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487. Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn Heilig Woord het Woord van
God tegenspreekt.
Woensdag, 11 juli 2012, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat op dit moment Mijn pijn daar Ik ween omwille van het aantal van
Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.
Het is zo pijnlijk dat Ik nogmaals de vreselijke wonden doorsta die Mij tijdens Mijn Kruisiging werden
toegebracht.
Mijn dochter, het is belangrijk dat jij begrijpt wat er met je gebeurt want je moet voorbereid zijn hoe om te
gaan met deze zending wanneer zij je zulk een lijden veroorzaakt.
De beschimpingen die jij in Mijn Naam doormaakt, waren te verwachten.
Wanneer eender welke uitverkoren ziel ook Mijn Heilig Woord aan de wereld meedeelde in vroegere tijden,
dan leden zij onder gekwetstheid net zoals jij nu. Zij werden bespot, beschimpt en belachelijk gemaakt, erger
nog, zij werden ervan beschuldigd te bedriegen alsof zij leugens vertelden.
Ook Ik werd een leugenaar genoemd. Ook Ik werd uitgelachen. Ze zeiden dat Ik een Bedrieger was, een
misleider en tegen het Woord van God.
Elk voorwendsel werd gebruikt om aan te tonen dat Ik een bedrieger was.
Zij gebruikten zelfs het Heilig Woord van God, Mijn Eeuwige Vader, om te proberen te bewijzen dat
waarover Ik sprak de Heilige Schrift loochende.
Gelijk wie kan zeggen dat hij het Woord van God vertegenwoordigt. Weinigen die zeggen het Woord van
God te ontvangen worden ernstig genomen. Meestal worden zij genegeerd.
Maar zij die zeggen te spreken in Mijn Naam, maar die dat niet doen en vrijwillig leugens verspreiden,
worden meestal toegejuicht en aanvaard door de misleidende invloed van Satan.
In het geval van de echte profeet, is de macht van Mijn Stem dusdanig dat zij een zeer sterke reactie zal
uitlokken. In die gevallen zullen mensen ofwel Mijn Woord omhelzen met liefde voor de Waarheid of zij
zullen Mij volstrekt loochenen.
Zij die Mij aanvaarden zullen voelen dat Mijn liefde hun zielen aanraakt op een wijze die hun harten zo zal
ontvlammen dat er geen terugkeer mogelijk is.
Zij die Mij verwerpen zullen Mij niet negeren. In plaats daarvan zullen zij Mij belachelijk maken en Mijn Heilig
Woord belasteren met een kwaadaardigheid die in tegenspraak is met de Christelijke deugden die zij
beweren te bezitten.
Zij zullen Mij ontkennen door te zeggen dat Mijn Heilig Woord het woord van God tegenspreekt net zoals zij
dat deden toen Ik op aarde rondging.
Zij begrijpen niet waarom Mijn Woord zo’n sterke reactie oproept. Zij zijn door Satan bekoord en beseffen
dat zelf niet. Zij zijn niet waakzaam gebleven en hebben hem toegestaan hun liefde voor Mij te benevelen.
Niemand zal Mijn Woord negeren. Dat kunnen ze niet. Want hoe dan ook zal het een reactie oproepen
ofwel een van liefde ofwel een van haat.
Jullie Jezus

488. De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, als het
zal lijken alsof de wereld aan zijn eind gekomen is.
Donderdag, 12 juli 2012, 10:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de impact onderschatten die De Waarschuwing op de gehele
mensheid zal hebben.
De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, als het zal lijken alsof de wereld
aan zijn eind gekomen is.
Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofale gebeurtenis wanneer twee kometen
dicht bij het aardoppervlak zullen lijken te botsen en te ontploffen.
De vlammen van vuur zullen er zo uitzien alsof een vulkaan in de hemelgewelven is uitgebarsten en
velen zullen schrik hebben.
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De stralen van rood vuur zijn de Stralen van Mijn Bloed, de Stralen van Mijn Barmhartigheid, aan
jullie allen geschonken als een gave van zo’n omvang dat niemand in staat zal zijn te begrijpen wat er
gebeurt.
Velen zullen een vuur in hun lichaam voelen branden alsof de hitte van de zon hen overweldigt.
Binnenin zullen zij een brandende hitte voelen, totdat het realiteitsbewustzijn het hen mogelijk maakt om
getuige te zijn van de aanblik van hun zielen.
Velen zullen de aarde voelen trillen alsof er een aardbeving is.
De grond zal schudden en kreunen en velen zullen neervallen en zich ter bescherming vastgrijpen
aan al wat zij kunnen.
Toch zal de grond zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen natuurlijke aardbeving maar
een bovennatuurlijke.
Alvorens dat gebeurt zullen de weerpatronen doorbroken worden.
Na de ontploffing in de lucht zal Mijn Kruis verschijnen.
Velen zullen bittere tranen wenen van berouw en verdriet en zullen de pijn van de vernedering doorstaan
omwillen van hun zonden.
Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij door de duisternis van hun zielen niet opgewassen zijn
tegen de verlichting van hun zielen, een goddelijk teken, en zij zullen weerstand bieden tegen het licht van
Mijn Barmhartigheid.
Zij zullen huilen met de pijn van de vuren van de Hel als Mijn Teken van Barmhartigheid hun het lot zal tonen
dat hen wacht, tenzij zij zich bekeren en hun wegen veranderen.
Die goede zielen die Mij liefhebben zullen ook lijden want velen onder hen zullen ook bezoedeld zijn met
zonde, maar zij zullen onmiddellijke absolutie ontvangen. Ook zij zullen vernederd zijn wanneer zij hun
zonde van hoogmoed te zien krijgen.
Velen zullen nadien enkele dagen binnen blijven en velen zullen voor zichzelf moeten zorgen door
gebrek aan dienstverleningen. Daarom is het nodig dat jullie voorbereidingen treffen.
Het zal ook een periode van lijden zijn wanneer zielen de pijn van het Vagevuur zullen doormaken terwijl hun
zuivering plaatsvindt. Op die wijze zullen velen de onthulling beleven van de staat van hun zielen en nederig
worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben.
Zoveel mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat zij een grote Gave van Mijn
genaden en Mijn Goddelijke Barmhartigheid ontvangen hebben.
De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang zoals sinds Mijn Dood op het Kruis niet meer
gezien is.
Miljarden zullen tot God terugkeren omdat de Waarheid duidelijk zal worden.
Zij zullen exact weten wat er zal gebeuren op de Dag van het Oordeel en zij zullen weten hoe hun zielen te
redden omdat Mijn Liefde hen zal omhuld hebben.
Zij kunnen opnieuw heel worden naar geest, ziel en lichaam.
Mijn Kruis zal het bewijs zijn van Mijn bekendmaking van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zo lang
reeds aan de mensheid beloofd. Het zal in de hemelen over de hele wereld gezien worden.
Een stilte zal over de hele aarde neerdalen als gevolg van deze daad van goddelijke tussenkomst, aan Gods
kinderen gegeven om hen op te wekken uit hun sluimertoestand.
Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door hun hardnekkig leger dat Mijn Beker van
Redding zal weigeren.
Zo verbitterd, met harten van steen en bezoedeld met het brandmerk van Satan, zullen zij diegenen
bestrijden die God beminnen.
Hun aantal kan niet op tegen hen die de Waarheid volgen, toch zal hun haat hen inspireren om boosaardige
daden te smeden die deze vrede en rust zullen verstoren.
Zij zullen een plan opzetten om de wereld ervan te overtuigen dat die gebeurtenis wel degelijk een kosmisch
ongeluk was waarvan zij zullen beweren dat wetenschappers het kunnen bewijzen. Velen zullen dan, spijtig
genoeg, geloven dat dit het geval was en veel van Gods kinderen zullen terugvallen in het oude zondige
leven dat zij eens leidden.
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Dan zal de strijd om de zielen beginnen en die zal een zekere tijd duren vooraleer tot de laatste confrontatie
te komen wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal maken aan het kwaad.
Mijn geliefde volgelingen, laat niet toe dat deze openbaringen vrees aanjagen.
Bereid jullie in plaats daarvan voor op die glorievolle gebeurtenis en sta jullie zielen toe haar te omarmen.
Aanvaard deze wonderbare Goddelijke Handeling om jullie vastberadenheid te sterken en Mijn liefde onder
jullie familie en vrienden verder te verspreiden.
Wees trots op jullie banden met Mij, jullie Jezus, en help Mij om die zielen te redden die zullen weigeren Mijn
Barmhartigheid te aanvaarden.
Ga. Maak jullie klaar. Wees blij want de tijd is nabij.
Ik bemin jullie.
Jullie Jezus

489. Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en dan de plagen. Toch kan
gebed de kastijding verzachten.
Vrijdag, 13 juli 2012, 16:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de volgorde van gebeurtenissen kennen, want door dat
te begrijpen zullen zij met die kennis in staat zijn om de kastijding te helpen verzachten.
De Waarschuwing vindt plaats als een laatste redmiddel vanwege Mijn Eeuwige Vader om het licht
van God, het licht van de Waarheid, in de harten van de mensheid uit te storten.
Zonder dat zou het grootste deel van de mensheid in de Hel geworpen worden omdat zij het Koninkrijk van
Mijn Vader niet waardig zouden zijn.
Dit is een Goddelijke Handeling van Grote Barmhartigheid om al Gods kinderen uit de greep van het kwaad
te trekken en hen in hun rechtmatige erfenis te brengen.
Omwille van de grote duisternis die op dit moment de aarde bedekt, waar het licht van God nog slechts een
zwak schijnsel is, is deze Handeling van God noodzakelijk.
Het zal de goeden scheiden van hen die verdrinken in zonde, maar die hardnekkig zullen vasthouden aan
het Beest en al de glorie die hij hun hier op aarde belooft. Het is tijdverlies voor zulke arme zielen omdat zij
moeten weten dat hun tijd op aarde kort is.
De aarde zal vervangen worden door een Nieuw Paradijs waarvan de toegang hun zal geweigerd
worden indien zij Mijn Handeling van Liefde en Barmhartigheid verwerpen.
Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Indien het grootste deel van de
mensheid berouwt, dan zal de grote rampspoed niet zo moeilijk zijn.
De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben indien de meerderheid van de mensen na De
Waarschuwing berouw zal hebben.
Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en dan de plagen. Toch kan gebed de kastijding verzachten.
Bid vurig opdat de Oorlog en de daaropvolgende kastijding kan afgezwakt en afgewend worden. Alleen het
geloof van de mensen en de trouw aan Mij, jullie Goddelijke Verlosser, kunnen dat tot stand brengen.
Mijn dochter, niet Ik, jouw Jezus, zal deze vreselijke smarten bezorgen. Zij zullen veroorzaakt worden door
de verderfelijke zonden van de mens, wiens honger naar macht, geld en controle over de wereld voor het
eigen voordeel onverzadigbaar is.
Terwijl veel van Mijn volgelingen geduldig en hevig verlangend zullen wachten op Mijn Tweede Komst, zal er
meer verwarring komen.
Velen zullen te voorschijn komen en beweren dat zij Mij zijn, de Messias, en mensen zullen voor de
gek gehouden worden.
Onthoud wat Ik jullie gezegd heb, Ik zal op aarde terugkeren net zoals Ik haar verlaten heb toen Ik
door de wolken ten Hemel ben opgestegen.
Negeer gelijk wie die beweert Mij te zijn, in lijf en leden, want dat zal niet het geval zijn.

395

Mijn volgelingen zullen sterk zijn door hun liefde voor Mij en zij moeten gefocust blijven op dat ene verlangen
dat, indien vervuld, Mij vreugde en troost zal geven. Dat zal de zending zijn om zielen te redden, alle zielen,
voordat Ik wederkom.
Onthoud dat de trouw aan Mij de sleutel zal zijn tot redding en tot de toekomstige wereld die geen einde zal
kennen, want het zal het Nieuwe Paradijs zijn dat ieder van jullie het eeuwig leven aanbiedt.
Jullie geliefde Jezus

490. Zo nu zou je moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Het is
omdat je een profeet bent, de eindtijdprofeet.
Vrijdag, 13 juli 2012, 23:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet weten dat de rol van de profeet verschillend is van die van de visionairs.
Een profeet zal altijd een verschoppeling zijn, gehaat, gevreesd en geïsoleerd.
Een profeet werkt altijd alleen alsof hij naar een woestijn verdreven is. De enige vrucht in die
onvruchtbare woestenij zal de Stem van God zijn.
Mijn dochter wanneer jij je alleen en verlaten voelt, weet dan dat ook de profeten in vroegere tijden zich zo
voelden. Veel profeten voelden de zwaarte van de taak die hun was opgedragen.
De meesten van hen wisten dat zij niet waardig waren om het heilig Woord van God te verkondigen maar zij
aanvaardden de goddelijke oproep van de Hemelen omdat zij gezonden waren.
Omdat zij in de wereld gezonden werden kenden zij instinctief de verplichtingen die ze moesten vervullen,
maar desondanks was het niet gemakkelijk.
Elk woord dat zij uitten werd hun terug in het gezicht geworpen.
Elk woord werd uiteengerukt in de synagogen en de tempels die gebouwd waren om God te eren. Velen
werden door hun eigen volk verdreven en konden niet terugkeren naar hun geboortegrond.
Velen werden zwervers en vonden nergens een plaats waar zij als een verloren zoon zouden verwelkomd
worden. In plaats daarvan werkten en leefden zij en bleven eenzaam zonder iemand om zich naartoe te
wenden.
Maar in hun hart wisten zij dat zij door God geleid werden en zij kenden geen vrees wanneer zij met Zijn
stem spraken.
De genaden die zij ontvingen maakten hen sterk. Zij faalden nooit in het overbrengen aan Gods volk van de
waarschuwingen, de profetieën en het Woord van God.
Het maakte hun niets uit dat ze werden uitgelachen omdat zij wisten dat de Waarheid van God het voedsel
van leven was.
Zonder de Waarheid zouden Gods kinderen niet de mogelijkheid gehad hebben om de voorzegde profetieën
te herkennen. Evenmin zouden zij in staat geweest zijn de Wetten te aanvaarden die God gegeven had tot
welzijn van de mensen.
Verworpen, belachelijk gemaakt, terzijde geschoven en als zonderling beschouwd, net zoals Ik dat was
tijdens Mijn aardse tijd, brachten zij toch het Woord van God over. Hun woorden leven voor altijd. Die zullen
nooit sterven omdat de profeten het Woord van de Heer, God de Allerhoogste spraken.
Zo zal het ook met jou zijn. Je zal alleen blijven als een stem in de wildernis.
Je zal genegeerd worden in vele kringen van Mijn Kerk op aarde.
Het verschil is nu dat deze profetieën zich zullen ontvouwen tijdens jouw leven en de waarheid zal getoond
worden aan deze generatie.
Wanneer het bewijs van De Waarschuwing gezien wordt, dan zullen zij geloven.
De profetieën van de Zegels, als Ik die verbreek en de inhoud aan jou bekend maak, zullen eveneens
bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door jou, de 7de engel, de 7de boodschapper.
Men zal naar jou luisteren maar Ik verzoek jou dringend om de stilte te bewaren en geen commentaar te
geven aan diegenen die jou ondervragen of jou uitdagen.
Je begrijpt de betekenis van de boodschappen nog niet. Met de tijd zal je dat wel doen. Intussen beschik je
niet over de autoriteit om Mijn Woord te verdedigen.
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Elke poging zal ondernomen worden om jou door list tot antwoorden te verleiden in de hoop dat je zal
struikelen door jouw tekort aan kennis. Daarom moet je rustig blijven, geïsoleerd en anoniem totdat Ik jou de
opdracht geef.
Zo nu zou je moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Het is omdat je een profeet bent, de
eindtijdprofeet.
Deze zending wordt door de Hemel beschermd en kan niet vernietigd worden.
Ga in vrede en met begrip, Mijn dochter.
Jouw Jezus

491. Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon
verwerpen, verwerpen de verlossing.
Zaterdag, 14 juli 2012, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zo vele religies in de wereld volgen het verkeerde pad en maken het daarbij voor
Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven te verwerven.
Het Eeuwig Leven is alleen mogelijk gemaakt door Mijn Dood op het Kruis.
Mijn Vader die Mij, Zijn Enige Zoon, gezonden heeft als het Offerlam, maakte het voor de hele mensheid
mogelijk om redding te bekomen en eeuwig leven.
Eeuwig leven werd aan Adam en Eva gegeven als een geschenk. Maar omwille van zondesmet en
ongehoorzaamheid, werd het weggenomen.
In plaats daarvan werd de mens sterfelijk, zijn lichaam onzuiver, zijn leven in de lichamelijke staat
onvolmaakt en de aarde werd een povere imitatie van de rijke en prachtige aarde die voor Adam en Eva
geschapen was in de Hof van Eden.
Dan verleende God, Mijn Eeuwige Vader, redding aan allen die Mij, Zijn eniggeboren Zoon, aanvaardden als
de weg naar Zijn Nieuw Paradijs.
Alleen door Mij kunnen jullie door Mijn Vader aanvaard worden.
Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon verwerpen, verwerpen de
verlossing.
Vergeet niet dat er zoveel kinderen van God door onwetendheid, Mij, de Verlosser van de Mensheid, niet
erkennen. Maar omwille van Mijn Grote Barmhartigheid, zal de Waarheid hun door goddelijke tussenkomst
geopenbaard worden.
In de ogen van Mijn Vader zijn zij allen gelijk en Hij wil al die zielen verenigen in Zijn boezem. Hij bemint hen
allen.
Wanneer zij het bewijs zien zullen zij erkennen dat God, de Allerhoogste, hun de gave van het eeuwig leven
schonk door Mijn Offer op het Kruis. Zo zullen allen de ene God aanbidden.
Want er is slechts één God die ieder van jullie schiep.
Ga nu, Mijn dochter, en help ervoor te zorgen dat Mijn boodschappen aan alle gezindten, alle landen en elk
van Gods kinderen gegeven worden.
Ik bedoel ook de Heidenen en de mensen met een hart van steen.
Het doet er niet toe dat zij je bespuwen, of weigeren te luisteren, jij moet hun de boodschappen geven.
Elke mens of volgeling van Mij, Jezus Christus, die niet aanvaarden kan dat Ik het Heilig Woord van
God wil openbaren aan alle religies is geen ware Christen.
Zo velen hebben deze, Mijn boodschappen aan de wereld, verworpen omdat Ik heel de mensheid omhels en
elke andere religie met in begrip van Atheïsten.
Jullie hebben het recht niet ervan uit te gaan dat alleen jullie, de ware Christenen, door God, Mijn
Eeuwige Vader, geliefd zijn.
Jullie zijn gezegend en geliefd, maar zonder de bekering van de hele mensheid zal Mijn Vader niet de
overwinning voltooien die Hij wenst door al Zijn kinderen te verenigen.
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Jullie, Mijn volgelingen, hebben een grote verantwoordelijkheid omwille van de Gave van de
Waarheid die jullie gegeven is.
Het is jullie plicht om Mijn Heilig Woord te verspreiden om zo die arme zielen, die onwetend zijn omtrent Mijn
bestaan, in het Koninkrijk van God te brengen.
Jullie Jezus

492. De Maagd Maria: De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in deze tijden niet
luisteren, toch weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.
Zondag, 15 juli 2012, 15:45 u.
Mijn kind, de pijn die Mijn Zoon en Zijn leerlingen te verduren hadden tijdens de tijd van Zijn zending op
aarde is identiek met de pijn die zal moeten doorstaan worden door Zijn volgelingen terwijl Hij Zijn
terugkomst voorbereidt.
Mijn Zoon stond tijdens Zijn tijd op aarde tegenover grote hindernissen. In Zijn eigen gemeenschap waren
zeer weinigen bereid om naar Hem te luisteren.
De verantwoordelijken van de tempels en de synagogen behandelden Hem met verachting en keken
op Hem neer.
Maar de eenvoudige mensen verwelkomden Hem en Zijn woord werd aanvaard omdat zij de Waarheid die
Hij sprak konden zien.
Zijn Woord veroorzaakte vrees en onzekerheid in menige kringen maar weinigen konden de wijsheid van
Zijn onderrichtingen negeren.
Mijn Zoon bracht verdeeldheid al was dat niet Zijn bedoeling.
Zijn eenvoudige manier van doen bracht mee dat maar weinigen het feit konden aanvaarden dat Hij
de Zoon van God was.
Velen vroegen zich af hoe de Mensenzoon zo’n gewone eenvoudige man kon zijn?
Zij verloochenden Hem want zij dachten dat de Messias majestueus zou zijn, trots en de aandacht zou
opeisen in de hoogste rangen van de eredienst.
Mijn Zoon kon toen niet bekomen dat diegenen die de leiding van de eredienst hadden naar Hem zouden
luisteren. Hun hoogmoed belette hen naar de Waarheid te luisteren.
Hetzelfde zal ook nu gebeuren nu Mijn Zoon de wereld voorbereidt op Zijn Tweede Komst.
De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in deze tijden evenmin luisteren, maar zij weten best hoe Mijn
Zoon de eerste keer behandeld werd.
Deze keer zal Zijn Heilig Woord, dat aan jou, de eindtijdprofeet gegeven wordt, niet aanvaard worden in de
Kerk van Mijn Zoon op aarde.
De Kerk van Mijn Zoon doet alsof ze doof is voor de gave van profetie. Zij ontkennen profetie omdat
zij niet willen luisteren.
De leerlingen van Mijn Zoon zullen aangepakt worden door diegenen die de leiding hebben van de
Katholieke Kerk op aarde en beschuldigd worden van bedriegerij.
Hoewel de leer van Mijn Zoon nooit veranderde zullen zij iets aan te merken hebben op Zijn Heilig Woord
dat nu aan hen gegeven wordt.
Zij zullen verklaren dat deze boodschappen in tegenspraak zijn met het Woord van God.
Kinderen, jullie moeten altijd in gedachte houden dat Mijn Zoon Zijn Kerk op Aarde nooit zou kunnen
tegenspreken want Hij is de Kerk.
De Waarheid is nog altijd wat zij altijd was.
Jullie moeten het Woord van God volgen want de stem van Mijn Zoon wordt terzijde geschoven en
genegeerd net zoals de eerste keer.
Sta jullie zelf niet toe dat de Gave van Zijn Redding jullie ontzegd wordt, de laatste daad van Zijn
Barmhartigheid op aarde.
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Mijn Zoon is zo geduldig geweest, gedurende zo’n lange tijd. De Waarheid werd aan de mensheid gegeven
bij de Passie van Mijn Zoon op het Kruis.
Zij werd door de eeuwen heen bekrachtigd door al die uitverkoren zielen die verlicht waren door de kracht
van de Heilige Geest.
Nu is de tijd gekomen voor Mijn Zoon om terug te komen en alleen zij die Zijn stem herkennen, door de
Gave van de Heilige Geest, zullen zijn instructies volgen.
De Kerk zal Zijn woord afwijzen nu Hij zich voorbereidt op Zijn Tweede Komst, net zoals zij dat de eerste
keer deden tijdens de tijd van Mijn Zoon op aarde.
Zij zullen er niet in slagen Hem te herkennen of Hem te aanvaarden.
Zij hebben niets geleerd.
Bid opdat die moedige zielen binnen de Kerk die Zijn stem wel herkennen, de moed zullen hebben om al
Gods kinderen naar het eeuwig leven te leiden in deze beslissende tijd in de geschiedenis.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

493. God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun verdorven erediensten, hun valse
goden, hun steden en hun naties wegvagen.
Zondag, 15 juli 2012, 17:45 u.
(Ontvangen gedurende de Aanbidding van de Heilige Eucharistie.)
Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonden te blijven omwille van de vloek die
door de slang op hen is neergekomen.
Ik verwacht nooit van Mijn kinderen om altijd geheel vrij van zonden te zijn want dat is onmogelijk.
Het is belangrijk dat ieder die de leer van de Kerk van Mijn Zoon op aarde kent, om zo vaak mogelijk berouw
over zijn zonden na te streven.
Door berouw zal het gemakkelijker zijn om in staat van genade te blijven en dat zal een barrière scheppen
voor verdere bekoring.
Mijn kinderen, jullie staan nu op hun punt om getuige te zijn van grote eeuwigdurende veranderingen
in de wereld. Die zullen plaatsvinden na De Waarschuwing.
Terwijl velen deze boodschappen van de Hemel zullen negeren, is het van belang dat zij die ze wel
aanvaarden als het Woord van God, zich voorbereiden.
Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof zal Ik jullie verheffen en jullie
beschermen tegen de vervolging.
Het zal door jullie liefde voor Mijn Zoon, Jezus Christus zijn, de Verlosser van het universum, dat Ik in staat
zal zijn om die kinderen te redden die niet kunnen verblijven in het Licht van God.
Jullie toewijding van liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding zijn uit de vuren van de Hel.
Wees niet bang voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen niet kunnen zien, maar die weigeren de
tijden te zien waarin jullie vandaag leven.
De voorbereidingen zijn klaar en de tijd is rijp om de veranderingen te beginnen want Ik zal het Beest niet
toestaan zielen te stelen.
Deze tussenkomst, zo lang reeds aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsgrijpen en dan zal de
strijd beginnen om Mijn kinderen te redden.
Vrees Mijn Hand niet, want wanneer zij neerkomt zal zij gebruikt worden om diegenen te straffen die
proberen Mijn kinderen te verdelgen.
Ik zal hen verhinderen zielen te misleiden.
Ik zal hun moordzuchtige bedoelingen lamleggen en Ik zal hun valse kerken, hun verdorven
erediensten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties verdelgen indien zij de Hand die hen voedt
blijven verwerpen.
Zij zijn gewaarschuwd. Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon helpen hen te redden.
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Vrees nooit want diegenen met het Zegel van de Levende God zijn niet alleen beschermd maar ontvangen
ook de genaden om het Woord van God te verdedigen opdat aan zoveel mogelijk zielen de Gave van het
Leven zal geschonken worden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

494. De tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde Plaatsvervanger, Paus
Benedictus XVI, haar hoogtepunt bereikt.
Maandag, 16 juli 2012, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al diegenen die Mijn Heilige
Katholieke en apostolische Kerk op aarde besturen, voor te bereiden.
Want de tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, haar
hoogtepunt bereikt.
Zeer spoedig zal hij gedwongen worden het Vaticaan te ontvluchten. Dan zal de tijd komen dat Mijn
Kerk zich opsplitst, de ene kant tegen de andere.
Ik roep al Mijn gewijde dienaars op zich hun allerheiligste geloften in herinnering te brengen.
Laat nooit jullie zending in de steek. Verloochen Mij nooit. Aanvaard nooit leugens in plaats van de
Waarheid.
Jullie moeten Mij vragen jullie te helpen in de komende moeilijke tijden. Jullie moeten opstaan, jullie
verenigen en Mij volgen.
Bid voor de kracht die jullie zullen nodig hebben met dit bijzondere Kruistochtgebed (66).

Kruistochtgebed (66)
Voor de Clerus: Help mij om Trouw te Blijven aan Uw Allerheiligste Woord.
“O Lieve Jezus, help mij om altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Woord.
Geef mij de kracht om ook bij tegenstand de Waarheid van Uw Kerk hoog te houden.
Vul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen op de manier waarop U ons dat geleerd hebt.
Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens en trouw te blijven aan U zelfs wanneer het mij
verboden wordt dat te doen.
Bevrijd mij van de ketting van bedrog die ik mogelijks tegenkom, teneinde het Ware Woord van God te
verkondigen.
Overdek al Uw gewijde dienaren met Uw Kostbaar Bloed, op dit moment, zodat wij moedig, getrouw en
vastberaden zullen blijven in onze verbintenis met U, onze geliefde Verlosser, Jezus Christus. Amen.”
Wees niet ontmoedigd, Mijn geliefde gewijde dienaars, want de tweedracht werd geprofeteerd en moet
geschieden in de laatste strijd om de zielen.
Ik bemin jullie en zal met jullie zijn nu jullie met Mij de lastige weg naar Calvarië gaan zodat eens te
meer Verlossing voor alle zielen kan bereikt worden.
Jullie geliefde Jezus

495. Jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween met de manier waarop velen van hen
nooit de Waarheid onderwezen werd.
Dinsdag, 17 juli 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jouw zending moet al Gods kinderen insluiten. Ik verlang in het bijzonder naar de
zielen van de jongeren en diegenen die toestaan dat menselijke intelligentie hun oren afsluit voor de
Waarheid van Mijn Bestaan.
Jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween met de manier waarop velen van hen nooit de Waarheid
onderwezen werd.
Zij werden door hun ouders, waarvan velen niet in God geloven, in een afgrond van duisternis geleid.
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Het licht dat zij zoeken is dat wat hun gebracht wordt door het valse licht met al zijn glitters. Zij worden
verleid door muziek, kleding en entertainment, alle erop gericht de zinnen te stimuleren.
Zij kennen Mij niet. Velen hebben nog nooit van Mij gehoord noch van de hoop die Ik vertegenwoordig in hun
zoektocht naar toekomstig geluk.
Lucifer, de gevallen engel in de hogere Serafijnse Hiërarchie van Mijn Vader was een getalenteerd
musicus.
Als Satan in de wereld vandaag, bekoort hij Mijn jonge tedere zielen door muziek.
Muziek is zijn wapen van destructie en hij gebruikt elke genre om kleine onschuldige zielen in zijn web van
bedrog te trekken.
Muziek is een grote Gave van God. Zij wordt ook gebruikt om de boosaardige band met het kwaad te
maskeren door songteksten die het Beest vereren. Zeer weinig jonge zielen begrijpen de macht van muziek
wanneer zij op de verkeerde manier gebruikt wordt.
Alstublieft, Ik smeek jullie dringend om Mij te helpen hun kleine zielen te redden.
Breng ze naar Mij. Dwing hen nooit. In plaats daarvan wijd jonge kinderen aan Mij toe door dit gebed (67).

Kruistochtgebed (67)
Behoed mijn kinderen voor de koning der leugens.
“Alstublieft lieve Jezus, ik vraag U om mijn kinderen te behoeden voor de koning van de leugens.
Ik wijd deze kinderen toe (noem hun namen) aan Uw Heilig Hart en vraag dat, door middel van de beschutting
van Uw Kostbaar Bloed, U hun zielen wil verlichten en hen veilig in Uw Liefdevolle Armen wil nemen, zodat zij
beschermd kunnen worden van alle kwaad.
Ik vraag dat U hun harten opent en hun zielen overstroomt met Uw Heilige Geest, tijdens de Verlichting van het
Geweten, zodat zij gereinigd worden van elke ongerechtigheid. Amen.”

Gebed bestemd voor atheïsten tijdens De Waarschuwing
Diegenen onder jullie die atheïst zijn, luister naar Mijn belofte. Ik bemin jullie allen en nooit zal Ik Mijn strijd
opgeven om jullie te redden uit de klauwen van de Bedrieger, Satan, die jullie blind maakt voor de Waarheid.
Wanneer de tijd gekomen is, en wanneer jullie tijdens De Waarschuwing jullie zonden voor jullie ogen zullen
zien, zeg dan alstublieft deze woorden.
“Jezus, toon mij de Waarheid en red mij van het kwaad.
Ik heb oprecht spijt over mijn zonden en ik vraag U om mij nu vast te nemen en mij het licht van Uw
Barmhartigheid te tonen. Amen.”
Jullie zullen nooit meer verward zijn indien jullie dat gebed zeggen. Een zware last zal van jullie hart worden
weggenomen en jullie zullen waarlijk in vrede zijn.
Onthoud deze woorden voor wanneer de dag komt.
Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie vasthouden en jullie zullen Mijn liefde door jullie lichaam voelen
stromen en dan zullen jullie het bewijs krijgen waar jullie zolang naar verlangd hebben.
Jullie Jezus

496. Eens De Waarschuwing plaatsvindt zal er veel verwarring zijn.
Dinsdag, 17 juli 2012, 23:18 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel voorbij. Ik heb jullie allen nu al een hele tijd voorbereid.
Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen belijdenis der zonden is belangrijk en
vanaf nu moeten jullie proberen eens per week te gaan biechten.
Wees in vrede. Ik ben tevreden met de wijze waarop jullie Mijn instructies volgen. Alstublieft ga door met
Mijn Kruistochtgebeden en concentreer jullie vooral op de gebeden om de zielen van anderen te redden.
Eens De Waarschuwing plaatsvindt zal er veel verwarring zijn.
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Mensen, overal, zullen op onnatuurlijke wijze vernederd zijn.
Velen zullen te zeer van streek zijn om meteen terug te gaan werken. Mensen in machtsposities, in
regeringen, zullen hun wetten in vraag stellen.
Die moordenaars en criminelen in jullie gemeenschappen zullen een vreselijk verdriet en wanhoop
voelen, maar velen zullen boeten voor hun zonden.
Mijn priesters en Mijn andere gewijde dienaars zullen onmiddellijk weten dat deze boodschappen van Mijn
Goddelijke Lippen komen.
Dan zullen zij opstaan en Mijn trouwe volgelingen bijstaan om Mij te helpen de wereld voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst.
Sommigen onder hen zullen weten dat Ik het ben die tot hen spreek, maar zullen de moed niet hebben om
Mijn Allerheiligste Woord openlijk te verkondigen.
Met de tijd zullen zij de genaden ontvangen om Mijn Sacramenten in ere te houden wanneer zij beseffen dat
die geprofaneerd zullen worden. Dan zal hun het bewijs gegeven worden van deze profetieën.
Vele ouders zullen vanaf dan, aan hun kinderen die ouder zijn dan 7 jaar, het belang van gebed en berouw
moeten bijbrengen. Ouders, jullie hebben de plicht om jullie kinderen de Waarheid te leren.
Hun harten zullen open staan voor Mijn Liefde na De Waarschuwing en jullie moeten hen blijven begeleiden
in geestelijke zaken.
Verzeker jullie ervan dat jullie vanaf nu Wijwater in jullie huizen hebben en een Benedictuskruis samen met
het Zegel van de Levende God dat in jullie huizen hangt. Dat alles zal jullie familie beschermen.
Volg Mijn instructies en alles zal goed gaan.
Mijn dochter, ga nu en zorg ervoor dat het Boek der Waarheid zo vlug mogelijk gepubliceerd wordt. Het is
belangrijk dat die zielen die geen computer hebben dit ontvangen.
Vrees niet want Ik zal je leiden en je de hulp sturen om ervoor te zorgen dat het over de hele wereld
verzonden wordt.
Ga in vrede. Ga in Liefde. Ik ben altijd met je.
Ik ben elk moment bij jou om je te leiden ook al besef jij dat niet. Ik ben in jouw hart.
Jullie geliefde Jezus

497. De Maagd Maria: De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag
fronst zijn wenkbrauwen wanneer men zegt in Jezus Christus te geloven.
Woensdag, 18 juli 2012, 18:15 u.
Mijn kind, Ik ween op dit moment omdat Gods kinderen bang of beschaamd zijn om hun liefde voor Zijn
Zoon Jezus Christus openlijk uit te spreken.
Zo velen in de wereld van vandaag die Mijn Zoon beminnen, zijn beschaamd om openlijk Zijn Naam
in het openbaar te verkondigen uit vrees te worden berispt.
De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag staat afkeurend wanneer men zegt in Jezus
Christus te geloven, de Mensenzoon en dat je gelooft in Zijn Leer.
Toch zijn er velen die nooit twee keer nadenken bij het gebruiken van Zijn Heilige Naam en dat vele keren
per dag, bij het uiten van godslasteringen.
Zijn Naam wordt zeer vaak uitgesproken maar niet op de wijze waarop het zou moeten.
Zo velen zijn bang om rechtuit te zijn omtrent hun liefde voor Mijn Zoon in een wereld die neerkijkt op het
Christendom.
Het Christendom wordt door twee derde van de wereld veracht.
Christenen worden geïntimideerd, bespot en dikwijls vervolgd als geen andere religie ter wereld.
Gods uitverkoren volk, de Joden, lijden eveneens en werden op de meest onmenselijke manier vervolgd
omwille van wie zij zijn. Een uitverkoren ras, zij zullen spoedig bekeerd worden en de Messias verwelkomen
deze tweede keer, hoewel zij Hem de eerste keer niet aanvaardden.
Kinderen, jullie moeten nooit bang zijn om jullie liefde voor Mijn Zoon uit te spreken.
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Wanneer jullie openlijk en zonder angst jullie liefde voor Hem uitdrukken zullen veel mensen luisteren. En
hoe meer jullie Zijn Heilig Woord verkondigen hoe zekerder jullie zullen worden.
Dan zullen jullie meer genaden ontvangen die jullie de kracht geven om de volgende stap te zetten.
Na een tijdje zal het jullie niet meer uitmaken wat anderen van jullie denken. Maar velen zullen onder de
indruk zijn van jullie oprechtheid en velen zullen meer willen weten over Mijn Zoon.
Nu is het de tijd om tot zoveel mogelijk mensen als jullie kunnen te spreken over de Barmhartigheid van Mijn
Zoon.
Ze moeten verteld worden over Zijn Goddelijke Barmhartigheid, de grootste Gave van De Waarschuwing,
die weldra door de hele wereld zal gezien worden. Daarna zullen zij de Waarheid kennen en veel meer
zullen deze boodschappen vanuit de Hemel willen horen.
Dank je, Mijn kind, om Mijn oproep te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder in de Hemel
Moeder van Verlossing

498. Mijn armen werden uit de gewrichtsholten getrokken tijdens Mijn Kruisiging en
de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont dat ook zo.
Donderdag, 19 juli 2012, 7:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan is beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen, en zo
Gods kinderen te misleiden.
Weldra zullen velen naar voren treden, zich voordoend als Mijn toegewijde dienaars, met de betrachting om
het geloof in Mij, jullie geliefde Jezus, te vernietigen.
Zij zullen beginnen met Mijn geboorte in vraag te stellen, de zuiverheid van Mijn Moeder en Mijn
Opstanding uit de dood.
Zij zullen al deze zaken demoniseren als zijnde vals en zullen dan een zogenaamd bewijs voorstellen om te
verzekeren dat zo veel mogelijk Christenen gaan twijfelen over Mijn Leven op aarde.
Zij zullen leugens verspreiden over Mijn Kruisiging en beweringen uiten over Mijn moreel karakter.
Dan zullen zij de relikwieën aanpakken, ze in vraag stellen en trachten ze voor te stellen als niets meer dan
bijgeloof in de hoofden van de Christenen.
Vervolgens is er de Lijkwade van Turijn, de linnen doek die Mijn dood lichaam bedekte in het graf. Ze zullen
uiteindelijk ontkennen dat het origineel is en leugens rondstrooien.
Mijn armen zijn te lang, zullen ze zeggen, en dat feit in vraag stellen. Maar zij slagen er niet in de marteling
te begrijpen die Mijn Lichaam tijdens de Kruisiging diende te doorstaan. Mijn armen werden uit de
gewrichtsholten getrokken tijdens Mijn Kruisiging en de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont dat ook
zo.
Vervolgens zullen zij proberen te bewijzen dat de Verrijzenis nooit plaats vond. Allemaal leugens, zullen ze
beweren, zo wanhopig zijn ze om elk spoor van Mij uit te wissen.
Dan zullen ze proberen om al diegenen die zich bekeren tijdens De Waarschuwing te beroven van de
Heilige Sacramenten en de Heilige Bijbel.
Zij zullen de Bijbel uit de meeste plaatsen verbannen.
Dan zullen zij een nieuw vals boek in circulatie brengen waarvan ze zullen beweren dat het de
belangrijkheid van de naastenliefde zal verkondigen.
Zij zullen gebruik maken van de liefde die Christenen in hun hart dragen, een Gave van God, om hen te
manipuleren tot aanvaarding van een boodschap van zogenaamde liefde.
Houd van elkaar zullen ze zeggen. Houd van andermans religie. Voeg jullie samen tot één godsdienst en
betoon werkelijke liefde voor jullie broers en zusters.
Eigenliefde zal de onderliggende boodschap zijn.
Houd eerst van jezelf en je zal het gemakkelijker vinden om van jouw naaste te houden zal hun boodschap
zijn en tegelijk de grootste leugen die zij jullie, Mijn volgelingen, zullen dwingen te slikken.
Eigenliefde vóór de liefde tot anderen beledigt God.
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Dat is egoïstisch. Luister niet naar de leugens. Helaas zullen zij zo overtuigend zijn dat velen zullen geloven
wat hun verteld wordt en de leider van deze Ene Wereld Religie volgen als lammeren naar de slachtbank.
Door te infiltreren in zo veel naties zal de Nieuwe Wereld Religie door veel regeringen vergoelijkt
worden.
Zij zullen de Christelijke Wetten meedogenloos uitroeien.
Zij zullen vervolgens nieuwe wetten ontwerpen om alle godsdiensten uit te bannen, in het bijzonder
het Christendom.
Zij zullen straffen opleggen aan diegenen die niet op hun eisen ingaan.
Het Communisme zal al dat kwaad sturen.
Het is niet dat Communisme het Atheïsme promoot. Het zal zo zijn omdat het vastbesloten de haat
tot God wil verspreiden.
Rusland en China zullen de macht hebben in vele naties, te beginnen met Europa.
De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest,
meedogenlozer en machtiger.
Daarna zal het Communisme de leiding nemen alvorens zich overal te verspreiden.
Die periode zal niet lang duren. Zij zal kort zijn.
Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit is voorzegd geweest en zal ook gebeuren.
Bid, bid, bid voor de bekering van de gehele wereld tijdens De Waarschuwing.
Indien de meerderheid van de zielen zich bekeert dan kan en zal veel van de Grote Beproeving
verzacht worden.
Jullie Jezus

499. De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die
onmogelijk in deze fase door de mensheid kan herkend worden.
Vrijdag, 20 juli 2012, 17:46 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar in de periode van kastijding begint in
december 2012.
Dat is de periode waarin de Antichrist als een militaire held zal naar voren treden.
Zijn ziel werd aan Satan overgeleverd die elk deel van hem bezit.
De krachten waarover hij zal beschikken betekenen dat hij tijdelijk niet alleen zal gezien worden als
de man van vrede, maar de mensen zullen denken dat hij Mij is, Jezus Christus, de Verlosser van de
mensheid.
Zij zullen ook, mettertijd, geloven dat de Antichrist gezonden is om De Tweede Komst aan te kondigen.
Zoveel arme zielen zullen daarom gewillig zijn teken aanvaarden, het Merkteken van het Beest. Want hij is
het Beest in elk opzicht door de wijze waarop Satan zichzelf zal manifesteren in zijn lichaam.
Hij zal wonderen bewerken aan de hemel.
Hij zal mensen genezen.
Hij zal de Nieuwe Wereldreligie leiden en hij, samen met de Valse Profeet die zich aan het hoofd zal
stellen van het lege omhulsel van de Katholieke Kerk op aarde, zullen nauw samenwerken om al
Gods kinderen te bedriegen.
De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die onmogelijk in deze fase door de
mensheid kan herkend worden.
Diegenen onder jullie die het Boek der Waarheid ontvangen hebben met Mijn Heilige boodschappen om de
mensheid voor deze dingen te waarschuwen, besef het volgende.
Zo geraffineerd zal hun plan zijn dat velen misleid zullen worden door de liefdevolle en menselijke uiterlijke
schijn dat zij aan de wereld zullen presenteren van hun boosaardig plan.

404

De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling de plannen voor hun kwaadaardige machtsuitoefening al
aan het afronden en het eerste dat zij zullen veroorzaken is de escalatie van de oorlog in het MiddenOosten.
De Antichrist zal de belangrijkste man zijn die in de achtergrond aan de touwtjes trekt. Dan zal hij naar
voren treden en gezien worden om een vredesplan te bewerken.
Het zal dan zijn dat de wereld in zijn ban zal geraken.
Intussen zal de Valse Profeet de macht grijpen binnen de Katholieke Kerk.
Zeer spoedig zal zij meegezogen worden in de Nieuwe Wereldreligie, een dekmantel voor Satanische
verering. Zelfaanbidding is het fundamentele doel van deze gruwel en de invoering van wetten die
neerkomen op twee zaken.
De afschaffing van de sacramenten en de afschaffing van de zonde.
De Sacramenten zullen uitsluitend waarachtig ter beschikking zijn door die priesters en andere Christelijke
Geestelijkheid die trouw blijven aan Mij. Zij zullen deze Sacramenten aanbieden in speciale
toevluchtskerken.
De afschaffing van de zonde zal ingevoerd worden door de introductie van wetten die gezien zullen
worden als bekrachtiging van de verdraagzaamheid.
Zij bevatten abortus, euthanasie en gelijkgeslachtelijke huwelijken. Kerken zullen gedwongen worden
gelijkgeslachtelijke huwelijken toe te staan, priesters zullen gedwongen worden die te zegenen in Mijn Ogen.
Gedurende die tijd zullen zij voortgaan met hun eigen versie van de Heilige Mis. Hun offergave van de
Heilige Eucharistie, terwijl ze de Hostie ontwijden, zal gehouden worden in Katholieke Kerken.
Mijn Tegenwoordigheid zal niet alleen in zulke Missen ontbreken maar ook in die kerken waarin zij Mij
onteren.
Al deze zaken zullen zeer angstaanjagend zijn voor Mijn volgelingen. Jullie zullen niet langer in de
mogelijkheid zijn baat te vinden van de Sacramenten behalve bij de priesters van Mijn Restkerk op aarde.
Daarom verleen Ik jullie nu gaven zoals de volle aflaat tot vergeving van jullie zonden. Voor katholieken is
die niet bedoeld om de biecht te vervangen.
Dat zal een manier zijn waardoor jullie in staat van genade kunnen blijven.
Al zullen miljarden mensen zich bekeren tijdens De Waarschuwing, toch zullen deze profetieën zich
voltrekken. Maar vele ervan kunnen afgezwakt worden door gebeden om het lijden en de vervolging te
verminderen.
Jullie, Mijn volgelingen, denk eraan, zijn op elk moment beschermd door het Zegel van de Levende
God.
Jullie moeten het Zegel verspreiden en aan zo veel mogelijk mensen bezorgen.
Alstublieft, begrijp dat Ik jullie deze zaken vertel om jullie voor te bereiden zodat jullie voor zoveel mogelijk
zielen kunnen voorkomen dat zij het Merkteken van het Beest aanvaarden.
Satan zal de kracht van de bezetenheid uitoefenen op die zielen die het Merkteken aannemen en het
zal zeer moeilijk zijn om hen te redden.
Jullie, Mijn volgelingen, zullen doorheen deze zending bij elke stap richtlijnen ontvangen.
Laat geen vrees toe in jullie harten want Ik zal jullie vullen met moed, sterkte, weerstandsvermogen en
vertrouwen om op te staan, het hoofd hoog geheven, wanneer jullie opmarcheren in Mijn Leger.
Herinner jullie dat Satan deze strijd niet kan winnen want dat kan nooit het geval zijn.
Alleen zij met het Zegel van de Levende God en zij die standvastig en trouw blijven aan God, kunnen
winnen.
Jullie Jezus.
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500. De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen de
Antichrist te stoppen bij het aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de
mensheid.
Zaterdag, 21 juli 2012, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, voor diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken omtrent de
komende tijden, weet dat alle macht in de Handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.
Zijn enige wens is om al Zijn kinderen te redden uit de klauwen van het Beest.
Helaas wordt het Beest, Satan, door de niet-gelovigen afgedaan als een verzinsel van de verbeelding.
Hij en zijn leger van demonen zijn overal om Gods kinderen te verleiden tot zonde in hun gedachten,
handelingen en daden, elke seconde van de dag.
Mijn Vader verlangt niet enkel de zielen te redden van elk van Zijn kinderen afzonderlijk, Hij wil hen
beschermen tegen de vervolging van de Antichrist.
De macht om deze beproevingen af te wenden, te verzachten en te bedaren ligt in jullie handen, Mijn
volgelingen.
Jullie gebeden kunnen veel van dit lijden verlichten dat door Satans leger gepland wordt voor de komende
jaren.
Diegenen die zich opnieuw bekeren tot het volgen van de wegen van de Heer, de Allerhoogste God, zullen
de genaden ontvangen om veel van dit afschuwelijk en kwaadaardig plan te helpen stoppen dat gepland
wordt door die boosaardige groep en gericht is tegen hun naaste broeders en zusters.
De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen om de Antichrist te stoppen bij het
aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de mensheid.
Jullie moeten vurig bidden dat hij vlug wordt neergeveld samen met de Valse Profeet.
Jullie, Mijn volgelingen, zullen bijzondere Kruistochtlitanieën ontvangen om zijn macht te verbreken en te
verzwakken.
Deze moeten dagelijks gebeden worden na De Waarschuwing en liefst tijdens de Aanbidding van het Heilig
Sacrament.
Deze litanieën, ontworpen om de Antichrist en zijn leger te vernietigen, zullen een krachtdadige macht
hebben en indien voldoende zielen zich toeleggen op het bidden van deze gebeden, zullen die behulpzaam
zijn om veel van de plannen te ontwrichten die door de Antichrist en de Valse Profeet gepleegd worden.
De eerste litanie zal jullie weldra gegeven worden.
Blijf sterk en heb vertrouwen in Mijn liefde voor jullie want het is niet Mijn verlangen jullie te zien lijden.
Al wat Ik wens is de eenmaking van heel de mensheid in het Nieuwe Tijdperk van Vrede dat op komst is.
Dit is alles waarop jullie je moeten focussen. Alle lijden zal uitgeroeid worden en vergeten zijn wanneer dit
Nieuw Tijdperk aanbreekt.
Wees geduldig. Vertrouw op Mij en weet dat de liefde die Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen heeft
onoverwinnelijk is en jullie begripsvermogen te boven gaat.
Bemin en heb vertrouwen in Zijn grote liefde en weet dat de macht van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zo
sterk is dat wanneer zij de hele mensheid omhult miljarden zich zullen bekeren.
Dat zal geschieden wanneer de kracht van de Heilige Geest, die door de meerderheid van de zielen van
Gods kinderen zal stuwen, een ondraaglijke last zal worden voor de Antichrist.
Hij zal het moeilijk vinden om doorheen het pantser (wapenrusting) van Gods leger te dringen.
Daarom is het dat jullie nooit de hoop moeten opgeven. De strijd om de zielen zou kunnen verkort en verlicht
worden indien voldoende zielen zich bekeren en doen wat Ik hen opdraag.
Ik bemin jullie allen en Ik hoop dat jullie altijd op Mij vertrouwen.
Jullie Jezus
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501. Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren alvorens de
Nieuwe Wereld, zonder einde, zal oprijzen.
Zondag, 22 juli 2012, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vele uitverkoren zielen beleven op dit moment een groot lijden aangezien hun
harten verstrengeld zijn met het Mijne, omwille van de gesel van zonde.
Die versmelting van lijden, die nu door vele visionairs, zieners en offerzielen ervaren wordt, dient om de
zielen te redden van hen die tijdens De Waarschuwing zullen sterven in staat van doodzonde.
Het is een lijden als geen ander en zal helpen om de vijand tijdens De Waarschuwing te verslaan.
Mijn dochter, je moet Mijn boodschappen blijven publiceren al is dat op dit moment moeilijk voor jou.
De onrust in de wereld zal vlug escaleren en er zullen niet alleen oorlogen uitbreken, maar de
Wereldbank zal proberen om de controle te grijpen over vele wereldvaluta’s.
Er zal chaos heersen en ecologische rampen zullen opdoemen vermits de Hand van Mijn Vader zal
neerkomen om de mensheid te straffen voor haar zwakheid en slaafsheid tegenover de zonde.
Mijn volgelingen, jullie gebeden hebben vele rampen afgewend die steden en naties zouden verwoest
hebben.
Geef nooit het bidden op. Doorzetting en trouw aan Mij, jullie Jezus, zal de situatie verlichten.
Jullie moeten sterk blijven tijdens deze tijd van strijd want zeer spoedig zal alles veranderen.
Ondanks de kwaadaardigheid van Satans leger, zal het groeiende geloof van Mijn Leger stand houden en
hen stoppen in hun pogingen om Mijn Kerk te verwoesten.
Voel jullie nooit ontgoocheld in dit werk ook al lijkt het soms hopeloos. Mijn Barmhartigheid is groot. Mijn
liefde bedekt al Gods kinderen.
Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren alvorens de Nieuwe Wereld, zonder
einde, zal oprijzen.
Dit is jullie toekomst, de toekomst van de wereld waarvoor jullie moeten vechten. Satans dagen zijn
bijna voorbij.
Verheug jullie want weldra zal het lijden vergeten zijn.
Jullie Jezus

502. De Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen als Moeder van Verlossing, Mijn laatste
titel van de Hemel.
Maandag, 23 juli 2012, 16:36 u.
Mijn kind, het tranendal dat elke natie op zo vele wijzen overstroomt, is dikwijls voorzegd.
Toch hebben zij niet geluisterd naar de waarschuwingen die Ik aan visionairs gaf doorheen de
eeuwen.
Sommige van diegenen die de beloften van de Heer kennen, die zei dat Hij zou wederkomen om te heersen
in een wereld zonder einde, kunnen de tekenen herkennen.
De meeste mensen zullen dat niet kunnen omdat zij de Evangeliën niet kennen.
Kinderen, deze tijden zijn zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder, bied jullie bescherming
tegen Satan indien jullie Mij dat zouden vragen.
Mij werd de macht verleend om hem te verpletteren. Indien jullie Mijn hulp inroepen kan Ik jullie
kwelling verlichten.
Mijn kind, zijn invloed wordt duidelijk voor velen onder jullie die hun ogen openen.
Zijn boosaardigheid heeft zich gemanifesteerd in veel van Gods kinderen.
Moorden, zinloos doden, oorlogen, hebzucht, vervolging, immoraliteit en welig tierende zonden die elk van
Gods geboden overtreden, door Mozes afgekondigd, zijn zichtbaar voor jullie allen.
Jullie die weinig geloof hebben en zeggen “wat doet het ertoe”, jullie moeten weten welke schade Satan in
jullie zielen aanricht.
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Hij is zoals een ziekte die moeilijk te genezen is. Eens ze jullie in haar greep heeft, leidt ze tot andere
ziekten die nog erger zijn dan de eerste, zodat één behandeling niet volstaat.
Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel dat het zeer moeilijk is om jullie ervan los te maken.
Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eens hij een ziel heeft aangetast zal hij
haar niet meer alleen laten zodat de ziel in kwestie bijna haar verstand verliest.
In sommige gevallen hebben deze zielen niet langer de controle over hun eigen impulsen.
Als de Moeder van al Gods kinderen, heb Ik de macht om jullie ziel terug te winnen.
Laat Mij jullie helpen als Moeder van Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel.
Jullie moeten elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden voor bescherming en Satan zal jullie verlaten alsook
jullie geliefden.
Onderschat nooit dit gebed want Satans macht vermindert van zodra jullie het bidden.
Kinderen, de macht van God is overgedragen aan diegenen die zich tot Mijn Zoon Jezus wenden, om jullie
de kracht te geven om deze tijden door te maken. Zij kan jullie niet gegeven worden tenzij jullie erom vragen.
Hier is het volgende Kruistochtgebed (68) dat jullie moeten reciteren om bescherming tegen Satan te
zoeken.

Kruistochtgebed (68)
Bescherm mij van de invloed van Satan.
“O Moeder van God, Moeder van Verlossing, bedek mij met uw Allerheiligste Mantel en bescherm mijn familie
van de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.
Help mij om te allen tijde te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta nooit toe dat ik afdwaal van De Waarheid van Zijn Leer, ongeacht
hoeveel bekoringen me voorgezet worden. Amen.”
Bid, bid, bid altijd om bescherming tegen de Duivel, want hij veroorzaakt verschrikkelijke pijn, schade en
ellende in jullie levens.
Indien jullie er niet om vragen, kunnen jullie deze genaden niet ontvangen.
Vertrouw altijd op Mij, jullie Moeder, want het is Mijn taak om Mijn Zoon te helpen al de zielen van Gods
kinderen te redden.
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing

503. De profetieën aan Johannes gegeven, en tot nu toe niet geopenbaard, worden
op dit moment meegedeeld om de wereld wakker te schudden.
Dinsdag, 24 juli 2012, 17:39 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd nadert om de laatste mysteries van God de Allerhoogste aan heel de
wereld te openbaren.
Jouw stem, Mijn dochter, zal Gods plan op aarde voltooien om de Waarheid van Mijn Tweede Komst te
openbaren.
Mijn dochter, jij bent de 7de engel die gezonden wordt om Gods kinderen voor te bereiden om hun geloof te
vernieuwen opdat zij zouden kunnen gered worden.
Wanneer jij de geheimen openbaart die vervat zitten in de zeven zegels die Ik, Jezus, het Lam van
God, nu open, zul jij velen razend maken.
De hatelijke leugens, geproduceerd door diegenen die beweren dienaars van Mijn Kerk te zijn, zullen door
de klank van jouw stem aan het licht komen.
Elke verachtelijke handeling, gesteld door Satans volgelingen die zichzelf tot Mijn volgelingen durven
uitroepen, zal ontmaskerd worden. Elke leugen die aan het licht gebracht wordt, zal voor allen zichtbaar zijn.
De nieuwe valse Kerk, ontworpen door de Antichrist, zal getoond worden voor wat zij is.
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Iedere poging die ondernomen wordt om Gods kinderen te misleiden zal ondersteboven gekeerd worden als
de strijd om de mensheid te redden toeneemt.
Allen zullen getuige zijn van de godslasteringen die geuit worden door diegenen die niet in Mijn Heilige
Naam spreken, hoewel velen de Waarheid van God niet zullen aanvaarden zoals zij nu aan de wereld
gegeven wordt.
De woorden, verborgen voor zo’n lange tijd, en opgesloten tot het einde vloeien nu van Mijn lippen.
Niemand zal van de Waarheid uitgesloten worden. Allen zal het Ware Woord getoond worden aangezien Ik,
nog een keer, voorbereidingen tref om de mensheid te redden van de eeuwige verwerping.
De profetieën aan Johannes gegeven, en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment
meegedeeld om de wereld wakker te schudden.
De Evangeliën zullen nogmaals, na zo lange tijd, verspreid worden over de hele wereld.
De blinden zullen weer zien.
De stommen zullen spreken met de waarheid die als honing van hun lippen vloeit.
De doven zullen luisteren en de Waarheid zal hun de troost brengen die zij zo lang in hun levens gemist
hebben.
De geloofsafval zal openbreken en onbewerkte zielen, die hongeren naar de Waarheid, zullen die uiteindelijk
met open armen ontvangen.
De macht van God zal zich dan in elke hoek manifesteren.
Wees ervan overtuigd dat het gebroed van Satan en zijn aanhangers al zullen ondernemen wat mogelijk is
om te verhinderen dat het Boek der Waarheid gegeven wordt aan de wereld door de liefde van God.
Zij zullen er machteloos tegenover staan, al zal dat niet zo lijken.
De Hemelen verwachten nu de tijd om heel de mensheid samen te brengen voor Mijn Glorievolle
Wederkomst.
Laat Mij nooit in de steek. Verwelkom Mij nu Ik jullie voorbereid op Mijn Glorievolle Tweede Komst.
Breng jullie familie mee en kom in Mijn armen terwijl Ik voorbereidingen tref om jullie in de bescherming van
Mijn bijzondere Hemelse genaden te hullen.
Ik roep jullie allen op om de laatste oproep te herkennen, door Mijn 7de Boodschapper, aan wie de
machtiging verleend is om de zeven trompetten de openbaren, de inhoud van het zevende zegel, terwijl de
engelenkoren zich voorbereiden op de onthulling van de profetieën.
Jullie Jezus

504. Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook
aanhangen, liefde kan enkel van God komen.
Woensdag, 25 juli 2012, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil graag het belang van de liefde bespreken en hoe, zonder liefde, de wereld
niet zou kunnen overleven.
God is liefde. De liefde komt van God.
Waar je liefde vindt voel je onmiddellijk de tegenwoordigheid van God.
Bijna iedereen in de wereld voelt liefde in een bepaalde graad. Liefde bevrijdt de ziel en haar zuiverheid
geeft jullie een glimp van de diepte van de liefde die God heeft voor elk van Zijn kinderen.
Liefde overwint de dood.
Liefde overwint het kwaad.
Liefde is eeuwig. Zij kan nooit afsterven want zij komt van God en blijft eeuwig duren.
Wanneer de liefde in dit leven aangevallen wordt door de Boze, die werkt door middel van zielen, dan lijdt zij,
kwijnt weg en kan verdrongen worden door onverschilligheid of soms zelfs haat.
Het is enkel door liefde, in het bijzonder voor elkaar, dat de vrede zich in de wereld kan ontwikkelen.
Zonder liefde zouden de mensen sterven en onvruchtbaar worden.
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Wanneer jullie een kind beminnen dan voelen jullie dezelfde soort liefde die Mijn Vader in Zijn Hart draagt
voor ieder kind geboren in deze wereld door Zijn schepping.
Beelden jullie je eens de angst in van een ouder wanneer een kind vermist wordt.
Die zorg, de ongerustheid en de benauwdheid zijn identiek aan wat Mijn Vader voelt wanneer Zijn kinderen
op de verkeerde weg geraken, verloren voor de Waarheid van Zijn bestaan.
Denk ook aan de verschrikking die ouders moeten doorstaan indien hun kind niet kan gevonden worden.
Wat indien zij voor eeuwig verloren gaan? Dat is het hartzeer dat Mijn Vader doorstaat wanneer Hij Zijn
kinderen verliest.
Niets brengt Hem troost totdat Hij ze terugvindt of tot zij omkeren en zich naar huis spoeden terug naar Hem.
De hele schepping is tot stand gebracht door de liefde van Mijn Vader.
Zijn Liefde overstroomt de Hemelen en de aarde en is intens machtig.
Alles is geschapen door Zijn Goddelijke Liefde en Zijn grootmoedigheid van hart opdat Hij al de wonderen
van de schepping met Zijn kinderen zou kunnen delen.
Zijn liefde voor Zijn kinderen zal nooit afsterven.
Het verraad van Lucifer, aan wie Hij alles geschonken had, heeft meegebracht dat Zijn liefde voor de
mensheid niet beantwoord werd door een groot deel van de mensheid.
Maar als een immer liefhebbende Vader is Zijn liefde zo machtig dat niets ooit Zijn liefde voor Zijn kinderen
kan doden.
Zijn liefde houdt in dat elke persoon een tweede kans heeft gekregen.
De Waarschuwing, een groot geschenk door Mijn Vader toegestaan, is een bijzondere oproep van de
Hemel.
Deze oproep, een geweldig bovennatuurlijk wonder, zal ieder van jullie de gelegenheid geven gered te
worden, de kans om geroepen te worden en de sleutel te ontvangen om de deur te openen naar het Nieuwe
Paradijs op Aarde.
Want diegenen onder jullie die de Sleutel tot het Paradijs aanvaarden, jullie zullen, inderdaad, het
Beest verslaan.
De wereld zal uiteindelijk bevrijd zijn van kwaad, zonde, lijden en elke pijn.
Vrede zal heersen.
Liefde voor Mijn Vader zal tenslotte opbloeien en jullie zullen allen leven in overeenstemming met Zijn
Goddelijke Wil.
Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van
God komen.
Het is het licht dat in elke ziel aanwezig is, zelfs diegenen die verharde zondaars zijn, want God zal
Zijn licht nooit doven.
Grijp het. Omhels het. Klem jullie vast aan de liefde want zij leidt jullie naar Hem.
Liefde zal jullie redden van de duisternis.
Jullie Jezus.

505. Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra
plaatsvinden.
Donderdag, 26 juli 2012, 23:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.
Mijn Tweede Komst is de inwilliging van een Nieuw Verbond.
Het zal de schepping zijn van het volmaakte Paradijs dat liefdevol voor Adam en Eva tot bloei werd gebracht
door Mijn Beminde Vader. In die tijd waren alle dingen op aarde in volmaakte harmonie en in
overeenstemming met de Wil van God.
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De tijd sinds Mijn Kruisiging op aarde is voor de mensheid pijnlijk geweest omwille van de heerschappij van
Satan die de aarde gedurende die periode beheerst heeft.
Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra plaatsvinden.
De verlossing van het menselijk ras zal zich voordoen tijdens De Waarschuwing. Vanaf dan zullen de
mensen, ook zij die onwetend zijn over het bestaan van God, de Waarheid omhelzen.
Anderen die vertraagd op dit grote wonder zullen antwoorden, wanneer hun het bewijs geleverd wordt,
zullen zich met de tijd bekeren. Ook zij zullen vergeving zoeken voor hun zondig leven.
Dan volgt de laatste etappe, de heiligmaking – de uiteindelijk zuivering zodat de hele mensheid
geschikt is om binnen te gaan in het volmaakte Paradijs.
Dat is het Paradijs dat oorspronkelijk bewoond werd door Adam en Eva. Dan pas zal de Goddelijke Wil van
Mijn Vader eindelijk volbracht zijn wanneer alle mensen de Wil van Mijn Vader zullen liefhebben en
eerbiedigen.
Maar alvorens dat alles gebeurt zal er veel oppositie zijn tegen de uiteindelijke realisering van de Wil
van Mijn Vader.
Gods kinderen zullen in alle richtingen getrokken worden. Hoewel de Heilige Geest tijdens De
Waarschuwing over de hele wereld zal uitgestort worden, zal Satan zijn uiterste best doen om deze
wereldwijde belijdenis der zonden te stoppen.
Hij en zijn kwaadaardige aanhangers bereiden zich ook voor op De Waarschuwing. Hun doel is om iedereen
ervan te overtuigen dat zij niet plaatsvond.
Zoveel mensen zullen het moeilijk vinden om Gods liefde en het bestaan van het Nieuwe Paradijs openlijk te
aanvaarden zolang Satan op de aarde rondwandelt.
Vrijheid zal slechts tot stand komen wanneer hij verbannen is.
Helaas zullen zij die er niet in slagen de Waarheid te zien en halsstarrig weigeren God te erkennen,
het Paradijs nooit zien.
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (69) om de Goddelijke Wil van Mijn Vader te aanvaarden.

Kruistochtgebed (69)
Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden.
“God de Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.
Help Uw kinderen hem te aanvaarden.
Verhinder Satan om Uw kinderen het erfenisrecht van hun Vader te ontzeggen.
Laat ons nooit de strijd opgeven voor ons erfdeel in het Paradijs.
Hoor onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.
Ik vraag U, lieve Vader, om de aarde met Uw Barmhartigheid te zuiveren en ons te bedekken met Uw Heilige
Geest.
Leid ons om Uw allerheiligste leger te vormen, beladen met de macht om het beest voor altijd te verbannen.
Amen.”
Ga in vrede.
Jullie Jezus

506. Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt wordt, zal Ik dit aantal
vermenigvuldigen tot miljarden.
Vrijdag, 27 juli 2012, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen tot één leger te verenigen draagt reeds vrucht
door deze boodschappen.
Mijn leger heeft zich reeds gevormd en wordt verenigd door de kracht van de Heilige Geest die zich als een
lopend vuur over de wereld verspreidt.
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Voor diegenen onder jullie die Mijn instructies nu aanvaarden, zelfs als jullie zouden denken dat jullie
samenwerken in kleine groepjes, jullie moeten weten dat Mijn leger op dit ogenblik bestaat uit meer dan
25.000 toegewijde soldaten die elke dag Mijn Kruistochtgebeden ontvangen.
Jullie toewijding aan Mij, jullie beminde Jezus, brengt Mij zoveel vertroosting en vreugde omdat jullie
gebeden miljoenen en miljoenen zielen redden elke seconde van elke dag.
Mochten jullie hun dankbaarheid kunnen zien dan zouden jullie nooit ophouden te blijven bidden, zo groot is
de kracht van het gebed.
Satan verkeert in ellende door deze zending en hij zal al het mogelijke doen om haar te saboteren.
Daarom mogen jullie nooit toelaten dat intimidatie van buitenaf door diegenen die jullie beschuldigen van
ketterij, de verspreiding van Mijn boodschappen zou uitstellen.
Indien jullie toelaten dat anderen jullie verwarren, vooral diegenen die jullie vernederen en jullie
geloof bespotten, dan kunnen minder zielen gered worden.
Beschouw deze zending hetzelfde alsof je zou werken voor een overzeese hulporganisatie, die groepen van
mensen die naar geteisterde landen trekken om de levens van diegenen te redden die lijden van
hongersnood.
Het is levensnoodzakelijk dat jullie alle obstakels overwinnen om hulp te bieden aan de slachtoffers. Een uur
uitstel kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Dat is evenzeer waar voor deze zending.
Kijk voor jullie uit, negeer de tussenkomst van wie jullie terug wil houden en marcheer voorwaarts.
Verzamel anderen op jullie pad en leid ze naar de overwinning. De overwinning van de verlossing.
Jullie leger groeit elke dag aan. Houd Mijn hand vast tot wij het leger bereiken van 20 miljoen dat de
voorhoede zal zijn in de strijd tegen de Antichrist.
Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt wordt, zal Ik dit aantal vermenigvuldigen tot miljarden. En
wanneer dat gebeurt zal het Beest uiteindelijk vernietigd worden.
Dat is Mijn belofte. Want in grote aantallen zullen Gods kinderen, vol van Zijn Goddelijke Liefde, het kwaad
vernietigen.
De liefde, herinner jullie, is sterker dan haat. Enkel liefde, in overvloed, kan het kwaad tenietdoen.
Jullie Jezus

507. Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en
daarvoor zullen zij streng gestraft worden.
Zondag, 29 juli 2012, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen in de war gebracht omtrent het
bestaan van zonde.
Vele zielen, wanneer zij denken aan zonde, denken onmiddellijk aan de allerergste zonden zoals moord.
De zonde heeft vele vormen. Helaas, doordat zonden afgedaan worden als onvolkomenheden of
karaktertrekken, worden ze nu eenvoudigweg als een natuurlijke zwakheid beschouwd.
Velen geloven niet langer in het bestaan van zonde.
Abortus is, na moord op de naaste, de grootste vorm van genocide in de wereld. Toch wordt hij niet enkel
toegestaan, maar jullie landen hebben wetten uitgevaardigd die abortus als een noodzakelijkheid
beschouwen.
Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en daarvoor zullen zij streng gestraft
worden.
Abortus is een verachtelijke daad die generaties uitroeit van Gods kinderen die zichzelf niet kunnen
verdedigen.
Niemand doodt een kind van God zonder een ernstige straf op te lopen.
De toorn van Mijn Vader zal gezien worden door die naties, die abortus gelegaliseerd hebben, tijdens
de Kastijding.
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Zij zullen vernietigd worden en er zal hun geen medelijden betoond worden zoals zij evenmin berouw
betoond hebben voor deze doodzonde waarbij zij het doden van Gods kinderen in de moederschoot
vergoelijkten.
Ik roep nu tot diegenen die listig proberen om abortus af te doen als iets dat nodig is om de rechten van een
moeder te beschermen.
Om de gruwel van abortus, die de Wet van God uitdaagt, te camoufleren worden leugens gebruikt.
Voor deze zonde is elke wettenmaker, dokter of elke mens die op een of andere manier aan deze
afschuwelijke daad meewerkt, schuldig in Gods ogen en zij zullen daarvoor de komende straf ondergaan.
Tot hen die executie vergoelijken zeg Ik dit.
Jullie die een man veroordelen om te worden gedood, zijn schuldig aan dezelfde misdaad als waaraan hij
schuldig zou zijn.
Jullie zijn in de eerste plaats schuldig aan moord en dat is een doodzonde. Jullie hebben niet het recht
gekregen om een leven te nemen. Noch om te oordelen. Ik alleen, Jezus Christus, heb het recht om een
oordeel te vellen.
Iedereen die door middel van executie bijdraagt tot de dood van een moordenaar zal voor eeuwig lijden in de
vuren van de Hel, tenzij zij berouw hebben.
Zo velen onder jullie geloven in de wet, oog om oog. Hoe zeer zijn jullie misleid. Aanvaarden jullie de
geboden van Mijn Vader niet? Gij zult niet doden.
Gij zult niet doden geldt ook voor die agressieve legers die landen binnentrekken die hun niet toebehoren
met als doel ze te controleren.
Dat geldt voor legers die onschuldige zielen neerschieten en doden. Dat alles is moord. Het gaat in
tegen de wet van Mijn Vader.
Andere zonden zoals hebzucht, begeerte, kwaadspreken over anderen, mensen bedriegen omtrent wat hun
rechtmatig toebehoort, wraak en laster, dat alles leidt tot alle andere zonden.
Zij zijn aanvaardbaar geworden in jullie hedendaagse wereld omdat jullie grootste liefde de
eigenliefde is.
De leugen die jullie hebben moeten slikken van jullie valse leraars, de zelfvoldoening, is jullie pad naar de
zonde.
Jullie wordt gezegd je tijd te besteden om jullie honger naar weelde te bevredigen.
Jullie wordt gezegd, dat jullie voor jezelf moeten zorgen – dat jullie de belangrijkste persoon zijn in je leven.
Jullie moeten uitzoeken naar alles wat jullie zintuigen bevredigt. Al het andere komt op de tweede plaats.
Dat leidt tot hebzucht, zelfzucht, begeerte en daardoor kunnen jullie aangezet worden om doodzonde te
begaan.
Zonde zal door jullie naties aanvaard worden zoals nooit voorheen.
Wetten zullen in het leven geroepen worden die doodzonden zullen legaliseren en wee diegenen onder jullie
die bezwaren uiten.
Zij die zulke boosaardigheden zullen verdedigen zullen jullie vertellen dat die wetten er zijn om de
kwetsbaren te beschermen, terwijl alles wat zij doen in feite neerkomt op het legaliseren van moord, abortus,
huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verering van valse goden.
Zij zullen de vervolging van de armen verschonen en hen de straat opgooien om er bedelaars van te maken.
Zij zullen wetten uitvaardigen om jullie tegen te houden jullie geloof te praktiseren. Door dit te doen zullen
jullie de wet overtreden – een zonde in hun ogen.
Zoals Ik jullie reeds eerder zei is jullie wereld zo vol van onwaarheden dat goed wordt voorgesteld als kwaad
en kwaad als goed.
Jullie wereld is terug naar af, als resultaat daarvan gedijt de zonde.
Ik dring bij jullie aan om hierop terug te komen en de Tien Geboden te bestuderen. Gehoorzaam deze en
leef zoals van jullie verwacht wordt in de ogen van Mijn Vader.
Verbreek de Geboden en jullie zondigen. Redetwist over het feit dat sommige zonden wel goed zijn
en jullie beledigen Mijn Vader.
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Gehoorzaamheid aan de Wetten van God is zwak en kwetsbaar in de wereld op dit moment. Veel van Gods
kinderen zijn door Mijn gewijde dienaars niet resoluut onderricht omtrent de gevolgen van de zonde.
Verdraagzaamheid van de zonde is de grootste zonde van alle.
Verdraagzaamheid is een sluwe leugen die in de geesten van de mensen geplant is door de koning van de
leugens, Satan.
Verdraagzaamheid is een andere manier om de zonde te rechtvaardigen en zo te voldoen aan de zwakheid
van de mens die bezwijkt onder de bekoring van Satan.
Word wakker en zie de zonde voor wat ze is.
Redetwist onder elkaar en verdedig de zonde zoveel als jullie willen maar ze zal nooit aanvaardbaar zijn in
de ogen van Mijn Vader.
Om het Paradijs binnen te gaan moeten jullie vrij zijn van zonden.
Om vrij van zonden te worden moeten jullie berouw hebben.
Om berouw te hebben moeten jullie eerst en vooral de Tien Geboden aanvaarden.
Dan moeten jullie oprechte wroeging tonen.
Oprechte wroeging kan enkel gevoeld worden door hen die zichzelf voor Mij vernederen.
Alleen dan kan zonde vergeven worden.
Alleen dan zijn zielen geschikt om binnen te gaan in het Koninkrijk van Mijn Vader.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

508. Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk
nooit veroverd of door Satan verslonden worden.
Maandag, 30 juli 2012, 1:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik Mijn doodstrijd onderging in de Hof was de grootste gruwel die Mij door
Satan getoond werd, de ontrouw vanwege de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.
Daar was het dat Satan, die Mij kwelde met visioenen van de toekomst, Mij de lauwheid liet zien van
de dienaars van de Kerk in deze, jullie tijd.
Zij hebben hoogmoed en valse waarheden, overheerst door hun verdraagzaamheid tegenover de zonde,
toegelaten hen blind te maken voor de Waarheid van God.
Hun trouw aan wereldse betrachtingen brengt mee dat veel van Mijn gewijde dienaars in hun ziel niet
beschikken over het medeleven of de nederigheid om Mijn volgelingen te leiden naar de heiligheid die
vereist is om hun zielen te redden.
Zo velen hebben zich tegen Mij gekeerd hoewel zij zeggen Gods kinderen lief te hebben.
Door verdraagzaamheid te promoten in de Naam van God, bieden zij een valse doctrine aan die de
Waarheid verbergt.
Deze afvalligen binnen Mijn Kerk op aarde, die beweren een nieuw type van aanhang te scheppen in de
naam van de Katholieke Kerk, maar die Mijn leer verloochenen, worden bekoord door Satan die Mijn Kerk
wil vernietigen.
Hij, de Boze, heeft reeds verschrikkelijke zonden veroorzaakt om Mijn Kerk te corrumperen en hij wil nu bij
het kruisigen van Mijn Kerk de laatste nagels inhameren en vervolgens die gewijde dienaars van Mij in de
Hel gooien die het woord van God ontwijden, door het aanvaarden van zonden onder Gods kinderen te
vergemakkelijken.
Hun zonde Mij in het aangezicht te slaan door onzedelijkheden voor Mij te vertonen, waarvan zij
beweren dat deze aanvaardbaar en toegelaten worden door God, zal streng bestraft worden.
Door hun zonden van hoogmoed en bedrog durven zij zielen te misleiden en hen in een hol van duisternis te
dirigeren, zonder inzicht hoe zij zielen veroordelen tot het hellevuur.
Veel van Mijn gewijde dienaars zijn misleid en beseffen het niet. Toch zijn veel van die dienaars, indien zij
eerlijk zijn tot zichzelf, in de war gebracht.
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Dan zijn er diegenen die zich voordoen alsof zij Mijn gewijde dienaars zijn, maar die van de andere kant
komen. Als slaven van het Beest presenteren zij zichzelf doelbewust als Mijn gezalfde priesters.
Zij bezorgen Mij zo’n vreselijke smart. Zij verderven niet enkel zielen, maar zij hebben welwetend een pact
gesloten met Satan die hen zal verslinden.
Zij verrichten verachtelijke daden op Mijn altaren, voor de Heilige Eucharistie, maar weinigen weten dat zij
zulke daden begaan. Toch smacht Ik naar hun zielen.
Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit veroverd of door Satan
verslonden worden. Maar de dienaars van Mijn Kerk kunnen verleid en door het Beest vernietigd worden.
Dit is de tijd voor Mij om tussenbeide te komen om hen te helpen deze vreselijke kwellingen te
overstijgen.
Ik heb jullie nodig, Mijn volgelingen, en die gewijde dienaars tussen jullie die begrijpen wat er onder jullie
gaande is, om dit Kruistochtgebed (70) te bidden.

Kruistochtgebed (70)
Gebed voor de Clerus om Standvastig en Trouw te blijven aan het Heilig Woord van God.
“O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma te herkennen wanneer zich dat binnen Uw Kerk
ontvouwt.
Help Uw gewijde dienaren om standvastig en trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.
Laat wereldse ambities nooit hun zuivere liefde voor U verduisteren.
Geef hun de Genaden om zuiver en nederig voor U te blijven en Uw Allerheiligste Tegenwoordigheid in de
Eucharistie in ere te houden.
Help en leid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn, en ontsteek in hun zielen
opnieuw het Vuur van de Heilige Geest.
Help hen om de bekoring, die hun voorgehouden wordt om hen af te leiden, te herkennen. Open hun ogen,
opdat zij te allen tijde de Waarheid kunnen zien.
Zegen hen op dit moment, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen te behoeden voor het
kwaad.
Geef hun de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan, indien zij zouden afgeleid worden door de
verlokking om het bestaan van zonden te loochenen. Amen.”
Mijn gewijde dienaars zijn de ruggengraat van Mijn Kerk.
Zij staan in de voorste linie om het hoofd te bieden aan vreselijk hevige aanvallen vanwege Satan op
dit moment.
Help Mij om hen in de richting te sturen van het pad om de resten van Mijn Kerk te redden die koers zet naar
het schisma dat weldra door de Valse Profeet zal tot stand gebracht worden.
Kom samen en bid voor de eenmaking van Mijn gewijde dienaars die nodig zijn om Mijn Kerk sterk te
houden tijdens de dagen die in het verschiet liggen.
Jullie Jezus

509. De Maagd Maria: Nalaten om de Waarheid van de Leer van Mijn Zoon te
verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.
Dinsdag, 31 juli 2012, 18:10 u.
Mijn kind, de vervolging die jij doormaakt komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.
De Boze plaatst hindernissen op jouw weg en zal niets onverlet laten om je te verzwakken.
Het is belangrijk om de voortdurende gemene leugens te negeren waarmee jij geconfronteerd wordt
vanwege diegenen die beweren goed op de hoogte te zijn van het Woord van God.
Hun verwerping van deze boodschappen is niet belangrijk. Alleen aan het Woord van Mijn Zoon moet jij
gehoor geven en aan niets anders.
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Jij moet Mijn Zoon vertrouwen en de stilte bewaren wanneer diegenen die door leugens verblind zijn,
proberen zich met jou in te laten om je te doen struikelen. Luister niet. Antwoord niet. In plaats daarvan,
verkondig gewoon het Woord van God.
Mijn kind, zoveel volgelingen van Christus lijden op dit moment. Hun stemmen zijn slechts fluisteringen in
een wereld die de roem uitschreeuwt van aardse wonderen.
Het ware Woord van God wordt niet langer openlijk bekend gemaakt, zelfs niet door dienaars van
God in de Kerk.
Verlegen om openlijk de Waarheid te verkondigen, zwerven zij hopeloos rond en proberen hun weg
te vinden te midden van de verwarring die door het secularisme is teweeggebracht.
De aanstoot die ontstaat wanneer God of Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vernoemd wordt, is
wijdverbreid. Zeer weinig zielen zijn moedig genoeg om op te staan en zichzelf als soldaten van Christus
bekend te maken.
Zelfs heilige zielen zijn bang om dat te doen uit vrees schandaal onder de heidenen te verwekken.
Nalaten om de Waarheid van de Leer van Mijn Zoon te verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.
Hoe ween Ik wanneer Ik zie hoe arme kleine kinderen door hun behoeders genegeerd worden in de
ontwikkeling van hun ziel.
Hun ontbreekt het voedsel van de Heilige Geest omdat zij niet onderwezen werden hoe hun liefde voor God
te betuigen. Velen geloven niet in God de Vader. Dat bedroeft Hem.
Aan jou, Mijn kind, werd een moeilijke taak gegeven. Wanneer jij aan de wereld de inhoud van deze
hemelse boodschappen meedeelt, word je van drie kanten aangevallen.
Diegenen die in God geloven, maar die weigeren naar het Woord van God te luisteren zoals het nu aan de
wereld gegeven wordt.
Diegenen die bevestigen leiders te zijn in de Kerk van Mijn Zoon op aarde en die weigeren te luisteren
omdat zij geen profetieën aanvaarden.
En dan diegenen die helemaal niet in God geloven.
Jouw stem zal in dovemansoren blijven vallen, maar dat mag je niet ontmoedigen.
Al wat je te doen hebt is Mijn Zoon in alles te gehoorzamen en alles in Zijn Heilige Handen over te laten.
Mettertijd zullen zij luisteren. Dan zullen vele zielen naar Mijn Zoon terugkeren met liefde en vreugde in hun
harten.
Jij mag nooit aarzelen of treuzelen met jouw antwoord op het verzoek van Mijn Zoon om ervoor te zorgen
dat iedereen in de wereld het woord van God ontvangt op dit moment.
Ik vraag aan al Gods kinderen om Mijn oproep te beantwoorden om nu jullie trouw te betuigen aan het Heilig
Woord van Mijn Zoon. Hij bemint al Gods kinderen en verlangt ernaar elke ziel voor te bereiden op Zijn
langverwachte Tweede Komst.
Verloochen Hem niet. Aanvaard Zijn Hand van Barmhartigheid voor het te laat is.
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing

510. Sta Mij toe om jullie op te tillen, uit alle onheil, naar de veiligheid weg van de
Antichrist.
Dinsdag, 31 juli 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, luister naar Mij, nu Ik je meedeel dat Mijn tijd op deze wereld vrijwel daar is.
Jullie tijd is kort omdat de dagen van duisternis langzaam verdwijnen en een nieuwe dageraad, een
nieuw begin zal aanbreken.
Al jullie tranen van angst en leed zijn bijna voorbij en er is nog maar weinig tijd over voordat het Glorievol
Tijdperk van Vrede te voorschijn komt.
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De vernieuwing van het Koninkrijk op Aarde zal weldra plaatsvinden en Mijn Heerschappij over al
Gods kinderen zal de plaats van Satan vervangen.
Jullie verwarring, Mijn volgelingen, omtrent de authenticiteit van Mijn oproep tot jullie nu, zal verdwijnen.
Alles zal klaar worden, zoals de kristalheldere wateren van een bron uit Mijn Hemels Lichaam, als het
nu neerstroomt om de harten van al Gods kinderen te verteren.
Het Licht van de Waarheid zal de wereld ontvlammen, ondanks de steeds groeiende duisternis die
als een besmettelijke ziekte is neergestreken over alle hoeken van de aarde.
Weldra zal de Waarheid jullie vrij maken, al jullie twijfels en angsten verdrijven en zij zal in jullie een
helderheid van geest en ziel opwekken. Dan, vervuld met Mijn Heilige Geest, zal er een wereldwijde
bekering plaatsvinden.
Diegenen wier geloof zwak is zullen vernieuwd worden en de Waarheid van een nieuw Christelijk Leger zal
tot stand komen.
Hoop, liefde en gebed zullen jullie steunen terwijl Ik de wereld naar de Nieuwe Erfenis leid die jullie zo lang
beloofd werd.
Aan diegenen onder jullie die Mijn boodschappen vrezen, onthoud enkel dit.
De wereld, die jullie wacht is een groot Geschenk voor jullie en jullie families. Het is een Paradijs waarnaar
jullie zouden moeten verlangen als iets, waarmee niets op de aarde, zoals jullie het kennen, vergeleken kan
worden.
Indien jullie Mij beminnen, vertrouw dan in Mijn Goedheid, Mijn Liefde, Mijn belofte om jullie mee te nemen in
de glorievolle erfenis waarvoor jullie geboren werden.
Geef al jullie zorgen en angsten nu op.
Sta Mij toe om jullie op te tillen, uit alle onheil, naar de veiligheid weg van de Antichrist. Bid dit
Kruistochtgebed (71): Gebed om ons te redden van de vervolging.

Kruistochtgebed (71)
Gebed om ons te redden van de vervolging.
“O Jezus, red Gods kinderen van de antichrist.
Bescherm ons tegen de plannen om de aarde te controleren.
Heer, red ons van de vervolging.
Bescherm duistere zielen voor de antichrist zodat zij in Uw Ogen kunnen gered worden.
Help ons in onze zwakheid.
Sterk ons in geest om op te staan en elkaar te leiden, terwijl wij opmarcheren in Uw leger naar de Poorten van
het Paradijs.
Ik heb U nodig, lieve Jezus.
Ik bemin U, lieve Jezus.
Ik verheerlijk Uw Tegenwoordigheid op aarde.
Ik mijd de duisternis.
Ik aanbid U en geef mij over met lichaam en geest, zodat U mij de Waarheid van Uw Tegenwoordigheid kan
openbaren, opdat Ik altijd op Uw voortdurende Barmhartigheid zal vertrouwen. Amen.”
Ga nu en bereid jullie zielen voor zodat jullie sterk blijven en trouw aan Mij terwijl Ik jullie naar het Eeuwig
Leven geleid.
Jullie Jezus

511. Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om
zielen te redden.
Woensdag, 1 augustus 2012, 16:45 u.
Mijn kind, er is veel verandering, veel van wat jou in het verleden onthuld werd, zal nu in de wereld zichtbaar
worden.

417

Er zal veel verwoesting zijn, veel onrust en kastijdingen, en dat alles zal gebeuren omwille van de
zonden van de mensheid.
Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om zielen te redden.
Dit is wat jullie moeten doen. Ga elke dag naar de Heilige Mis en ontvang de Heilige Eucharistie.
Bid vervolgens om 15.00 u de Barmhartigheidrozenkrans.
Voor diegenen onder jullie die dat kunnen, jullie zouden één dag per week moeten vasten.
Mijn kinderen zullen geschokt zijn wanneer deze veranderingen zullen plaatsvinden maar jullie moeten de
Hand van Mijn Vader nooit vrezen indien jullie trouw zijn aan de leer van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Alstublieft, houd het Zegel van de Levende God deze komende maanden dicht bij jullie in jullie huizen want
veel zal zich ontvouwen.
Het Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, tegenwoordig in Zijn Kerk op aarde wordt geschonden
en zal verschrikkelijk lijden.
Vele plannen om de Kerk van Mijn Zoon omver te werpen zijn reeds onderweg en zeer spoedig zal zij
bezwijken.
Andere voorspelde gebeurtenissen zullen nu plaatsvinden door ecologische rampen als de Hand van Mijn
Vader, bij wijze van straf, zal neerkomen op die naties wier zondige wetten niet langer geduld zullen worden.
Bid, bid, bid voor de zielen die op dit moment gedurende deze gebeurtenissen kunnen lijden.
Gebruik deze maand om te bidden voor alle zielen die mogelijk zullen omkomen in oorlogen,
aardbevingen of in de aanstaande belijdenis, De Waarschuwing.
Mijn Hart is verbonden met dat van jullie kinderen en samen moeten wij hard werken om zielen te redden.
Door te bidden voor de redding van zielen volbrengen wij de Heilige Wil van Mijn Vader.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

512. God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op
aarde gekruisigd worden.
Donderdag, 2 augustus 2012, 22:06 u.
Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is reeds begonnen.
De geseling, de vervolging gaat beginnen.
Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.
Het proces vindt nu plaats.
Mijn Zoon werd gezonden om de mensheid te redden van de vuren van de Hel.
Zijn Dood op het Kruis, een vreselijk wrede gruweldaad, werd door Mij toegelaten als een middel om Mijn
kinderen een toekomst te bieden.
Het Lichaam van Mijn Zoon werd Zijn Kerk op aarde. Haar priesters en gewijde dienaars namen de
plaats in van Zijn apostelen.
Nu, aangezien Hij weer terugkomt om de mensheid te redden en Mijn dierbare kinderen op te eisen, zodat
zij Mijn Paradijs kunnen binnengaan, zal de geschiedenis zich herhalen.
Mijn Zoon predikte de Waarheid en Hij bracht vele mensen samen die Zijn onderrichtingen volgden en niet
twijfelden aan Zijn Woord.
Dan werd Hij verraden door diegenen die Hem nabij waren en aan Hem toegewijd in Zijn eigen gelederen.
Zijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd eveneens verraden vanuit haar eigen kringen.
De verzoeking van Satan bracht dit tot stand en een groot kwaad was verantwoordelijk voor het doden van
Mijn Zoon.
Wat betreft Zijn Kerk vandaag begon dat sterven enige tijd geleden. Net zoals bij Mijn Zoon, hebben vele
volgelingen die trouw waren aan Mijn Heilig Woord, Hem ook nu verlaten.
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Dan begon het proces waarop Mijn Zoon beschuldigd werd van dwaalleer. Zo ook heeft de Kerk van Mijn
Zoon hetzelfde lot ondergaan.
Door de goddelozen onder hen, die zware overtredingen tegen de mensheid begingen, hebben vele trouwe
volgelingen de Kerk verlaten.
Nadien lieten zij Mijn Zoon in de steek en legden Zijn leer terzijde.
De publieke behandeling van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft haar priesters tot zwijgen gebracht
wanneer het erop aankomt de leer van Mijn Zoon te verdedigen.
Omwille van de zonden binnen hun eigen gelederen zijn zij bang diegenen te beledigen die Mijn Zoon
ontkennen.
De Kerk van Mijn Zoon staat nu voor de grootste beproeving sinds de Kruisiging van Mijn geliefde
Zoon.
Zijn Kerk wordt meedogenloos bespot, niet alleen door haar vijanden van buiten, maar door haar vijanden
binnenin.
De Doornenkroon zal nu op het hoofd van de Kerk van Mijn Zoon geplaatst worden en weinigen van
haar volgelingen zullen bij haar blijven.
Net zoals de apostelen van Mijn Zoon, met uitzondering van Johannes, Hem verlieten tijdens Zijn
proces en executie, zo ook zullen zij die hoge plaatsen binnen het Vaticaan bekleden Mijn Heilige
Plaatsvervanger verlaten.
Hij zal, als hoofd van de Katholieke Kerk, gedwongen worden een verschrikkelijk pad van schande te
bewandelen waaraan hijzelf geen schuld heeft.
Terwijl hij zal worden opgejaagd, bespot en als dwaas behandeld zal het niet tegen hem zijn dat zij hun
woede uiten. Het zal tegen de Waarheid van de Kerk zijn, de Christelijke Kerk, gevormd door het Offer van
Mijn Zoon, dat zij hun haat de vrije loop zullen laten.
Het Christendom zal gekastijd worden in elke hoek, in elke natie, op elke plaats van verering totdat het zwak
is van uitputting.
Als het op de weg naar de Calvarieberg zal geleid worden, net zoals Mijn Zoon geleid werd, zal het
gebonden en stevig met koorden vastgemaakt worden om het onmogelijk te maken de kwelling te ontlopen.
Dan, wanneer het de heuvel zal beklimmen, zal het met stenen bekogeld worden, bespuwd en uitgejouwd
tot boven aan de top.
Dan zal het aan het Kruis genageld worden.
Het zal op weinig sympathie kunnen rekenen door diegenen die de Kerk beschuldigen voor haar zonden
tegen de onschuldige wanneer zij het Hoofd van de Kerk, Mijn Zoon, zullen veroordelen.
Zij zullen Hem de schuld geven voor de zonden van anderen, veroorzaakt door de bekoring van Satan.
Wanneer zij de Kerk van Mijn Zoon op het Kruis zullen genageld hebben, zullen zij honderden
bewakers zenden, net zoals de zeshonderd soldaten die op de Calvarieberg stonden, om er zeker van
te zijn dat niet een stukje Vlees ontsnapt zonder bestraffing.
Niet één dienaar van Zijn Kerk, die eraan zijn trouw proclameert, zal toegestaan worden te ontkomen.
Wanneer de Kerk zal gekruisigd zijn, zullen zij ervoor zorgen dat zij verhongert door gebrek aan voedsel en
water tot haar laatste ademtocht.
Al haar leerlingen, net zoals het was met de apostelen van Mijn Zoon, zullen nergens te bespeuren
zijn.
Zij zullen zich verbergen uit angst voor represailles.
In wat zal gezien worden als haar laatste adem, zal alles stil worden totdat het gejuich van hen die de Kerk
gekruisigd hebben de hele wereld zullen verdoven met hun valse leer.
De stem van het nieuwe hoofd van de Kerk, de Bedrieger, de Valse Profeet, zal luid weerklinken.
Allen zullen opgelucht voor Mij, de Allerhoogste God in dankbaarheid neervallen, want dat lijkt een nieuw
begin in te luiden.
Dan zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon niet langer de altaren binnen die Kerk opluisteren, want
dat kan niet.
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Op dat moment zal Mijn hand, in kastijding neervallen tot bestraffing.
De Strijd van Armageddon zal dan beginnen.
Dat is wanneer Ik, door Mijn Zoon, zal komen om zielen te redden.
Ontken deze profetie niet.
Verberg jullie niet achter valse zekerheden, want deze dag moet komen.
De Kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon moet komen omwille van het Laatste Verbond.
Maar dan zal de Glorierijke Verrijzenis van de Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, alle tranen en al het lijden
wegwissen en dan zal het Nieuwe Tijdperk aanbreken.
Vertrouw te allen tijde op Mijn Zoon.
Vrees nooit, want Ik ben jullie Vader en Ik zal komen om de aarde te vernieuwen en al Mijn kinderen te
verzamelen in dit laatste wonder dat voorzegd werd in het Boek van Daniël.
Het Boek der Waarheid wordt nu, zoals beloofd, aan jullie geopenbaard, kinderen.
Verwerp Mijn goddelijke tussenkomst niet, want Ik spreek de Waarheid.
God de Allerhoogste

513. Tot de andersdenkenden in de Katholieke Kerk: Ontheilig de Wetten van Mijn
Kerk en jullie zullen gestraft worden.
Vrijdag, 3 augustus 2012, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de aarde zal bijna gaan beven wanneer de toorn van Mijn Vader zal neerkomen
op die landen die de Wetten van Mijn Vader uitdagen.
Geen medelijden zal betoond worden vermits Zijn geduld op de proef werd gesteld tot het uiterste.
Hun zonden betreffen abortus, moord, wetten die het Christendom trachten te ondermijnen, huwelijk
tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verering van valse goden.
Dan zijn er nog die andersdenkenden binnen Mijn Kerk die dreigen Mij te verwerpen.
Wanneer zij proberen zich van Mijn Kerk te verwijderen en pogen nieuwe wetten in te voeren in strijd met
Mijn Heilige Wil, dan verloochenen zij Mij.
Ik verstoot hen omwille van hun ontrouw. Hun pogingen om wetten in te voeren die gebaseerd zijn op de
zonde van hoogmoed, begeerte en wereldse ambities zullen niet getolereerd worden.
Dachten zij nu echt dat het hun zou toegestaan worden om Gods kinderen van Mijn Kerk op aarde te
verwijderen en de Hand van Mijn Vader te ontwijken?
Dachten zij dat zij boven de Wetten van God stonden?
Zij beminnen God niet, zij beminnen zichzelf.
Hun gebrek aan nederigheid en hun openlijke verwerping van de Wetten van de Katholieke Kerk
doen Mij walgen.
Hun schandalige eisen waarbij zij proberen om Mijn Kerk te dwingen wetten te aanvaarden die Mij
beledigen, betekenen dat zij zichzelf in de duisternis hebben geworpen.
Hun religieuze geloften zijn zinloos.
Hun plechtige belofte om Mijn Kerk te eren en te gehoorzamen werd verbroken.
Tenzij zij berouw hebben en terugkeren naar Mijn Lichaam, Mijn Kerk op aarde, hebben zij niet het recht
zichzelf dienaars in Mijn Kerk te noemen.
Jullie zijn gewaarschuwd. Ik zal jullie de woestijn in sturen.
Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.
Jullie Jezus
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514. Wanneer zij doelbewust leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te
ontkennen, ontzegden de Farizeeën generaties van Joden het recht op de Waarheid.
Zaterdag, 4 augustus 2012, 10:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur begrijpen alvorens zij
zich werkelijk in Gods armen kan toevertrouwen.
Tot de getrouwen onder jullie, jullie geloof en liefde voor Mij, jullie Verlosser, schenkt Mij grote vreugde.
Maar als jullie zeggen Mij te beminnen, brengt dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee.
Vergeet nooit de zwakheid van jullie natuur, hoewel jullie niet door eigen schuld met de erfzonde werden
geboren, kan deze ervoor zorgen dat jullie zondigen wanneer jullie dat het minst verwachten.
Wanneer de zielen van diegenen die zeggen Mij te beminnen een niveau bereiken waarop zij verteerd
worden van liefde voor Mij, dan is het dat zij voorzichtig moeten zijn. Soms geeft het hun het gevoel in Mijn
ogen verheven te zijn, wat ook waar is; want dat zijn ze.
Maar dan komt de bekoring om anderen in een minder gunstig daglicht te zien.
Zij kunnen ertoe bekoord worden niet alleen medelijden te hebben met de arme zielen die in duisternis
verkeren of verward zijn, maar ook om op hen neer te kijken.
Soms geeft hun sterk geloof en kennis van de Schriften hun een vals gevoel van veiligheid.
Zij menen alles te weten wat betreft de leer van de Kerk, Mijn Kerk, Mijn Lichaam op aarde.
Dat overkwam de Farizeeën.
Zij dachten alles te weten omtrent de Wetten van God. De Liefde van God.
Zij faalden in het begrijpen van de profetieën die zo duidelijk de komst van de Messias voorzegden. Dat
betekende dat zij Christus, de Zoon van de Levende God, verwierpen toen Hij kwam zoals beloofd.
De wreedheid die zij Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, betoonden was in volledige tegenspraak met de
liefde die zij voor God beweerden te hebben.
Indien zij God werkelijk beminden, zouden zij geen enkel kind van God behandeld hebben zoals zij deden.
Hun geesten waren gesloten voor de profetieën aan de wereld gegeven door de profeten, die de
Waarheid verkondigden.
De Waarheid is dat alle profetieën zullen vervuld worden zoals door God beloofd.
Zij verwierpen de Messias, beloofd om de toekomstige verlossing van de hele mensheid tot stand te
brengen.
Erger nog, door hun leugens, wanneer zij doelbewust leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te
ontkennen, ontzegden de Farizeeën generaties van Joden het recht op de Waarheid.
Mijn Dood op het Kruis was voor hen niet voldoende. Zij wilden er zeker van zijn dat er nadien geen spoor
meer overbleef van Mij, de Verlosser van de wereld.
Dan keerden zij terug en onderwezen Gods kinderen de weg naar een vals geloof waarin de Waarheid een
leugen werd.
Onthoud dat de profetieën van God altijd vervuld worden.
Mijn Tweede Komst gaat nu bijna in vervulling. Deze keer zullen het de leiders binnen de Christelijke Kerken
zijn die Mij zullen ontkennen, net zoals de Farizeeën destijds.
Zij zullen Mij, Mijn profeten, Mijn volk en ieder kwellen die de waarheid omtrent Mijn Komst durft te
verspreiden.
Verloochen Mij deze keer niet.
Open jullie harten.
Luister aandachtig naar Mij, nu Ik jullie voorbereid op het laatste hoofdstuk van de verlossing van de wereld.
Jullie Jezus
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515. Als jullie geloven in het bestaan van Satan, weet dan dat alles wat in de wereld
onrechtvaardig en kwaad is, door hem veroorzaakt wordt.
Zondag, 5 augustus 2012, 17:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot allen, jong en oud, die onzeker zijn omtrent hun geloof in
God.
Ik doe een beroep op diegenen onder jullie die in Mij geloven, maar die niet met Mij spreken, of gebruik
maken van de Sacramenten, of die hun kerken niet bezoeken om Mij eer te bewijzen.
Ik bemin jullie. Ik zal jullie nooit verlaten en er zal jullie weldra een bijzondere Gave geschonken
worden.
Jullie zullen ervaren hoe het is wanneer jullie op de Dag van het Oordeel voor Mij zullen verschijnen. Dan
zullen jullie je twijfels vergeten.
Velen van jullie, ondanks jullie gebrek aan geloof, eren Mij op zo vele verschillende wijzen, maar jullie
beseffen dat niet.
Jullie, in jullie dagelijks leven, voelen liefde, bezorgdheid en sympathie voor anderen.
Jullie voelen een drang om te vechten tegen ongerechtigheid en worden afgestoten wanneer jullie getuigen
zijn van kwaadaardige handelingen die door anderen begaan worden tegenover diegenen die minder
fortuinlijk zijn dan zijzelf.
Jullie betonen liefde voor anderen en dragen zorg voor hen die jullie hulp nodig hebben.
Jullie haten het om anderen uit te buiten en jullie zijn gevoelig voor de noden van hen die in dit leven te lijden
hebben.
Jullie voelen liefde voor jullie familie.
Jullie lachen en zijn blij wanneer jullie onder vrienden zijn en voelen een enorme liefde en vriendschap voor
hen die jullie nauw aan het hart liggen.
Wanneer jullie trouwen voelen jullie een overweldigende liefde voor jullie wederhelft. Dan, wanneer jullie
kinderen hebben, overtreft de liefde die jullie voelen alles wat jullie je ooit voorgesteld konden hebben.
Jullie storten tranen van berouw als en indien jullie iemand pijn doen. Jullie vergeven anderen wanneer zij
jullie pijn doen, beledigen of schade berokkenen.
Vanwaar denken jullie dat deze liefde en emoties komen? Weten jullie niet dat die alleen van God kunnen
komen?
Liefde is moeilijk uit te leggen, moeilijk te analyseren en zij kan wetenschappelijk nooit bewezen
worden omdat zij een gave van God is.
Haat daarentegen komt van de duistere zijde.
Voor vele mensen mag Satan dan wel niet echt lijken, maar hij bestaat.
Velen onder jullie geloven niet in het kwaad of in het bestaan van kwade geesten omdat die erop
bedacht zijn zichzelf niet bekend te maken.
Als jullie geloven in het bestaan van Satan, weet dan dat alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is,
door hem veroorzaakt wordt.
Hij is de koning van de leugen en hij heeft de macht jullie te verblinden omtrent de waarheid van jullie
bestaan.
Omwille van jullie blindheid zal Mijn Barmhartigheid de wereld nu bedekken om jullie te bewijzen dat Ik
besta.
Wees voorbereid op die dag want het zal spoedig plaatsvinden.
Wanneer de tekenen aan de hemelen te zien zijn en jullie getuige zijn van de botsing, het geluid en
het schudden in de grond, weet dan dat Ik gekomen ben om jullie wakker te maken.
Wanneer dit plaatsvindt, smeek Ik om jullie dan tot Mij te wenden want Ik wil jullie vullen met Mijn Liefde,
zodat Ik liefde en vreugde in jullie harten kan brengen.
Wanneer Mijn Barmhartigheid over jullie komt zullen jullie eindelijk vrede voelen.
Ik bemin jullie en Ik zal jullie nooit in de steek laten.
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Ik wacht op jullie antwoord wanneer die grote dag komt.
Jullie Jezus

516. Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een
teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn.
Maandag, 6 augustus 2012, 18:06 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze
zending kapot te maken.
Diegenen die menen dat het de niet-Christenen en de atheïsten zullen zijn die Mijn Woord in deze
boodschappen zullen afkeuren, weet dit.
Het zullen diegenen zijn die openlijk hun geloof belijden in Mij, hun Jezus, die Mij het meest zullen pijn doen.
Zij worden vertroebeld door het bedrog van de koning der leugens, die vele gevallen engelen naar zulke
zielen gestuurd heeft. Niet tevreden met het ontkennen van Mijn Heilige Boodschappen, zullen zij trachten
om zoveel mogelijk steun te bekomen vanwege Mijn priesters om deze zending te saboteren.
Dergelijke zielen houden nooit stil om zichzelf de vraag te stellen waarom zij dat doen. Waarom zij
zo’n haat voelen tegenover jou, Mijn dochter. Waarom Mijn Heilig Woord hen zozeer stoort.
Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging
dat deze boodschappen authentiek zijn.
Want wanneer zo’n sterke tegenstand getoond wordt en wanneer heilige mensen aangezet worden
om Goddelijke boodschappen zoals deze aan te vallen, dan kan je er zeker van zijn dat zij van God
komen.
Wanneer zij Mijn Woord ontkennen dan verwondt Mij dat zo diep dat Ik ween van verdriet wanneer zij Mij
niet herkennen. Maar dat is in orde. Met de tijd zullen zij de Waarheid kennen.
Wanneer zij echter vrijwillig proberen om zielen af te brengen van Mijn Barmhartigheid dan beledigen zij Mij
buitengewoon.
Indien zij er verantwoordelijk voor zijn dat de redding aan zielen ontzegd wordt, dan zullen zij gestraft
worden.
Hun straf zal ellendig zijn wanneer zij hun handelingen trachten te verdedigen, zij het voor maar één verloren
ziel. Hun daden kunnen betekenen dat een ziel die zich anders zou bekeerd hebben, nu de laatste kwelling
in de vuren van de Hel moet lijden.
Het is wanneer zij het Woord van God trachten te saboteren dat hun voorgaande goede werken nutteloos
worden. Want waartoe zijn die nog goed wanneer zij zulke waardevolle daden tegenwerken met werken van
haat voor God?
Ik zeg tot hen. De dag dat jullie voor Mij zullen verschijnen om verantwoording af te leggen voor dergelijke
slechte daden, zal voor jullie zeer moeilijk zijn.
Jullie zullen niet alleen verantwoording moeten afleggen voor jullie zelf maar eveneens voor de
leugens die jullie verspreid hebben over Mij en Mijn Heilig Woord naar anderen.
Is het jullie angst voor Mijn Heilig Woord dat jullie aanzet tot zulke boosaardigheid. Angst komt van Satan.
Hoogmoed komt ook van Satan. Weten jullie niet dat het is omdat jullie menen zo goed geschoold te zijn in
Mijn Heilige Schrift, dat dit jullie aanzet ervan uit te gaan dat jullie meer weten dan eigenlijk het geval is?
Jullie gaan zoeken naar fouten in Mijn Heilig Woord net zoals de Farizeeën deden. Daardoor zeggen jullie
dat jullie meer over de Waarheid weten dan God.
Vergeet niet dat hoe meer leugens jullie verspreiden over Mijn Heilig Woord, des te meer jullie zondigen
tegen het Woord van God.
Deze zonde tegen de profeet van de Heer wordt door Mijn Vader het meest afgekeurd.
Al diegenen die gezondigd hebben tegen de profeten van de Heer werden gestraft. Want wanneer zij
proberen om het Woord van God tegen te houden, dat aan de wereld gegeven wordt om zielen te redden,
dan verhinderen zij de redding van zielen.
Daarvoor zullen zij neergeslagen worden, want niets zal het Woord van God stoppen om aan Zijn
dierbare kinderen overgebracht te worden.
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Jullie Jezus

517. Dit is Mijn laatste zending op aarde waar Heilige Boodschappen vanwege de
Heilige Drie-Eenheid aan de wereld gegeven worden.
Dinsdag, 7 augustus 2012, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even sterk als intiem, hoewel dat voor jou niet zo lijkt te zijn
op dit moment.
Je moet meer tijd doorbrengen in Mijn gezelschap want dan alleen zal je vrede vinden in deze zending.
Mijn Genaden vullen je ziel nu op zo’n manier dat jij Mijn boodschappen zo vlug mogelijk aan de wereld kan
meedelen.
Hoe vermoeid en alleen ben Ik nu in Mijn Hart, Mijn dochter.
Ik maak Mij zorgen over die onschuldige zielen die onwetend zijn van Mijn bestaan. Goed van hart en
Christelijk in hun omgang met anderen, geloven zij toch niet in Mijn bestaan.
Ik kijk elke dag hoe zij hun dagelijks leven leiden zonder geloof in het bestaan van God of in hun toekomstig
leven in het Nieuwe Paradijs.
Alstublieft, help Mij om hun te zeggen dat Ik hen bemin.
Verspreid Mijn woord en Ik zal een gevoel van herkenning in hun zielen opwekken.
Het doet er niet toe dat zij jou verwerpen, Mijn dochter, of Mijn geliefde volgelingen, het enige wat telt is hen
Mijn boodschappen te laten lezen.
Ik zal de Heilige Geest zenden zodat een sprankje, ofschoon maar een heel kleintje, een vlam van Mijn
Liefde in hun zielen zal ontsteken.
Dit is Mijn laatste zending op aarde waar Heilige Boodschappen vanwege de Heilige Drie-Eenheid
aan de wereld gegeven worden.
De Heilige Geest is aanwezig in deze Woorden van goddelijke oorsprong. Zij zijn jullie voedsel om jullie
zielen te voeden als hulp om jullie voor te bereiden op de strijd.
Luister naar het Heilig Woord van God. Neem het, deel het en verenig al Gods kinderen die klaar zijn voor
de strijd.
Breng al jullie broers en zusters, vooral diegenen die worstelen om in God te geloven, naar Mijn Grote
Barmhartigheid.
Mijn Hart zwelt van liefde voor hen. Zij, elk van hen, zijn Gods kinderen.
Ik heb hun zielen nodig zodat Ik kan zorgen voor hun toekomst opdat zij eeuwig leven en geluk zouden
hebben.
Ik kan er niet aan denken wat met hen zal gebeuren indien Ik hun niet kan redden.
Mijn dochter, hoewel Mijn Goddelijke Barmhartigheid veel van de mensheid zal redden, heb Ik jou en Mijn
volgelingen, Mijn gewijde dienaars en gewone mensen nodig om het net uit te spreiden en al die arme,
ongelukkige en verwarde mensen te vinden die behoefte hebben aan Gods Liefde.
Spreid het net van Mijn Liefde, zoals de visser, wijds en ver en op plaatsen waar God volkomen verworpen,
veracht en gehaat wordt.
Ga dan en vind Gods dierbare jonge kinderen die niets over het Christendom weten, al leven zij in
zogenaamde Christelijke landen.
Ga tot in Rusland, China en landen waar God niet vereerd wordt, ga en vang zielen.
Voed hen met Mijn boodschappen. Het speelt geen rol hoe jullie ze bekendmaken, maar doe het niet op een
manier alsof jullie aan het preken zijn.
Verlok hen door wat hen kan interesseren. Gebruik elke vorm van moderne communicatie om dat te
verwezenlijken. Ik heb hun vlug nodig. Ik vertrouw op de verspreiding van Mijn woord door al Mijn
volgelingen.
Ik zal jullie leiden.
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In jullie hart zullen jullie weten wat te doen. Vraag Mij jullie te helpen met dit bijzondere Kruistochtgebed (72)
om jullie sterk te maken.

Kruistochtgebed (72)
Het gebed van de Leerling.
“Lieve Jezus, ik ben klaar om Uw Heilig Woord te verspreiden.
Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de Waarheid mee te delen opdat zoveel mogelijk zielen naar U
gebracht kunnen worden.
Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed, zodat ik gevuld word met de Genaden om
bekering te verspreiden tot Redding van al Gods kinderen, in alle delen van de wereld ongeacht wat hun
Geloofsovertuiging is.
Ik vertrouw altijd op U. Uw geliefde leerling. Amen.”
Jullie Jezus

518. Door te verklaren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn
jullie schuldig aan een godslastering van dusdanig grote proporties dat dit
beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.
Woensdag, 8 augustus 2012, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen vragen wat Ik bedoel met het Woord van God, laat Mij dat
uitleggen.
Het Woord van God, zoals vervat in de Heilige Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat
Woord van God, de Waarheid, wordt aan de wereld gegeven door de Gave van de Heilige Geest langs deze
boodschappen om.
Deze boodschappen worden door de Heilige Drie-Eenheid aangeboden en zijn de enige in hun soort
die ooit door een profeet aan de mensheid zijn overgebracht.
De reden is dat dit de laatste zending betreft, de laatste vorm van Goddelijke communicatie en tussenkomst
die de wereld worden geschonken omwille van Mijn Tweede Komst.
Belemmer nooit de kracht van de Heilige Geest want dat is een zeer ernstige zonde.
In deze boodschappen wordt de Stem van de Heilige Geest uitgestort om de mensheid te redden van de
eeuwige verdoeming.
Jullie mogen Mij verloochenen, jullie Jezus, of de Goddelijke Boodschappen die jullie geschonken
worden door Mijn Geliefde Moeder en jullie zullen vergeven worden.
Want allen hebben jullie het recht om zulke Heilige Boodschappen te onderscheiden omwille van
jullie gave van vrije wil.
Echter, wanneer jullie de Heilige Geest verwerpen en openlijk godslasterlijk over Hem spreken, dan
is dat een eeuwige zonde en alleen een wonder, door God de Vader bekrachtigd, kan jullie ziel
redden.
Als jullie in twijfel verkeren omtrent gelijk welke goddelijke boodschappen die aan de wereld gegeven
worden, dan moeten jullie zwijgen en bidden voor de ziener. Bid en volg jullie geloof en ga voort op de
manier waarop jullie God vereren. Het is zeer belangrijk dat jullie dat doen.
Door te verklaren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn jullie schuldig aan een
godslastering van dusdanig grote proporties dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.
Jullie moeten God nu om vergeving vragen, want indien jullie vrijwillig verdergaan met campagnes op te
zetten om de Stem van de Heilige Geest te stoppen, tevens de Stem van de Heilige Drie-Eenheid, en te
verklaren dat die een boze geest is, dan zullen en kunnen jullie niet vergeven worden, want dat is een
ernstige zonde.
Vele goedbedoelende Christenen trekken dit werk uit elkaar. De boodschappen, zeggen zij, stemmen niet
overeen met de Heilige Schrift.
Wanneer zij dat zeggen kennen zij de Waarheid niet die vervat zit in de Heilige Bijbel.
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Ofwel vallen zij deze boodschappen aan gebaseerd op praatjes door anderen die beweren de Waarheid te
kennen ofwel verklaren zij hen als onwaar gebaseerd op hun gebrekkige interpretatie van de Waarheid.
Erger nog, zij verdraaien de waarheid en vergelijken dan deze boodschappen met de nieuwe en
bespottelijke interpretaties van de Heilige Bijbel.
Luister nu naar Mij, jullie Jezus, wanneer Ik jullie dit zeg.
De hogepriesters tijdens Mijn verblijf op aarde probeerden de Waarheid van Gods Wetten te verdraaien om
hun verwerping van Mij te verantwoorden.
Zij gebruikten leugens om mensen tegen te houden om naar Mijn Stem te luisteren.
Zij bestempelden Mij als een leugenaar, een valse profeet en beschuldigden Mij van Ketterij.
Ik blasfemeerde tegen de Wetten van de Kerk, zeiden zij, en schond de Sabbat door het Paasmaal op een
andere dag te houden dan diegene die zij daarvoor als correct beschouwden.
Zij begrepen Mij niet alleen verkeerd, zij verwierpen Mij onterecht omdat zij niet voorbereid waren om de
Ware Messias te verwelkomen op dat moment.
Zij waren niet klaar.
Zij hadden er nooit aan gedacht dat zij de komst van de Ware Messias in hun leven zouden meemaken.
Zo in beslag genomen door hun ceremonieën, hun hiërarchische voorschriften – die op dat moment hun
leiders verheerlijkten en hen op een voetstuk plaatsten als waren zij de echte koningen van hun kerk –
hadden zij in hun harten geen plaats voor Mij, de Verlosser van de Mensheid.
Hetzelfde zal gebeuren nu Ik de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst.
De Farizeeën konden het belang van nederigheid niet begrijpen.
Zij konden niet aanvaarden hoe God daarin werkt en dat Hij niet de machtige of de meest ervaren religieuze
leiders in Zijn Kerk verheft om Zijn plannen te openbaren of Zijn kinderen te waarschuwen.
God kiest de onwetende, de nederige en de edelmoedige van hart om Zijn waarschuwingen aan de
mensheid over te maken.
Hij deed de zwakken opstaan en verheft hen door lijden om zuiver van hart te worden zodat Hij kan bepalen
hoe Hij met hen communiceert. Op die manier is het onwaarschijnlijk dat de menselijke hoogmoed vanwege
de profeet de Waarheid zal in de weg staan.
Zij verwierpen Johannes de Doper en vermoordden hem. Zij vermoordden de vroegere profeten. Zij kwelden
uitverkoren zielen door wie God communiceerde.
Denken jullie dat het in jullie wereld van vandaag anders zal zijn?
Zullen jullie, toegewijde volgelingen van Mij, en zij die beweren deskundigen te zijn in Mijn Christelijke of
andere Kerken die in Mijn Eeuwige Vader geloven, het Woord van God vandaag aanvaarden?
Neen. Jullie zullen met de profeten, de ware profeten, net handelen zoals tegen hen gedaan werd vanaf het
begin. Jullie zullen hen belasteren in de Naam van Mijn Vader.
Maar onthoud dit. Wanneer de Waarheid jullie uiteindelijk wordt geopenbaard, zal er geen terugkeer
meer mogelijk zijn indien jullie je schuldig gemaakt hebben aan de enige eeuwige zonde. Dat is als
jullie godslasteringen uiten tegen de Heilige Geest.
Zouden jullie blasfemeren tegen Mij, Jezus Christus, dan zal jullie vergeven worden.
Als jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.
Maar indien jullie het laatste plan van redding blokkeren door het openlijk belachelijk te maken en door
gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om constant af te kondigen dat de Stem van de Heilige Geest vals
is en van het kwade komt, dan zullen jullie voor eeuwig verdoemd zijn.
Jullie Jezus
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519. Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat door niets kan
verzadigd worden.
Vrijdag, 10 augustus 2012, 12:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gebed tot Mij, je Goddelijke Jezus, achterwege laat, dan wordt je
zwak en van Mij verwijderd.
Je mag het bidden nooit nalaten noch de tijd uitstellen die je nodig hebt om je dagelijks aan Mij toe te wijden.
Wanneer je dat wel doet, dan legt de Boze beslag op je en vult jouw gedachten met wereldse zaken zonder
inhoud.
Dan zal je een leegte voelen en in je ziel zal een strijd ontstaan.
Weet jij niet dat jij niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat door niets kan verzadigd worden, hoe machtig de
aantrekkingskracht van materiële wonderen ook lijkt.
Wanneer Ik een ziel verhef, verstrengelt zij zich met Mijn Heilig Hart.
Maar om stevig in Mij te blijven moet de ziel met Mij communiceren en voortdurend haar liefde verklaren en
dankbetuigingen aanbieden. Anders kan zij gescheiden worden net zoals een baby van zijn moeder
wanneer na de geboorte de navelstreng wordt doorgeknipt.
Sla geen minuut je ogen van Mij af want de Boze slaat dan toe.
Dan, op het meest onverwachte moment, valt hij aan en kaapt je weg.
Hij gebruikt de zintuigen om te verleiden en andere zielen om zijn slachtoffers te kwellen. Hij heeft het vooral
gemunt op Mijn soldaten en zij lijden het meest.
Mijn dochter, terwijl je bezig bent met Mijn werk, heb jij je blik van Mij afgewend en dat deed je lijden. Je
voelde je verloren en verward. Je opwinding nam toe bij elke onderbreking die de Boze veroorzaakte en die
bedoeld was om je te laat te doen komen voor de afgesproken tijd met Mij, jouw Jezus.
Als dat gebeurt moet je gaan biechten, Mijn Lichaam ontvangen en tijd doorbrengen in gebed.
Je mag nooit de Heilige Rozenkrans van Mijn geliefde Moeder vergeten te bidden want deze legt een ring
van bescherming tegen Satan om je heen.
Ga nu. Kom vandaag naar Mij om te bidden. En spreek nadien tot Mij tijdens de dag zoals tegen een vriend
en deel al je zorgen met Mij. Bied ze Mij vervolgens aan en laat al je bekommernissen bij Mij achter.
Jouw Jezus

520. De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten
zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel.
Zaterdag, 11 augustus 2012, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de stortregens die over de hele wereld zullen neervallen stellen de stroom van
tranen voor die uit Mijn ogen vallen wanneer Ik Gods kinderen zo ver van het pad van eeuwige redding zie
ronddwalen.
De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten zullen het resultaat zijn van
een kastijding van de Hemel.
De tranendalen zullen plots overal ontstaan en men zal ze toeschrijven aan de klimaatsverandering
en de opwarming van de aarde. Maar dat is niet zo.
Zoveel mensen in de wereld geloven niet in God. Zij vereren Mij, Zijn geliefde Zoon, niet. In plaats daarvan
worden zij verteerd en in beslag genomen door een passie voor valse goden.
Wat bedoel Ik hiermee?
Deze mensen scheppen helden en idolen in de wereld van TV, mode, muziek en sport.
Dan verheffen zij deze tot menselijke goden en eren hen.
Zij verafgoden hen in uitingen die niet alleen schade berokkenen aan henzelf maar eveneens aan de
persoon die zij verheven hebben.
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Zij geloven dat deze idolen heilig zijn en doen al het mogelijk om hun levensstijl te kopiëren, hun manier van
kleden, hun persoonlijkheid en zelfs hun lichamelijke verschijning.
Dit staat gelijk met heidendom.
Dat alles werd voorzegd, Mijn dochter.
De wereld zal valse goden aanbidden.
Deze mensen zijn vervuld van liefde voor hun lichamen, voor zichzelf en zij betonen met hun verharde
harten maar weinig menslievendheid of liefde voor hun naaste.
Hun harten zijn van steen geworden.
Zij beminnen God niet. In plaats daarvan zijn zij in de ban gekomen van Satan die deze voorstellingen en
gedachten in hun geest gebracht heeft.
Er is geen eerbied voor het menselijk lichaam.
Het lichaam werd door God geschapen en daarom als een tempel ontworpen waarin de tegenwoordigheid
van God zou moeten wonen.
Wanneer Satan de mensheid in verleiding brengt, spitst hij zich toe op het lichaam en het genoegen dat de
mens zoekt door de zintuigen.
Dat is de reden waarom de mens zijn eigen lichaam nu in zulke mate liefheeft en het op een voetstuk
plaatst.
Nooit tevreden met de manier waarop het lichaam door God gemaakt werd, zoekt hij voortdurend het
menselijk lichaam te verbeteren, te veranderen en aan te passen om aan zijn eigen interpretatie van
volmaaktheid te voldoen.
De manier waarop vooral vrouwen hun lichamen veranderen en het dan aan de wereld tonen op
onzedelijke wijze, doet Mij walgen.
Deze vrouwen, die geen schaamte kennen in het exposeren van hun lichamen, begaan zonde, ook al
realiseren ze zich dat misschien niet. Zij denken dat het aanvaardbaar is om het lichaam waarmee zij
geboren werden te onteren en pronken met zichzelf op een wijze die oorzaak van zonde kan zijn.
Hun eigenliefde is één van de grootste zonden van hoogmoed. Vervolgens overtuigen zij jonge meisjes
ervan dat het toegelaten is hun lichamen op die manier openlijk voor te stellen.
Zoveel zonden van het vlees worden in de wereld uitgestald en gelden als aanvaardbaar.
Toch zijn zij na de dood allen strafbaar. Want niet alleen werden zonden begaan, maar zij werden
voorgesteld als iets goeds.
Overspel wordt vandaag aanvaard en toegejuicht.
Moord shockeert niet meer en er is geen eerbied meer voor een mensenleven.
Seksuele verdorvenheid tiert welig en wordt gerechtvaardigd.
De dagen van dergelijk zondig gedrag lopen ten einde.
Totdat de mensheid erkent dat zonde altijd zonde zal zijn, verbeurt zij het recht om binnen te gaan door de
Poorten van het Paradijs.
Voor elke zonde waaraan jullie schuldig zijn, zal dat deel van het lichaam dat gebruikt werd om te
zondigen, branden en gezuiverd worden in het Vagevuur.
Indien jullie in staat van doodzonde zijn dan zullen jullie voor eeuwig de kwelling van het vuur voelen
in dat deel van het lichaam dat gebruikt werd om te zondigen. Aan die kwelling zal nooit een einde
komen.
Waarom, waarom luisteren zij niet naar hun hart. Zoveel mensen weten dat wat zij doen verkeerd is, maar
blijven onbezonnen verder zondigen omdat het in de ogen van de wereld geen kwaad kan.
De entertainment- en media-industrie heeft een valse goedkeuring gecreëerd voor zulk een gedrag dat vele
onschuldige zielen door leugens verdorven heeft.
Alleen de Waarheid kan hen nog redden. Het Boek der Waarheid wordt hun gegeven, maar zullen zij
luisteren? Satan en zijn gevallen engelen zullen alles doen om ervoor te zorgen dat zij niet zullen luisteren.
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Wanneer uit de hemelen de kastijding zal neerkomen, dan pas zullen zij hun lege, nutteloze en walgelijke
gewoonten moeten opgeven. Want zij zullen het dan te druk hebben in hun pogingen om te overleven en
brood in hun monden te stoppen.
Helaas zal het enkel door zo’n kastijdingen zijn dat de mensen op deze aarde kunnen gezuiverd worden.
Door hun de gave van zuivering te schenken, terwijl ze nog leven, wordt hun een kans gegeven de vuren
van de Hel te ontlopen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

521. De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus.
Zondag, 12 augustus 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou de opdracht geef om de mensheid voor te bereiden op
de verlossing die hun rechtmatig toekomt, zo ook de Boze zielen voorbereidt.
Hij maakt valse profeten klaar om Gods kinderen te misleiden zodat zij de Antichrist zullen
aanvaarden als hun Jezus.
Die boosaardigheid is voor jou moeilijk te begrijpen maar met de gave die Ik je gegeven heb om in de harten
te lezen, zal jij onmiddellijk weten wie die valse profeten zijn.
Zij zullen het altijd op je gemunt hebben, Mijn dochter, langs de meest slinkse wegen, want jij zal hun vijand
nummer één zijn. Maar hun leugens, verwoord alsof ze de heilige woorden van God zijn, verbergen de
grootste aller leugens.
Zij zullen beweren dat de Valse Profeet de ware Paus zal zijn.
Zij zullen beweren, in het begin heel subtiel, dat de Antichrist Christus, de Koning zal zijn.
Wanneer zij arme zielen overhalen te geloven dat hun boodschappen van God komen, zullen zulke zielen er
niet wijzer van worden.
Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in het vlees komen.
Ik zal in de wereld niet verschijnen als een leider.
Noch zal Ik deze keer andere wonderen verrichten, om jullie te bewijzen wie Ik ben, dan het wonder van De
Waarschuwing en het wonder in de lucht dat enige tijd later zal gezien worden nadat De Waarschuwing
plaatsvindt.
De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus. Deze gruwel werd voorzegd.
Wie men moet geloven, kinderen, zal geen gemakkelijke taak zijn, want velen zullen komen in Mijn Naam.
Maar weet dit.
De Boze, door zijn valse profeten, zal jullie nooit vragen om te bidden tot de Heilige Geest of om het
Sacrament van de Heilige Eucharistie te ontvangen.
Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus, de Mensenzoon als de Messias in het vlees kwam om de mens
van hun zonde te bevrijden.
Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de Heilige Rozenkrans te bidden of jullie trouw te
betonen aan Mijn geliefde Moeder.
Wees op jullie hoede. Blijf waakzaam en volg alleen Mijn voorschriften.
De Boze probeert een leger onder Mijn volgelingen te vormen. Hoewel zijn ander leger op aarde goed
uitgerust is, heeft hij het nu gemunt op diegenen die in Mij, jullie Jezus, geloven omdat hij zijn boosaardige
daden wil verbergen achter heilige mensen.
Hij zal hun liefde voor Mij gebruiken als een schild om de leugens te verbergen die hij van plan is aan de
wereld op te dringen.
Vertrouw op Mijn Woorden en wijk niet af van de Waarheid aangezien ze aan jou werd gegeven, door deze
Mijn Heilige Boodschappen aan de wereld op dit moment.
Jullie Jezus
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522. De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en
zieners niet langer boodschappen ontvangen.
Maandag, 13 augustus 2012, 19:45 u.
Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen ontvangen
om plaats te maken voor de meest belangrijke boodschappen.
Veel van Mijn werk, door visionairs, zal spoedig ophouden om plaats te maken voor de Stem van de
Heilige Geest die aan jou gegeven wordt, de eindtijdprofeet.
Veel valse profeten, die naar voren getreden zijn, zullen nog steeds met luide stem roepen en zij zullen de
enige andere stemmen zijn die met deze ware laatste boodschappen van de Hemel wedijveren om gehoord
te worden.
Wees niet bevreesd, Mijn kind, want jij en deze zending zijn beschermd.
Het is niet enkel jij die voor deze zending werkt. De hele Hemelen en al de engelen en heiligen werken
samen met jou. Daarom mag jij je nooit alleen voelen zelfs niet als je lijdt.
Je wordt elke dag gehinderd door de vijanden van God.
Er waren plannen onderweg om de publicatie van het Boek der Waarheid te verhinderen, maar deze
vervolging is bijna gedaan.
Blijf altijd dicht bij Mij, jouw Moeder, zodat Ik Mijn Heilige Mantel om je heen kan slaan om je te beschermen
tegen de Boze.
Je wordt sterker en moediger, zelfs al voel jij je moe. Dat zal voorbijgaan en de wereld zal het Boek der
Waarheid verwelkomen dat hun zo lang reeds beloofd werd.
Ga nu en dank God voor deze grote missie.
Allen van de Hemelen zegenen je.
Wij houden elke dag je hand vast en al de heiligen beschermen je.
De strijd begint op het moment dat het eerste boek verkocht wordt. Het zal over de hele wereld verspreid
worden, daarom moet jij je voldoende voorbereiden.
Roep om hulp en je zal ze krijgen.
Ga in vrede en liefde.
Jouw geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

523. Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.
Woensdag, 15 augustus 2012, 1:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn
Boek* voor de wereld uit te brengen.
Dit is de dag van de Tenhemelopneming van Mijn Geliefde Moeder, Koningin van de Hemelen, Koningin van
de Aarde, Moeder van Verlossing.
Het is geen toeval dat het Boek der Waarheid op deze dag ter beschikking wordt gesteld want Mijn
Moeder is de Moeder van Verlossing. Het Boek dient om de zielen van de hele mensheid te helpen
redden.
Mijn Moeder speelt een belangrijke rol in de redding van zielen.

* In het ‘Book of Kells’ werd het Boek der Waarheid reeds voorspeld in een afbeelding die Jezus Christus met een rood
boek voorstelt.
Video over het ‘Book of Kells’: http://www.youtube.com/watch?v=HMvfMVBhUXI
Zie ook boodschap 6. Dit boek zal levens veranderen en zielen redden
(vrijdag 12 november 2010 om 15.00 u.)
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Zij is de Mede-Verlosseres, Middelares van Genade en Voorspreekster. Dat wil zeggen dat Mijn
Gezegende Moeder door God uitgekozen werd om Mij, haar Zoon, te helpen in het laatste plan van
redding.
Haar rol in deze belangrijke periode wordt niet begrepen.
Zij gaf het leven aan de Verlosser van de Mensheid en bracht de Gave van Redding in de wereld door haar
toestemming om Mijn Moeder te worden.
Zij is nu de Moeder van al Gods kinderen en haar werd de macht gegeven Satan te verpletteren terwijl Ik
voorbereidingen tref tot redding van het menselijk ras, weg van zijn verderfelijk plan om Gods kinderen te
misleiden.
Het Boek der Waarheid is niet slechts een boek. Het is Mijn Heilig Woord, het eerste deel van vele
openbaringen om de wereld te bekeren.
Al mag het erop lijken dat het zeer moeilijk was om te maken door de vele hindernissen die op jouw weg
gebracht werden, Mijn dochter, wordt dit werk, zo verzeker Ik je, door de Hemel beschermd.
Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.
Toen Ik zei dat Ik zou weerkomen, bedoelde Ik ook dat Ik zou weerkomen.
Net zoals Ik de eerste keer in de wereld kwam, bereidde God Mijn Eeuwige Vader Zijn kinderen hierop
vooraf voor door de profeten.
Velen luisterden. Velen niet.
Hoe dan ook, de wereld heeft nadien niet gefaald de Waarheid te begrijpen. Zij kenden en begrepen de
betekenis van Mijn Lijden op het Kruis en de vrijheid die dit aan de wereld gaf om de Gave van eeuwige
redding te ontvangen.
Hetzelfde gebeurt nu. De wereld wordt voorbereid op Mijn Tweede Komst. Nu.
Het Heilig Woord van God wordt aan de mensheid gegeven, door deze boodschappen, als een groot
Geschenk.
Velen zullen luisteren. Velen niet.
Één ding is duidelijk. Zeer weinigen zullen er niets van weten.
Ofwel zullen zij Mijn Woord aanvaarden zoals het nu aan hen gegeven wordt ofwel niet.
Ik heb de belofte van Mijn Vader vervuld.
Mijn Vader beloofde de wereld dat hun op dit moment het Boek der Waarheid zou gegeven worden.
Velen zullen de Waarheid in zich opnemen en aanvaarden. Anderen zullen de waarheid te bitter vinden om
te proeven en zullen haar afdoen als zijnde leugens.
Laat hen weten dat het Verbond zal vervuld worden zoals ook deze profetieën.
Geen mens, hoezeer hij ook Mijn Heilig Woord betwist, zal de openbaring van de Waarheid aan de wereld
tegenhouden.
De profetieën die in het Boek der Openbaring staan opgetekend, ontvouwen zich voor jullie ogen.
Niemand verstaat de volle betekenis van het Boek der Openbaring omdat de inhoud ervan niet duidelijk aan
de wereld geopenbaard werd aangezien het slechts richtlijnen waren.
Nu dat Ik, het Lam van God, kom zoals beloofd om de Zegels te openen zullen maar weinigen dat
aanvaarden.
Waarom?
Indien jullie in Mij geloven, in deze boodschappen, waarom ontkennen jullie dan de Waarheid wanneer zij nu
aan jullie gegeven wordt?
Falen om de Waarheid te aanvaarden die jullie gegeven wordt omtrent de Valse Profeet, de Antichrist en
andere profetieën, betekent dat jullie Mij niet zullen toelaten jullie te onderrichten in de redding van zielen.
Alleen door de Waarheid te volgen kunnen jullie veilig zijn.
Bedenk dat alleen de Waarheid jullie bevrijden zal van de leugens die de mensheid teisteren door Satan.
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Jullie moeten voortdurend Mijn Moeder aanroepen om hulp om jullie naar Mij te brengen zodat jullie
beschermd worden tegen de leugens die Satan zal gebruiken om jullie af te houden van de Waarheid van
Mijn laatste Heilige Woorden, die aan de wereld gegeven worden voor Mijn Tweede Komst.
Ga in vrede en liefde. Ik verenig jullie allen in de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed op dit moment.
Ik ben blij met jullie antwoord, Mijn geliefde leerlingen en Ik reken op jullie geloof om Mij te helpen bij deze
bijzondere zending.
Jullie Jezus

524. Afgodendienst grijpt snel om zich heen en de fascinatie voor het occulte wordt
aangemoedigd.
Donderdag, 16 augustus 2012, 3:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik bemin al Gods kinderen, maar op dit moment is het peil van duisternis die de
wereld teistert dusdanig dat Ik ween van zorg door de staat van hun zielen.
Zo weinigen begrijpen de Waarheid van hun toekomstig leven dat hun wacht in het Nieuwe Tijdperk
van Vrede, in de komende wereld, de wereld zonder einde.
Als zij het maar eens konden zien, aanraken, ervan genieten en getuige zijn van de liefde en vrede die in het
vooruitzicht liggen, dan zouden zij elke seconde van de dag tot Mij bidden en Mij smeken om het recht
binnen te gaan in deze Nieuwe Wereld, het Nieuwe Tijdperk, het Nieuwe Begin.
Het is de volmaakte staat van eenheid voor hun families en al hun broeders en zusters. Het is geen loze
belofte. Het is het Paradijs geschapen voor al Gods kinderen.
De gevallen engelen die de wereld teisteren zoeken zielen uit van overal om hen te strikken.
Zij gebruiken geweld, haat en andere bekoringen om de wijdverspreide zonde aan te moedigen die overal zo
vanzelfsprekend is.
Pornografie wordt nu op de meest subtiele manieren verspreid om te verleiden en aan te zetten tot zonde.
Wetten werden bekrachtigd om ervoor te zorgen dat zonde overal aanvaard wordt.
Zelfs Mijn Kerk keurt wetten goed die God beledigen.
Het zal zo verdergaan totdat de mensen zich als beesten zullen gedragen zonder nog enige zin van
godvruchtigheid.
Afgoderij is algemeen verspreid en een fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd zodat het in
de wereld van het amusement jonge zielen zal aanspreken.
Word nu wakker voor het te laat is om jullie zielen te redden.
Ouders moeten eendrachtig opstaan in overeenstemming met het verlangen van Mijn Hart om de jongeren
te beschermen wier zielen het eerste doelwit zijn van de Boze.
Hij weet hoe dierbaar jonge zielen voor Mij zijn en hij zal ze meedogenloos opsporen.
Ik vraag jullie dit Kruistochtgebed (73) te bidden voor jonge zielen, jonge Kinderen.

Kruistochtgebed (73)
Voor jonge zielen, jonge kinderen.
“O Jezus, help mij om de zielen te redden van jonge mensen, over de hele wereld.
Door Uw Genade, help hen om de Waarheid van Uw Bestaan te zien.
Breng hen naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw Liefde en Barmhartigheid.
Red hen van de vuren van de Hel en, door mijn gebeden, heb Genade met hun zielen. Amen.”
Jullie Jezus
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525. Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm. Gebruik hem om zo veel
mogelijk mensen voor te bereiden.
Zondag, 19 augustus 2012, 22:56 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je lijdt omwille van Mij, en wanneer je geïsoleerd en ver van Mij voelt,
weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.
Alhoewel dit Boek der Waarheid vanwege Mij een geschenk is aan de wereld en beschermd wordt
door de Hemel, wil dat niet zeggen dat deze reis voor jou niet pijnlijk zal zijn.
Je zal kritiek ondervinden en een nieuwe vorm van aanval, nu, dat Mijn Heilig Woord gedrukt wordt om met
de wereld te delen.
Je moet nooit antwoord geven aan diegenen die jou vragen om uit te leggen waarom dit boek
noodzakelijk was. Blijf stilzwijgend en ga door met Mijn werk.
Laat niemand de verspreiding van Mijn boek stoppen of uitstellen want elke dag telt omdat er aan de zielen
een beperkte tijd wordt toegestaan om zichzelf in Mijn ogen te redden.
Laat Mij je ervan verzekeren, Mijn dochter, en al Mijn volgelingen, dat jullie nu een reis, een pelgrimstocht
ondernemen als geen ander.
Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm.
Gebruik hem om zoveel mogelijk zielen voor te bereiden. Verspreid Mijn boodschappen, Mijn
Kruistochtgebeden en bid voor jullie broeders en zusters opdat zij na De Waarschuwing Mijn
Barmhartigheid zouden aannemen.
Breng Mijn Kerk bij elkaar en bid om sterkte want de Valse Profeet bereidt zich voor en is reeds
aanwezig in het Vaticaan. Maar hij verbergt zijn ware gelaat nog zeer zorgvuldig. Mijn geliefde
Plaatsvervanger wordt geïsoleerd en de tijd is kort.
Ik wil dat jullie allen beginnen met een nieuwe litanie van gebeden voor bescherming tegen de Valse Profeet
en bid deze vanaf nu eens per dag.
De Kruistochtgebeden moeten in verschillende delen uitgekozen en gebeden worden zoals jullie kunnen.
Hier is het eerste Jezus aan de Mensheid Litaniegebed (1): Bescherming tegen de Valse Profeet.

Jezus aan de Mensheid Litanie (1)
Bescherming tegen de valse profeet.
“Liefste Jezus, red ons van het bedrog van de valse profeet.
Jezus, Erbarm U over ons.
Jezus, red ons van de vervolging.
Jezus, behoed ons voor de antichrist.
Heer, heb Erbarmen. Christus, heb Erbarmen.
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de valse profeet.
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.
Jezus, bescherm onze Sacramenten.
Jezus, laat de valse profeet Uw Kerk niet verdelen.
Liefste Jezus, help ons om leugens te verwerpen, die ons als de Waarheid gepresenteerd worden.
Jezus, geef ons kracht.
Jezus, geef ons hoop.
Jezus, overstroom onze zielen met de Heilige Geest.
Jezus, bescherm ons tegen het beest.
Jezus, geef ons de Gave van Onderscheiding, opdat wij het pad van Uw Ware Kerk kunnen volgen te allen tijde,
voor eeuwig en altijd. Amen.”
Mijn dochter, voel je alstublieft niet overweldigd door deze zending want Ik zal je spoedig hulp sturen. Je
moet alles wat Ik je vraag aanvaarden en sterk blijven in het vertrouwen dat alles goed is.
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De bekering door deze boodschappen is al verkregen en loopt reeds op tot honderdduizenden zielen. Voel
je dus niet hulpeloos en bezorgd. Ik ben verheugd over de trouw en toewijding van hen die Mij
onvoorwaardelijk liefhebben.
Ik zend je diegenen van Mij die zuiver zijn van hart om jou bescherming te geven.
Zij zullen je oprichten en helpen om Mijn volgelingen te leiden gedurende deze hele tocht naar de poorten
van het Nieuwe Paradijs.
Ik bemin jullie, Mijn geliefde volgelingen. Volhard met Mij op dit doornige pad. Aanvaard de spot die jullie
zullen ontmoeten wanneer jullie verder gaan met het verspreiden van Mijn Heilig Woord.
Weet dat Ik altijd bij elk van jullie ben. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Niets kan ons scheiden.
Jullie Jezus

526. Ik ben als een storm die op komst is. Mijn Stem is als de donder in de verte.
Maandag, 20 augustus 2012, 3:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten, te midden van het lijden dat je te verduren hebt in Mijn
Naam, dat de macht van God niet overtroffen kan worden.
Ik ben als een storm die op komst is. Mijn stem is als de donder in de verte.
Terwijl Mijn Heilig Woord nu de aarde, zoals een deken, zal overdekken, zal in de verte een
rommelend geluid gehoord worden.
Naargelang Mijn woord zich van man tot man verspreidt zal de storm heviger worden en het gerommel van
de donder zal toenemen.
Weldra zal de donder bulderen en weinigen zullen nalaten de Stem van God te horen.
Wanneer de komende storm in kracht toeneemt zullen veel zielen die proberen de vensterluiken te sluiten,
niet in staat zijn om de storm te verhinderen van Mijn Stem of de kracht van Mijn Barmhartigheid om hun
zielen te raken.
De tijd is aangebroken voor de tussenkomst vanuit de Hemel om zich uit te storten over een
heidense wereld vol duisternis.
Mijn Licht zal zelfs de meest verharde harten optillen als de Waarheid erin zal neerdalen.
Tot al Gods kinderen die deze boodschap lezen, herinner jullie nu alstublieft Mijn belofte aan jullie gedaan.
Ik maak mezelf in deze boodschappen aan jullie bekend door Mijn Heilig Woord.
Mijn Geest zal jullie zielen tijdens De Waarschuwing binnendringen.
Vervolgens zal Ik, jullie Jezus, uit de wolken neerdalen bij de Tweede Komst.
Dan zal Ik het Nieuwe Jeruzalem doen oprijzen zodat eindelijk vrede kan bereikt worden in het
Nieuwe Tijdperk, de Nieuwe Wereld zonder einde.
Mijn Macht is almachtig.
Satan mag dan wel over zekere krachten beschikken, maar zij stellen niets voor. Zijn macht kan
angstaanjagend zijn, maar hij duikt in paniek voor Mij in elkaar van schrik.
Jullie mogen hem niet meer macht geven door op deze bekoring in te gaan. Noch mogen jullie door vrees
voor hem jullie liefde voor Mij blokkeren.
Wanneer jullie bang zijn voor Satan dan voeden jullie zijn macht en kan hij jullie zintuigen beheersen.
Enkel gebed, en veel ervan, kan zijn macht en zijn greep over jullie verzwakken.
Nu Mijn Woord in druk is zal Satan zijn leger op de been brengen in voorbereiding op een vreselijke strijd.
Jullie allen, Mijn volgelingen, moeten Mij jullie wil afstaan en volledig op Mij vertrouwen terwijl Ik jullie door dit
bloedig slagveld loods.
Vergis jullie niet, Satan en zijn demonen zijn woedend omwille van dit plan, het laatste Plan van Redding.
Hij zal dit werk grondig in de war sturen.
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Hij zal debatten op gang brengen, dit werk belasteren en alles doen wat mogelijk is om de
verspreiding van Mijn Boek der Waarheid, Mijn Heilige Boodschappen, tegen te houden.
Jullie mogen je ook verwachten aan afkeuring vanwege elementen binnen Mijn Kerk op aarde en een
woedend argument onder Christenen omtrent de authenticiteit van Mijn Heilig Woord.
Wanneer de komende storm in kracht toeneemt, aangezien Mijn woord vermenigvuldigd wordt in alle tongen
en talen, zal het geluid van Mijn stem oorverdovend zijn.
De Macht van God mag nooit onderschat worden want Ik ben de Koning van de Mensheid.
Ik kom nu namens Mijn Eeuwige Vader, om al Zijn kinderen te verzamelen voor de laatste strijd waarin Ik
Satan zal verbannen in de vuurpoel.
Het zal een verschrikkelijke strijd zijn en veel zielen zullen Mij verwerpen.
Ongeacht hoe hard Ik zal proberen en ondanks Mijn Macht, zal het door hun eigen vrije wil zijn dat zij kiezen
voor de Boze.
Vertrouw op Mij en sta Mij nu toe jullie zielen te zuiveren zodat jullie Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde zouden
waardig zijn.
Sla de handen ineen, Mijn volgelingen, om samen Mijn Heilig Woord te beschermen zodat zij die Mij niet
kennen naar Mij kunnen komen.
Ik bemin jullie.
Ik zegen jullie allen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

527. Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered
zullen worden.
Maandag, 20 augustus 2012, 15:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered
zullen worden.
Toch zullen er omwille van Mijn Grote Barmhartigheid door De Waarschuwing meer zielen gered worden.
Zelfs meer zielen kunnen ook gered worden door jouw lijden en dat van alle uitverkoren zielen die
vandaag in de wereld leven.
De gebeden van Mijn volgelingen, met inbegrip van het bidden van Mijn Kruistochtgebeden om zielen te
redden, zullen een machtig middel van redding zijn, zelfs voor de meest verharde zielen.
Zielen die Mijn Barmhartigheid zullen weigeren kunnen nu gered worden door de edelmoedige
bemiddeling van diegenen onder jullie die offers aanbieden, waaronder het gebed, vasten en het
aanvaarden van lijden in Mijn Heilige Naam.
Dat is Mijn belofte, zodanig is Mijn Grote Barmhartigheid.
Ik breng vele gaven op dit moment omwille van jullie liefde voor Mij.
Aanvaard ze met liefde en dankzegging.
Ik zegen jullie. Mijn Belofte om meer Gaven te schenken omwille van jullie antwoord op deze zending, Mijn
geliefde leerlingen, zal en kan nu vervuld worden door jullie trouw aan Mij.
Jullie Geliefde Jezus

528. God de Vader: Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de
wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten.
Dinsdag, 21 augustus 2012, 18:00 u.
Mijn liefste dochter, laat niemand de Kracht van Mijn Toorn onderschatten aangezien de mensheid verder
bezwijkt in de diepten van de zonde.
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Ik heb jullie de profeten gezonden. Dan heb Ik jullie Mijn geliefde Zoon gezonden, die Ik geofferd heb
om jullie te redden en vervolgens zond Ik nog meer boodschappers, alles met weinig resultaat.
Weinig zielen keken zowaar om naar zulke boodschappen van de profeten of aanvaardden de tekens die de
wereld gegeven werden door de gezegende Moeder van Mijn geliefde Zoon.
Omwille van Mijn grote liefde voor jullie, als een Vader, geef Ik al Mijn kinderen toch opnieuw de Gave van
Redding. Jullie mogen Mijn profeten niet negeren want dat zou jullie je plaats kunnen kosten in de erfenis die
Ik voor jullie gepland heb.
Kinderen, velen onder jullie die geloven in Mij, jullie Eeuwige Vader, begrijpen het geheim van
redding niet.
Dit pad naar geestelijke volmaaktheid ligt in jullie bekwaamheid om de nodige zuivering te aanvaarden om te
garanderen dat jullie goed genoeg zijn om voor Mij te staan.
Vele zielen moeten van alle wereldse attracties, verstrooiingen en bederf van de ziel ontdaan worden.
Voor diegenen onder jullie die het grote geluk hadden om zulk een zuivering te hebben ondergaan,
jullie zullen weten dat zolang je niet als een baby wordt, klein in Mijn Ogen, jullie niet in staat zullen
zijn om je over te geven aan Mijn Heilige Wil.
Verzet jullie tegen zo’n zuivering en jullie zullen het moeilijk hebben om jezelf in Mijn ogen te redden.
Wanneer jullie vrij zijn van alles wat de wereld te bieden heeft en enkel op Mijn Zoon gericht zijn, zullen jullie
beseffen dat de enige echte liefde en vreugde die bestaat van God komt. Eens jullie dit ervaren kan niets
anders jullie nog voldoening geven.
Jullie kunnen van tijd tot tijd struikelen, maar dit is te voorzien. Want jullie kunnen niet van de zonde bevrijd
zijn totdat de Nieuwe Wereld begint en jullie wil met de Mijne overeenkomt.
Mijn Plan van Redding, dat op aarde alleen kan volbracht worden door jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon, is
reeds begonnen. De wereldwijde bekering zal niet lang meer uitblijven. Die zal bekomen worden door Mijn
eindtijdprofeet en als gevolg van ‘de Grote Waarschuwing’.
Voel Mijn Heilige Geest, kinderen, jullie ziel binnendringen terwijl Hij zich zeer snel over de aarde verspreidt.
Ik trek Mijn kinderen uit hun geestelijke duisternis in elk deel van de wereld.
Ik heb jullie offers en gebeden nodig om te helpen bij de redding van zielen.
Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen
verrichten.
Wanneer die wonderen aangeboden worden zullen zij de bekering vermenigvuldigen die Ik nodig heb
om Mijn kinderen in veiligheid te brengen in het Nieuwe Paradijs.
Alleen dan kunnen wij weer een echte familie worden.
Ik bemin jullie, kinderen.
Ik ben tevreden met diegenen onder jullie, edelmoedig van hart en zuiver van ziel, die deze Goddelijke
Oproep van de Hemel herkennen.
Ik zegen jullie allen.
God de Allerhoogste

529. De Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de
uitstorting van de Heilige Geest, vereiste dat tien dagen voorbereiding.
Woensdag, 22 augustus 2012, 21:18 u.
Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich vandaag in de wereld bevinden is omdat zij niet weten hoe
de gave van de Heilige Geest te ontvangen.
Net zoals Ik jou leerde, vraagt het een lange tijd om de Gave te krijgen.
Het vergt een zeer moeilijke reis alvorens iemand onder Gods kinderen waardig kan gemaakt worden om
deze bijzonder Gave te ontvangen.
Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest,
vereiste dat tien dagen voorbereiding.
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Hoewel aan deze heilige, toegewijde en trouwe dienaars van Mijn geliefde Zoon de Gave beloofd was,
waren zij geestelijk niet ten volle voorbereid om de Gave te ontvangen.
Ik, hun geliefde Moeder, moest hen helpen hun zielen voor te bereiden.
Dat betekende hen het belang te doen inzien van de volledige overgave van hun vrije wil. Om waardig te
worden moesten zij de diepte begrijpen van de nederigheid waarin zij moesten verzinken alvorens zij er
klaar voor waren.
Sommigen onder hen dachten dat zij reeds alles geleerd hadden van Mijn Zoon.
Evenwel, dit was een teken van hoogmoed en wanneer hoogmoed in jullie bestaat, kunnen jullie de
Heilige Gave van de Heilige Geest niet ontvangen.
Om de Gave van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie klein worden voor Mijn Zoon, zoals een klein
kind.
Er kan geen plaats zijn voor hoogmoed of arrogantie. Doch, mensen van vandaag die beweren te spreken
met autoriteit over de manier waarop Mijn Zoon spreekt, geraken in een val.
Zij, wanneer ze beweren goed op de hoogte te zijn omtrent geestelijke zaken, spreken met een arrogantie
die niet de genaden weergeven die gegeven worden aan diegenen die oprecht deze grote Gave van de
Hemel bezitten.
Zij die begunstigd zijn met de gave van de Heilige Geest zijn onderdanig aan de wensen van Mijn Zoon.
Zij zijn niet opschepperig.
Zij zijn niet agressief.
Zij bekritiseren een ander niet daarbij gebruik makend van de naam van Mijn Zoon.
Zij spotten niet met anderen, wanneer zij hun interpretatie van Zijn Heilig Woord weergeven.
Zij preken geen haat.
Toen de leerlingen van Mijn Zoon door Mij voorbereid werden, kwamen er vele argumenten op tafel.
Het nam wat tijd in beslag alvorens zij uiteindelijk aanvaardden wat van hen verwacht werd.
Pas dan, toen zij begrepen hoe alleen de nederigheid van hart de Heilige Geest kan toelaten om binnen te
komen, waren zij uiteindelijk voorbereid.
Ik verzoek al Gods kinderen, vooral zij die in Mijn Zoon geloven, om Mij, hun Moeder, te vragen Mij toe te
staan hen voor te bereiden op deze grote Gave.
Mijn kind, het heeft Mij een vol jaar gevergd om jou voor te bereiden en dit was geen eenvoudige prestatie.
Herinner jij je nog hoe moeilijk jij het vond om Mijn Heilige Rozenkrans te bidden? Hoe moeilijk je het vond
om jouw wil over te geven en jouw nederigheid te bewijzen?
Nu jij de Gave ontvangen hebt wil dat niet zeggen dat je die als vanzelfsprekend kan beschouwen.
Je moet doorgaan met bidden, nederig van hart blijven en elke dag opnieuw verlossing zoeken. Want net
zoals zij gegeven wordt, kan zij ook weer weggenomen worden.
Ik verzoek allen die deze boodschappen volgen te bidden voor de Gave van de Heilige Geest.
Het is niet genoeg om slechts één keer te bidden en te zeggen dat je de onderscheiding ontvangen hebt
waar je om vroeg en dan deze goddelijke boodschappen te bekladden. Als je dat doet dan werd je de Gave
niet gegeven.
Alstublieft, vraag mij, jullie gezegende Moeder, jullie te helpen voorbereiden door dit Kruistochtgebed (74).

Kruistochtgebed (74)
Voor de Gave van Onderscheiding.
“O Moeder van God, help mij om mijn ziel voor te bereiden voor de Gave van de Heilige Geest.
Neem mij, als een kind, bij de hand, en leid mij op de weg naar de Gave van Onderscheiding, door de Kracht van
de Heilige Geest.
Open mijn hart en leer mij mezelf over te geven met lichaam, ziel en geest.
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Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed en bid opdat ik vergeving mag ontvangen voor alle vroegere zonden,
zodat mijn ziel gezuiverd wordt en ik weer heel mag worden zodat ik de Gave van de Heilige Geest kan
ontvangen.
Ik dank U, Moeder van Verlossing, voor Uw voorspraak en ik wacht met liefde in mijn hart op deze Gave,
waarnaar ik met vreugde verlang. Amen.”
Onthoud kinderen kom tot Mij, jullie Moeder, om jullie te helpen jullie ziel te openen om deze geweldige
Gave te ontvangen.
Wanneer jullie deze Gave ontvangen zal Ik jullie voor Mijn Zoon brengen.
Want enkel dan zullen jullie waarlijk klaar zijn voor de volgende trede van de trap naar geestelijke
volmaaktheid.
Moeder van Verlossing

530. Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo
zullen ook miljoenen zielen dat doen.
Woensdag, 22 augustus 2012, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag je niet van Mij geïsoleerd voelen omwille van de enorme draagwijdte van
dit werk.
Want al mag het van zulk een omvang lijken dat jij je niet in staat voelt het aan te kunnen, weet dat Ik van
jou enkel vraag waartoe jij in staat bent.
Verheug je omdat Mijn Woord overal ter wereld opgezocht wordt want dat is het verlangen van Mijn Hart.
Ik verlang dat al Mijn leerlingen Mijn Oproep onmiddellijk zouden beantwoorden want Ik heb hen nodig om
Mij te helpen met Mijn Zending om de mensheid te redden.
Dit is slechts het begin van een snelle bekering wanneer het bloed en het water elke menselijk ziel zullen
overstromen.
Mijn Bloed en Water zullen zelfs zwart geworden zielen bekeren.
Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen ook miljoenen
zielen dat doen die, op dit moment, niet geloven dat Ik besta.
Heb Ik jullie niet gezegd dat Mijn Barmhartigheid oneindig is?
Heb Ik niet beloofd dat wonderen, door Mijn Vader bekrachtigd, zullen plaatsvinden om de wereld en alle
zielen naar hun rechtmatige erfenis samen te brengen?
Zoveel zielen beantwoorden nu Mijn oproep. Hun afzonderlijke gebeden zullen vermenigvuldigd worden en
miljoenen meer zullen gered worden. Alle zielen moeten ingesloten worden in jullie inspanningen om de hele
mensheid te redden.
Jullie doel, Mijn zeer geliefde leerlingen, moet zijn om geen enkele ziel toe te laten door het net te glippen.
Dit net zal in de wateren worden uitgeworpen om zielen te vangen en hen te redden.
Jullie, Mijn leerlingen, zijn de vissers. Ik geef jullie het net door de genaden die Ik nu over jullie
uitstort.
Jullie zullen Mij helpen elke levende ziel te redden en geen enkele inspanning zal onbenut blijven – niet één
steen niet omgedraaid – aangezien Ik alles op het spel zet om de mensheid nogmaals te redden.
Dus, in plaats van angstig in elkaar te duiken, bezorgd omwille van de enorme reactie op Mijn oproep, Mijn
dochter, moet jij je verheugen. Want uiteindelijk wordt Mijn Heilige Wil vervuld. Toch hebben wij nog een
lange weg te gaan.
Jullie Jezus
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531. De Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken.
Donderdag, 23 augustus 2012, 12:40 u.
Mijn kind, laat al Gods kinderen weten dat hoe meer tegenstand er op dit moment is voor het Heilig Woord
van Mijn Zoon, hoe meer genaden er zullen uitgestort worden over de leerlingen van mijn Geliefde Zoon.
Al de voorspelde profetieën kunnen op vele wijzen gematigd worden indien al Gods kinderen de
genade van bekering zouden aanvaarden.
Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken. Jullie dagelijkse gebeden, met inbegrip van de
Kruistochtgebeden, zullen dat tot stand brengen.
Voor diegenen die zich verzetten tegen de Missie van Mijn Zoon op aarde, vraag ik dat jullie bidden
voor hun zielen.
Deze strijd om zielen is intens en jullie moeten de kwelling en de geseling overstijgen om Mij te vragen te
bidden voor arme misleide zielen die geloven dat zij spreken in de Naam van Mijn Zoon maar die,
integendeel, door de Boze bedrogen worden.
Mijn Zoon zal Zijn zoektocht naar zielen nooit opgeven, vooral diegenen die Hem verwerpen, Zijn Heilig
Woord bespotten en wier zielen door de zonde zwart zijn geworden.
Jullie moeten sterk blijven, kinderen, jullie allen, en standvastig blijven in jullie beslissing om de Heilige Wil
van Mijn Zoon te doen.
Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar de toegang tot het Nieuwe Paradijs verdienen is niet gemakkelijk.
Het vergt veel geduld, veel gebed, veel liefde voor elkaar en de bekwaamheid om al diegenen te vergeven
die jullie leed doen en die het Woord van Mijn Zoon ontheiligen.
Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.
Moeder van Verlossing

532. Belangrijke Boodschap van God de Vader: Ik zal die zielen voor wie jullie
bidden vrijwaren voor de Poorten van de Hel.
Donderdag, 23 augustus 2012, 15:15 u.
Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd dat de Heilige Drie-eenheid op deze manier met de mensheid
gecommuniceerd heeft en de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een zending van deze aard heb goedgekeurd.
Mijn kinderen, velen die de betekenis van deze Goddelijke Tussenkomst niet begrijpen zullen weldra
verstaan waarom die nodig is.
Indien de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon zou plaatsvinden, zonder waarschuwing, dan zouden mijn
geliefde kinderen nooit de poorten van Mijn Nieuwe Paradijs binnengaan.
Zij zouden nooit in staat geweest zijn hun zielen voor te bereiden en zouden evenmin geschikt zijn
om toegelaten te worden in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.
Dit is een communicatie waarop de wereld het moeilijk zal vinden te antwoorden.
Zo donker is de wolk die de harten van de mensen overdekt dat weinig zielen in staat zullen zijn het Licht
van Mijn Goddelijke Belofte te zien.
De krachten van het kwaad, altijd in de wereld aanwezig, beletten Mijn kinderen om hun hand naar Mij uit te
strekken.
Mijn vastberadenheid om Mijn familie bij elkaar te brengen en in Mijn Boezem te verenigen is hevig.
Laat niemand nalaten te begrijpen dat Ik de snelle bekering van de mensheid zal vergemakkelijken,
wat het ook moge kosten.
Zonder de vrije wil van al Mijn kinderen aan te tasten, zullen de wonderen die Ik zal bevelen, hun harten
binnenste buiten keren.
Dit is Mijn Belofte die Ik ieder van jullie toeroep, Mijn lieve kleine kinderen.
Ik, jullie Geliefde Vader, verlang ernaar jullie vast te nemen, jullie te verzamelen en dicht aan Mijn Hart te
houden en jullie in veiligheid te brengen.
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Zo weinigen onder jullie kennen de diepten van Mijn Liefde. Eens jullie liefde ervaren hebben voor Mij, jullie
Eeuwige Vader, kunnen jullie nooit opnieuw de band met Mij losmaken.
Ik wil jullie troosten.
Ik verlang jullie te laten weten dat Mijn Liefde voor jullie betekent dat, door Mijn Zoon Jezus Christus,
grote Barmhartigheid zal betoond worden zelfs aan diegenen met harten van steen en aan diegenen
met zielen die zo zwart zijn dat alleen een wonder hen kan redden.
Tot diegenen die Mij beminnen, zeg Ik dit. Jullie liefde voor Mij, jullie Vader, zal jullie in overvloed
teruggegeven worden. Jullie liefde voor Mijn dierbare Zoon zal beloond worden in het feit dat Ik die
zielen voor wie jullie bidden zal vrijwaren voor de Poorten van de Hel.
Niets is onmogelijk.
Mijn Liefde is eindeloos.
Vertrouw op Mij.
Vertrouw op Mijn Zoon.
Indien jullie dat doen zal Ik grote genaden verlenen voor de Redding van de mensheid.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

533. Dank Mijn Vader voor de Gave van Zijn Genade van Vrijwaring (Immuniteit) uit
de Vuren van de Hel.
Vrijdag, 24 augustus 2012, 3:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat je Mijn leerlingen vraagt om van nu af dagelijks Mijn ‘Jezus tot de
Mensheid’-Litanieën te bidden.
Deze gebeden zullen grote Genaden brengen en zullen al diegenen redden die jullie insluiten in jullie
bijzondere intenties voor de redding van hun zielen.
Deze tweede litanie, is ter ere van Mijn Eeuwige Vader, die elk van Zijn geliefde kinderen bemint.
Ik leg Mijn hoofd op Zijn schouder, Mijn Armen om Hem heengeslagen om Hem te troosten omdat Hij zich
zorgen maakt over al die arme zielen die voor Hem verloren zijn.
Kom tot Hem, Mijn geliefde volgelingen, en dank Mijn Vader voor de Gave van Zijn Genade van Vrijwaring
(Immuniteit) uit de Vuren van de Hel, voor diegenen die Zijn Oproep beantwoorden.

Jezus aan de Mensheid Litanie (2)
Voor de Genade van Immuniteit.
“O Allerhoogste Hemelse Vader, ik bemin U.
Ik eer U.
Heer, heb Erbarmen.
Heer, vergeef ons onze zonden.
Ik aanbid U.
Ik prijs U.
Ik dank U voor al Uw bijzondere Genaden.
Ik smeek U om de Genade van Immuniteit voor mijn geliefden (noem al diegenen in een lijst voor de redding van
hun zielen).
Ik bied U mijn trouw voor altijd.
U, o Meest Hemelse Vader, Schepper van alle dingen, Schepper van het universum, Schepper van de mensheid,
U bent de bron van alle dingen.
U bent de bron van Liefde.
U bent Liefde.
Ik bemin U.
Ik eer U en plaats mezelf voor U.
Ik smeek om Erbarmen voor al die zielen die U niet kennen, die U niet eren, die Uw Hand van Barmhartigheid
verwerpen.
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Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel opdat U ze in Uw armen kan nemen, beveiligd tegen het kwaad. Ik
vraag U om de Poort van het Paradijs te openen, opdat al Uw kinderen zich, eindelijk, kunnen verenigen in het
erfgoed dat U voor ons allen geschapen hebt. Amen.”
Ik wil dat jullie allen dit weten.
De liefde die Mijn Eeuwige Vader voor elk van Zijn kinderen heeft, ligt buiten jullie bevattingsvermogen.
Zij is honderdmaal, of meer, sterker dan die welke ouders in hun hart hebben voor hun eigen kind op
aarde.
De liefde die Mijn Vader voor Zijn kinderen heeft is zo sterk dat Hij vele offers gebracht heeft waarvan jullie
je niet bewust zijn.
Hij heeft Zijn hand teruggetrokken van vele kastijdingen die Hij had gepland om Zijn kinderen te
straffen.
Zijn geduld werd ondraaglijk beproefd.
De beledigingen Hem aangedaan, werden door Hem genegeerd.
In plaats daarvan wil Hij Zijn kinderen naar Zich terugbrengen, niet door vrees, maar door de liefde
van die kinderen van Hem die Hem het meest beminnen.
Hij verlaat zich op diegenen onder jullie met een diepe, bestendige liefde voor Hem en Mij, Zijn Zoon, om
Zijn verloren kinderen te helpen verzamelen zodat Hij ze naar Zich kan terugbrengen.
Breng al die zielen dicht aan jullie hart en plaats hen nu voor de Troon van Mijn Vader en, in Zijn
barmhartigheid, zal Hij jullie de grootste Gave van alle geven. Hij zal hun redding inwilligen.
Breng de namen van donkere zielen, met inbegrip van een lijst van hen die jullie niet kennen, en smeek om
erbarmen voor hun zielen.
Mijn Vader wacht, met liefde in Zijn Hart, op jullie edelmoedig antwoord.
Kom. Aarzel niet, want dit is vanwege de Hemel de meest buitengewone Gave in haar soort.
Jullie van deze generatie zijn, inderdaad, gezegend.
Jullie Jezus

534. De Maagd Maria: Omhels de Gave van de Genade van Vrijwaring (Immuniteit),
kinderen. Koester het want het is een zeldzame Gave van de Hemel.
Zaterdag, 25 augustus 2012, 24:00 u.
Mijn kind, de Hemel jubelt. De Engelenkoren zingen met luide stem ter ere van Mijn Vader.
Zijn Glorievolle Barmhartigheid, die Hij door de bijzondere Genade van Vrijwaring (Immuniteit) uitstort,
wordt met grote liefde en vreugde toegejuicht door al de engelen en heiligen in de Hemel.
Mijn kinderen begrijpen tot nu toe de betekenis nog niet van dit grote Geschenk van Barmhartigheid
vanwege De Vader, de Allerhoogste God.
Jullie, Mijn kinderen, hebben nu de macht de anderen, de verloren zielen te redden.
Dat wil zeggen dat de macht van de Boze kan overwonnen worden op een wijze die tot nu toe niet
mogelijk was.
De leugens, het bedrog en de haat die de Boze in de geesten van Gods kinderen zaait, kunnen nutteloos
gemaakt worden wanneer de gebeden, gegeven aan hen die Mijn Zoon beminnen, voor de Troon van Mijn
Vader gebracht worden.
Omhels de Gave van de Genade van Vrijwaring (Immuniteit), kinderen.
Koester het want het is een zeldzame Gave van de Hemel.
Het bewijst jullie de Liefde van jullie Vader voor elk van Zijn geliefde kinderen.
Het is één van de grote wonderen, die aan al Gods kinderen in de eindtijd aangeboden wordt.
Dank, dat jullie Mijn oproep beantwoorden.
Maria, Koningin van de Hemel, Moeder van Verlossing
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535. Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt vele vormen aan.
Zondag, 26 augustus 2012, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt vele vormen aan.
Vijandschap tegenover een andere persoon komt voort uit angst, de angst dat deze persoon je op een of
andere manier zou kunnen kwetsen.
Onenigheden met een andere persoon kunnen hun oorsprong vinden in de zonde van hoogmoed. Dat is zo
wanneer je voelt dat je jouw waarde moet bewijzen, koste wat kost, zelfs als je verkeerd bent.
Jaloersheid slaat heel snel om in haat, al kan het goedaardig beginnen.
Een hekel hebben aan zichzelf begint omdat je jouw leven vergelijkt met dat van anderen waarvan je
het gevoel hebt dat die meer geluk hebben dan jij.
Zeer snel ontwikkelt deze afkeer zich in haat voor zichzelf en zijn lichaam. Dat leidt dan naar zonden van het
vlees.
Haat kan zich ook ontwikkelen door de zonde van begeerte naar andermans bezittingen.
Dat kan leiden tot oorlog wanneer een land de rijkdommen van een ander land begeert.
Of het kan betekenen dat je de hebzucht toelaat je ziel te verteren door te hunkeren naar dezelfde wereldse
rijkdommen als je buur.
Afgunst verandert ook in een vorm van haat vooral wanneer, niettegenstaande hoe hard je probeert om een
ander na te streven, je mislukt om dat te bereiken wat je van plan was te doen.
Alle zonden, indien men ze laat woekeren, kunnen je naar haat leiden.
Wanneer je haatgevoelens gewaar wordt, weet dan dat Satan erin geslaagd is je geest binnen te dringen.
Wanneer dat gebeurt zal hij je in een ijzeren greep houden en je niet met rust laten.
Hoezeer je ook probeert om je uit zijn greep los te maken, hij zal zich aan je vastklampen alsof zijn leven
ervan afhangt. Je enige wapen is het gebed.
Bid, bid, bid wanneer de haat door je heen stroomt. Want zolang hij je niet verlaat zal je nooit meer vrede,
liefde of vreugde kunnen voelen.
Wanneer haat jullie hart en ziel in zijn greep houdt, raken jullie een stap verder verwijderd van Mij, jullie
Jezus.
Jullie lijden verschrikkelijk en voelen een woede en een hulpeloosheid die jullie niet kunnen beheersen.
Geloof nooit de laatste leugen die Satan in jullie zielen zal planten, wanneer hij een mantel van haat over
jullie heen heeft geworpen.
De leugen is de volgende. Jullie haat kan pas verdwijnen wanneer jullie afdoend wraak nemen op het
doelwit van jullie haat.
Wat te doen wanneer haat jullie omhult? De macht van de liefde kan haat onmiddellijk doen
verdampen.
Wanneer jullie bidden en Mij vragen jullie te helpen zal Mijn antwoord dit zijn.
Vergeef jullie vijanden en diegenen van wie jullie geloven dat ze de oorzaak zijn van jullie haat.
Maar om te vergeven moeten jullie je voor Mij vernederen en Mij eerst zelf om vergeving vragen.
Eenmaal jullie diegenen vergeven die jullie haten, moeten jullie daarna eerherstel geven (goedmaken,
verzoenen) voor jullie zonde.
Betoon jullie vijanden liefde. Bestrijd de haat, een gemene en gevaarlijke ziekte van de ziel, met liefde.
Liefde is het geneesmiddel om jullie ziel te bevrijden van die besmetting.
Wanneer jullie dat kunnen zullen jullie Satan overwonnen hebben en hij zal jullie verlaten.
Wees nooit bevreesd om haat in jullie ziel te bestrijden zelfs indien jullie dat zeer moeilijk vinden.
Indien haat op die manier kon afgezwakt worden, door de nederigheid van de zondaar, dan zou er vrede
heersen in de wereld.
Jullie Jezus

442

536. Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn Leerlingen, de zielen te
bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang.
Maandag, 27 augustus 2012, 19:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor Mijn leerlingen die op Mijn boodschappen geantwoord hebben,
heeft Mijn Heilig Hart doen aanzwellen in zulke mate dat het nu zal uitbarsten met een overvloed van
Genaden.
Mijn Genaden overstromen jullie op dit moment, Mijn geliefde volgelingen.
Zij worden gegeven om jullie voornemen te versterken om Mijn Heilig Woord te verspreiden.
Mijn Hemelse Boodschappen zullen zielen voeden, ook de donkerste, met de zuurstof die zij nodig hebben
om de duisternis te overleven, uitgegoten over de wereld door Satan.
Zijn onzichtbare maar machtige invloed verzwakt zelfs de sterkste gelovigen die beginnen te twijfelen aan
hun geloof.
Wanneer Ik jullie deze Genaden schenk, doe Ik dat met een reden.
Jullie, Mijn leerlingen, zijn het anker naar hetwelk alle zielen zullen getrokken worden die doelloos in
verwarring ronddwalen. Ook als zij in het begin niet naar jullie zullen luisteren moeten jullie toch volhouden.
Geef hun kopieën van Mijn Boodschappen en Mijn Kruistochtgebeden en ga stilletjes weg.
Zij zullen op één of andere manier geraakt worden door Mijn Heilige Geest. Indien zij ze niet aanvaarden
zullen zij het moeilijk vinden om zomaar weg te wandelen en ze te vergeten. Neen, zij zullen naar Mij
terugkomen.
Sommigen zullen met tegenzin terugkomen. Nieuwsgierigheid zal hen overhalen.
Sommigen zullen terugkomen met de bedoeling om te trachten deze Boodschappen te verwerpen en jullie
ervan te overtuigen hetzelfde te doen.
Anderen zullen terugkomen en met jullie redetwisten, jullie bespotten en uitdagen.
Anderen zullen jullie vertellen dat deze Woorden niet van Mij komen en dat zal jullie harten breken.
Maar dan zullen er de bekeerlingen zijn. Diegenen die met zuivere vreugde in hun hart naar jullie zullen
toesnellen en smeken om meer.
Het zullen deze zielen zijn die het allemaal de moeite waard maken.
Nochtans zijn het de duistere zielen voor wie jullie het meest moeten bidden en het is omwille van hen dat Ik
jullie met Mijn Genaden overstroom opdat jullie zouden helpen hun zielen te redden. Want zonder jullie
hulp is er geen hoop voor hen.
Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het
meest verlang.
Jullie Jezus

537. Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en
andere geschenken, alleen maar om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie
de Prins van de Duisternis aantrekken.
Dinsdag, 28 augustus 2012, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin leven, zijn in tegenspraak.
Zij geloven niet in de Ware God, Mijn Eeuwige Vader.
Zij, met miljarden, lopen in verwarring rond en jagen doodlopende steegjes na, zoekend naar een god aan
wie zij hun trouw kunnen betonen.
Het probleem met de goden, de valse goden die zij op een voetstuk plaatsen, is dat deze idolen eigen
maaksels zijn. Hun eigen creatie gemaakt om te voldoen aan hun interpretatie van wie God zou moeten zijn.
Deze goden, en zij hebben er honderden gemaakt, Mijn dochter, komen voort uit hun eigen verbeelding.
Diezelfde goden dienen slechts één doel en dat is de verwachtingen te beantwoorden, geboren uit
eigenliefde, met betrekking tot hoe hun ideale god zou moeten zijn.
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De goden die zij maken zijn in detail uitgewerkt. Zij appelleren op hun aanvoelen van het goddelijke recht
van hun zielen. Deze zielen geloven dat hun zelfgemaakte goden hun rechten op wonderbaarlijke dingen ter
harte nemen.
Tot diegenen onder jullie die de Waarheid niet aanvaarden, het Bestaan van de ene Ware God, weet dit.
Alleen de Ware Schepper van de mensheid kan jullie een vrije wil geven.
Mijn Vader zal jullie nooit dwingen of jullie bevelen iets te doen want dat is onmogelijk.
Wanneer jullie valse goden vragen om jullie rijkdom te geven of om jullie succesvol te maken of wanneer
jullie voordeel zoeken dan zijn jullie zelfzuchtig.
Alleen wanneer jullie God vragen om jullie gaven te schenken die overeenstemmen met Zijn Heilige Wil, dan
kunnen jullie echt met de ene Ware God communiceren.
Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en andere geschenken, alleen maar
om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis aantrekken.
Hij wacht op het moment dat hij jullie zulke gunsten zal verlenen. Doe de deur niet open voor de Koning van
de Leugens want dat zal een hoge prijs vergen.
Hij zal zulke wereldse geschenken geven in ruil voor jullie ziel.
Jullie Jezus

538. Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Het
is zó eenvoudig.
Woensdag, 29 augustus 2012, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.
Voor iedere afschuwelijke wet, aangenomen door naties die zich kanten tegen de Wetten van God, zullen
de krachten van bestraffing op hen neerkomen door de Hand van Mijn Vader.
Elke zondige belediging, uitgevoerd in strijd met de Wetten van God, zal aangepakt worden en naties
zullen lijden omwille van hun zonden.
Evenals de Barmhartigheid van God groot is en de grootst mogelijke ruimte zal overdekken om zielen te
redden, zo zal ook de bestraffing van God de vrije loop gelaten worden om de verspreiding van het kwaad te
stoppen.
Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Het is zó eenvoudig.
Zij die de Wetten van God onderhouden zullen ondersteund worden.
Diegenen voor wie zij bidden en persoonlijke offers brengen tot verzoening voor hun zonden, zullen
mild behandeld worden.
Diegenen die God weigeren te volgen hoewel zij de Waarheid kennen, en die andere zielen besmetten
door de verdorven wetten die zij uitvaardigen in hun landen, zullen gestraft worden.
Er staan vele stormen, overstromingen en aardbevingen voor de deur.
Want iedere belediging tegen God zal hevige weerstand ondervinden zodat, mettertijd, de zuivering
zal en kan voltrokken worden.
Vergeet nooit dat liefde voor God vanuit het hart moet komen.
Verwerp het Woord van God en je zal daarvoor boeten.
Liefde voor God moet zuiver zijn. Vrees voor God is een natuurlijk deel van de affiniteit voor de majesteit van
de Schepper van alle dingen en maakt deel uit van die liefde.
Eerbied voor de Wetten van God moet getoond worden.
Wanneer de eerbied ontbreekt en wanneer de mens de Wetten van God afwijst, wat de mensheid corrupt
maakt, dan zal de toorn van Mijn Vader ontketend worden.
Jullie Jezus
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539. De Maagd Maria: De bewustwording komt spoedig.
Donderdag, 30 augustus 2012, 18:15 u.
Mijn kind, de vernieuwing van de zielen is reeds begonnen en het Tijdperk van Vrede is niet al te ver meer
weg.
Terwijl al Gods kinderen gezegend worden met de Gave van het Woord van Mijn geliefde en dierbare Zoon,
blijft de verspreiding van de Heilige Geest zich over alle naties voltrekken.
Het Woord van Mijn Zoon kan niet tegengehouden worden op grond van het bevel van Mijn Vader.
Bekering zal de harten van de mensheid doen ontbranden en velen zullen de Liefde van God, hun
natuurlijke Vader voelen, die hen zal treffen op zo’n manier dat het hen zal overrompelen en schokken.
Eens die Goddelijke Liefde door hen heen zal golven, zullen zij een drang voelen om hun vreugde uit te
schreeuwen, want het is zoals geen enkele andere liefde die de mens bekend is.
De bewustwording komt spoedig.
Terwijl Gods Geest blijft uitwaaien in Vlammen van Glorie, zal het kwade afgezwakt worden en Satans leger
zal achterblijven, beroofd van zijn soldaten.
Het zal machteloos achterblijven omdat vele van zijn aanhangers overwonnen zullen zijn door Gods
Barmhartigheid, Satan achterlatend met slechts een half leger.
Ontgoocheld door zijn lege beloften zullen zij gehoor geven aan het Licht van de Goddelijke Barmhartigheid
van Mijn Zoon.
De strijd is niet alleen begonnen, maar in scharen volgen zielen nu Mijn Zoon, terwijl zij de Waarheid van het
Eeuwig Leven opzoeken.
Ik zegen je, Mijn kind.
De Hemel verheugt zich omwille van de bekering van zielen en de redding van duistere zielen, die bereikt
werd door de gebeden van hen die Mijn Zoon beminnen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

540. Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der
Openbaring. Alleen God kent die.
Vrijdag, 31 augustus 2012, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je staat op het punt van een explosie, waarbij Mijn Barmhartigheid zich over de
wereld zal uitstorten, een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.
Deze zending is snel verlopen.
Jij werd plotseling en met spoed opgeroepen aangezien Ik handelde om ervoor te zorgen dat de wereld de
Waarheid gegeven werd.
Zo weinig mensen begrijpen dat dit is hoe God de profeten roept, onverwacht, zonder dat de profeet tijd
krijgt om zich voor te bereiden.
Dat wil zeggen dat de woorden vloeien zonder aarzeling.
Niemand heeft de bekwaamheid om zulke Boodschappen als deze te schrijven. Zeggen dat dit wel het geval
is, is een belediging tegenover Mijn Vader en de Heilige Geest.
Niemand zou, door menselijke woorden, de Vlam van Gods Liefde in de zielen van Zijn kinderen kunnen
doen ontbranden zoals deze boodschappen doen.
God alleen kan dergelijk resultaat bewerken.
Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Alleen God kent
die.
Alleen Ik, het Lam van God, heb de autoriteit om te onthullen wat het bevat. Ik doe dat nu door Mijn
boodschapster, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, die Mijn Woorden – niet de hare – zal
overbrengen, aan een ongelovige wereld.
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Luister nu naar Mijn Woord want het wordt jullie gegeven om jullie te redden, jullie te waarschuwen, jullie
voor te bereiden en jullie te zuiveren.
Wees klaar wanneer de tijd komt.
Ik kom, door de boodschappen, om jullie voor te bereiden. Jullie kennen dag noch uur, daarom moeten jullie
je ziel voorbereiden alsof Ik de volgende dag zou komen.
Wees altijd klaar. Ik verzoek jullie een heldere en open geest te behouden wanneer jullie Mijn
Boodschappen voor de eerste keer lezen, want dat zal misschien wel de enige keer zijn dat jullie Mijn Stem
vanuit de Hemel zullen horen totdat de dag aanbreekt waarop jullie al zolang gewacht hebben.
Ik zegen jullie allen.
Ik smeek jullie naar Mij toe te komen.
Wanneer Ik vraag om te bidden, dan vraag Ik jullie gewoon Mij te vertrouwen, in jullie eigen simpele
bewoordingen.
Op jullie eigen manier. Met jullie eigen gedachten. Ik hoor alles. Ik zie alles. Ik voel wat jullie voelen. Ik ben
met elk van jullie, naast jullie staand, slechts wachtend op de dag dat jullie je eindelijk zullen overgeven aan
Mijn Oproep.
Jullie hebben niets te vrezen van Mij want Mijn Liefde voor jullie zal elke duisternis overwinnen die jullie van
Mij verwijderd houdt.
Keer jullie tot Mij en Ik zal Mijn Licht over jullie uitgieten.
Dan zal Ik jullie de vrede geven waarnaar jullie hunkeren. Ik wacht. Ik ben geduldig.
Kom tot Mij wanneer jullie klaar zijn.
Ik bemin jullie. Ik zegen jullie.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

541. Deze missie is de laatste Gave van Profetie bekrachtigd door Mijn Vader om
zielen te redden.
Zaterdag, 1 september 2012, 10:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn Boodschappen aan de mensheid gegeven worden
toont de dringendheid aan van deze Missie.
Zoveel mensen in de wereld zijn verloren.
Zoveel arme zielen weten niet wie God, Mijn Vader, is.
Zo velen aanvaarden Mij, Zijn geliefde Zoon, niet als de Ware Messias.
Deze missie is de laatste Gave van Profetie bekrachtigd door Mijn Vader om zielen te redden.
Deze boodschappen zijn voor Christenen, Joden, Moslims, atheïsten, ongelovigen en al diegenen die
vertroosting zoeken in door de mens gemaakte religies.
Alle mensen, alle zielen, hebben hetzelfde verlangen om de zin te vinden in hun leven.
Voor de meesten is het hartverscheurend wanneer zij niet in God geloven, want zij geloven dat alles eindigt
op het moment dat hun aardse leven afloopt.
Ach, konden zij maar zien wat er gebeurt wanneer hun zielen voor Mij komen te staan. Zij zien Mij en zijn
sprakeloos omdat zij niet kunnen geloven dat Ik echt ben. De vreugde in vele van zulke zielen leidt alleen
dan tot opluchting indien zij sterven in een Staat van Genade.
De vreugde van zielen in duisternis echter, wanneer zij Mij zien, is van korte duur en zij drijven van Mij weg
naar de diepten van de Hel in een toestand van shock en wanhoop.
Die zielen die Gods Leer kennen, door Zijn profeten en ten gevolge van Mijn eigen Missie op aarde, en die
Mij verwerpen, weet dit.
Jullie hebben ervoor gekozen de Waarheid de rug toe te keren. Omwille van Mijn Liefde voor jullie zal Ik al
doen wat Ik kan om jullie ogen te openen.
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Ik zal gaven brengen en omwille van Mijn Grote Barmhartigheid zal Ik jullie redden. Ik doe een oproep tot
jullie allen, ongeacht welke religie jullie aanhangen, om nu naar deze Woorden te luisteren.
Jullie weten allen wat het wil zeggen om deel uit te maken van een familie.
Sommigen onder jullie hebben het geluk geboren te zijn geweest in een liefdevolle familie.
Anderen zijn niet zo gezegend en hebben misschien geleden onder moeilijkheden en duisternis binnen de
familiegemeenschap. Anderen zijn verdwaald, gekwetst, boos en kunnen geen echte liefde voelen voor hun
families.
Sommigen zijn er uit gegooid en moesten voor zichzelf zorgen zonder iemand op wie zij beroep konden
doen.
Velen hebben gewoon nood aan een of andere toeverlaat om op te steunen en hoop te kunnen koesteren.
Dat is de reden waarom vele arme zielen religies trachten te vinden die deze ontbrekende schakel
aanreiken.
Helaas brengt hen dit eenvoudigweg nog tot verdere wanhoop. Want deze religies zijn gebaseerd op een
leugen.
Leugens kwetsen jullie, kinderen. Zij geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Deze religies hebben geen
inhoud omdat zij de Waarheid niet volgen, het pad van de Heer.
Besef alleen maar dat Wij, de Heilige Drie-eenheid, jullie familie zijn. De Nieuwe Hemel en Aarde zal jullie
ware thuis zijn.
Volg Mij op het pad van Waarheid zodat Ik jullie kan meenemen naar jullie rechtmatige thuis.
Een thuis zo vol liefde en vreugde dat het alles bevat waarnaar jullie moeten streven.
Alstublieft, open jullie ogen omdat de tijd voor de wereld gekomen is om eindelijk met het Verbond van
Waarheid geconfronteerd te worden.
Mijn Dood op het Kruis was een Verbond om jullie verlossing te brengen.
Mijn Tweede Komst is ook een Verbond, het Laatste Verbond, om jullie thuis te brengen bij God, de
Schepper van alle dingen.
Mijn Vader, God de Allerhoogste, zendt Mij nu weldra om Verlossing te brengen aan al Zijn kinderen.
Ik kan dat alleen doen en Mijn Vaders Belofte vervullen wanneer Ik elke ziel kan redden.
Hinder Mijn Pad niet omwille van twijfels.
Verwerp Mijn pogingen niet om elke ziel te redden.
Verspeel de kans niet een vervuld leven te leven vol van liefde, vreugde en bewondering, in vrede en
harmonie, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.
Jullie Jezus

542. Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn
dat Mijn Boodschappen verspreid worden.
Maandag, 3 september 2012, 10:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het leger is gevormd en zijn manschappen zullen zich verspreiden over
Christelijke landen zowel als over door Communisten bestuurde landen.
Geen enkel land zal onaangeraakt blijven door Mijn Leger, Mijn Rest Leger.
Er zullen verbindingspersonen in Mijn leger zijn met rangen van elke aard om ervoor te zorgen dat Mijn
Missie om zielen te bekeren, slaagt.
Allen die deel uitmaken van Mijn leger, welke rol zij ook spelen, zullen het volgende met elkaar gemeen
hebben.
Zij zullen Mij dienen in nederige dienstbaarheid en hun liefde voor Mij, hun Jezus, zal doorheen de Missie
stralend blijven.
De Toorts van Vuur, aangestoken door de Heilige Geest, zal niet verflauwen want dat is een bijzonder
geschenk om Mijn soldaten te sterken.
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Onthoud, dit zal een oorlog zijn, een oorlog om het menselijk ras te redden. Een oorlog die, gegarandeerd
door Mijn Vader, zal gewonnen worden in de Naam van God.
Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn dat Mijn Boodschappen
verspreid worden op elke mogelijke manier.
Gebed is een belangrijk deel van zo’n centrum want wanneer jullie gebedsgroepen opzetten zullen jullie de
macht van Mijn leger versterken.
Ik zal bekeringen doen toenemen wanneer meer gebedsgroepen in Mijn Heilige Naam worden opgericht.
Noem deze gebedsgroepen ‘Jezus tot de Mensheid’ en laat de rest aan Mij over.
Mijn Heilige Geest zal jullie in zulke groepen overschaduwen en jullie op elke stap van de weg begeleiden. Ik
zal jullie weldra verdere instructies geven.
Wees in vrede. Ik ben blij dat jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn Oproep met zo’n liefde en vertrouwen
beantwoord hebben.
Jullie Jezus

543. Mijn Naam wordt niet langer vereerd. Mijn Naam wordt vervloekt.
Dinsdag, 4 september 2012, 23:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de verwerping en de haat van de mensheid voel Ik op elk moment
van elke dag.
Het stopt nooit. Mijn Kruisiging was slechts het begin.
Het mag dan wel de redding van de mensheid ingeluid hebben, maar Mijn lijden zal voortduren totdat Satan
verbannen is.
Zolang hij aanwezig is en op de aarde regeert, wat hij op dit moment nog altijd doet, eindigt Mijn pijn en
kwelling nooit.
De enige verlichting is de vreugde die Ik voel wanneer Ik ware liefde in de wereld aanwezig zie van zuivere
zielen tegenover elkaar.
Het is die liefde die het Licht tussen nacht en dag in stand houdt. Want zonder Mijn Licht zou de duisternis
vierentwintig uur per dag duren.
Als je wil, stel je Mijn pijn voor.
Voor diegenen onder jullie die pijn en lijden ondergaan vanwege diegenen die jullie beminnen, zullen precies
weten van welke aard Mijn pijn is.
Wanneer jullie wreed gekweld worden, zowel mentaal als fysiek, door iemand die jullie beminnen, dan is de
pijn zwaarder om dragen.
Zelfs indien jullie weten dat de persoon die jullie vervolgt zich in diepe duisternis bevindt, mildert dat jullie
pijn niet. Integendeel, het verhoogt de intensiteit en de hevigheid van jullie lijden.
Dat komt omdat jullie nog steeds geven om jullie kwellers, maar jullie weten dat zij in ellende verkeren en
hun gedrag niet kunnen helpen.
Zij bevinden zich in zulk een duisternis, dat wanneer jullie hen proberen uit te leggen wat zij moeten doen
om uit deze duisternis weg te geraken zij niet zullen luisteren.
Zij willen niet luisteren.
Evenmin willen ze hun geest vernieuwen om het licht, de liefde en de vreugde te zien die zij zouden
gewaarworden als zij maar naar jullie zouden luisteren – de enige persoon die hen werkelijk bemint ondanks
hun fouten, hun enige kans om deze gevaarlijke duistere wolk terug te dringen, die hun hele geest overdekt
– om hen te bevrijden.
De pijn van de verwerping valt Mij zwaar, Mij, jullie Redder, de Mensenzoon.
Ik onderging een verschrikkelijk lichamelijk lijden, waarvan vele details niet eens aan de wereld gegeven
werden, zo afschuwelijk was de marteling, want Ik wilde niet die aard van medelijden.
Neen, Ik zocht enkel naar jullie trouw, jullie geloof zowel als de vreugde en de opluchting bij het weten dat
jullie gered waren van de eeuwige verwerping.
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Maar kent de mensheid werkelijk het Geschenk dat Ik hun echt gegeven heb?
Velen gaan naar de Mis, of ontvangen de wijn in andere Christelijke Kerken om Mijn Geschenk te eren, maar
zij begrijpen niet wat dat betekent.
Ik gaf Mijzelf volledig met Lichaam, Ziel en Geest. Wanneer jullie de Communie ontvangen moeten jullie Mijn
Lichaam ten volle nuttigen en niet alleen zeggen dat jullie Mij eren.
Want zonder Mijn Lichaam, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, kan Ik jullie zielen niet bemachtigen. Weten
jullie dat niet?
Waarom verwerpen jullie Mijn zuiver Geschenk op de manier zoals het werd uitgelegd aan Mijn apostelen?
Dat de Eucharistie inderdaad Mijn Lichaam is?
Jullie kunnen je niet inbeelden hoeveel genaden er verloren gaan voor jullie, jullie families en generaties
omwille van jullie afwijzing van de Macht van zulk een Geschenk.
Mijn pijn gaat nooit weg. Ik ween. Ik lijd. Ik schreeuw wanneer Ik de zonde zie die zo welig tiert in de wereld
dat Mijn Naam niet langer vereerd wordt. Mijn Naam wordt vervloekt. Ik voel intense pijn.
Aan jou, Mijn dochter, werd de laatste paar maanden dezelfde pijn gegeven. Ik stond deze aanval aan de
Boze op jou toe om in jou te infiltreren. Dit offer, dat jij aan Mij aangeboden hebt als offerziel, was moeilijk,
maar jij leerde hieruit een eenvoudige les.
Wanneer je het slachtoffer bent van zulk een gruwelijk lijden door tussenkomst van anderen in Mijn Naam,
dan voel je dezelfde pijn die Ik tegelijkertijd voel.
Onze pijn is verstrengeld, Mijn dochter, in deze mystieke vereniging. Jij aanvaardde Mijn Oproep om vrijwillig
een offerziel te worden in het besef van de gevolgen, hoe angstaanjagend ook, met de bedoeling zielen te
redden.
Nu dat jij bekering brengt, weet jij dat wanneer lijden vereist wordt, dat is om in overeenstemming te zijn met
Mijn eigen lijden, dat zeer traumatisch en pijnlijk is en kan zijn.
Omwille van je menselijke natuur zul jij van tijd tot tijd geneigd zijn om tegen te stribbelen en te vechten
tegen de gruwel die jou wordt toegebracht, in het bijzonder wanneer zelfs de pijn van de nagels die in je
polsen gehamerd worden, te verkiezen zou zijn boven de kwelling die van jou gevraagd werd te verduren in
Mijn Naam.
Mijn Genaden hielpen jou in je onderwerping aan deze verzoeken tot lijden. Zij verleenden jou een sterkte,
die jou in staat stelde op te staan, recht te staan en God te loven. Want deze zijn genaden die je helpen om
het lijden te aanvaarden als een Geschenk voor God om zielen in doodzonde te redden.
De volgende keer wanneer iemand jullie kwelt, jullie wreed behandelt en geestelijk misbruikt, Mijn kinderen,
zullen jullie wanneer jullie je aan Mijn verklaringen herinneren, jullie pijn overwinnen. Zeg tot Mij dit
Kruistochtgebed (75): Ik draag mijn pijn aan U over, lieve Jezus.

Kruistochtgebed (75)
Ik draag mijn pijn aan U op, lieve Jezus.
“Jezus, ik verbind mijn pijn en lijden met dat wat U geleden hebt tijdens Uw Doodsstrijd op Calvarië.
Elke belediging die ik onderga, offer ik aan U.
Elke beschimping en woede‐uitbarsting die ik lijd, offer ik als eerherstel voor Uw Kroning met Doornen.
Elke onrechtvaardige kritiek op mij, offer ik als eerherstel voor Uw vernedering voor Pilatus.
Elke fysieke kwelling die ik onderga vanwege anderen, offer ik U als eerherstel voor Uw Geseling aan de Kolom.
Elke belediging die ik te verduren krijg, offer ik op als eerherstel voor de verschrikkelijk fysieke kwelling die U
doorstond tijdens de Doornenkroning toen zij Uw Oog uitrukten.
Elke keer ik U imiteer, Uw Leer meedeel, en wanneer ik dan bespot word in Uw Naam, laat mij U dan helpen op
de weg naar Calvarië.
Help mij om bevrijd te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik U bemin, lieve Jezus.
Dan, wanneer alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij om dapper te zijn door eraan te denken hoe
U vrijwillig toestond Uzelf te laten kruisigen op zo’n lage en wrede manier.
Help mij om op te staan en aanzien te worden als een ware Christen, een ware soldaat in Uw leger, nederig en
met een rouwmoedig hart, in herinnering aan het Offer dat U voor mij bracht.
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Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en laat mij zien hoe mijn eigen lijden anderen kan aanzetten om toe te treden
in Uw leger met gelijkgestemde zielen die U beminnen.
Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren, als een geschenk om zielen te redden, in de
laatste strijd tegen de tirannie van de Boze. Amen.”
Lijden Mijn dochter, hoe moeilijk ook, is een Gave dat Ik gebruik om te geven aan diegenen die Ik in Mijn
Hart vertrouw zodat Ik zielen kan redden.
Jij, Mijn dochter, hebt Mijn lijden zeer verzacht door jouw antwoord. Het zal evenwel nog tijd vragen alvorens
Ik vrij ben van het Kruis.
Dat kan alleen gebeuren wanneer Ik elke mogelijke ziel kan redden die vandaag op aarde leeft.
Jullie Jezus

544. Een groot conflict zal zichtbaar worden en mensen zullen zich van elkaar
afscheiden. Broeder tegen Broeder.
Woensdag, 5 september 2012, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie maakt nu een overgangsperiode door.
Geen enkele natie die niet kan begrijpen dat er veel verandering in de lucht hangt.
Niet alleen de wetten, die het bestuur in hun landen regelen, beginnen te veranderen, maar het geloof dat zij
eens hadden lijkt te zijn verdampt.
Minder priesters, minder dienaars in Mijn Christelijke Kerk, treden naar voren om de Wetten van God te
verdedigen.
Noch roepen zij hun trouw aan Mij uit. Integendeel, hun stemmen zijn maar fluisteringen te midden van het
lawaai van stemmen die tekeergaan en de eigenliefde promoten.
Het Woord van God wordt verslonden door de stemmen van de atheïsten die hun stemmen
verschuilen achter de dekmantel van regeringswetten, die veranderd worden in naam van de
zogeheten Gerechtigheid, verdraagzaamheid, voor het welzijn van allen.
De leugens die jullie worden voorgehouden zijn ontworpen niet alleen om het Woord van Mijn Vader, maar
ook het Christendom over de hele wereld te vernietigen.
De geloofsafval heeft zich als een lopend vuur verspreid en heeft bijna zijn breekpunt bereikt.
Dit is de tijd voor de tussenkomst van God. Genoeg leugens.
De Koning van de Leugen bedriegt Gods kinderen overal. Volg jullie regeringen niet die verkondigen dat het
Woord van God een leugen is.
Aanvaard geen nieuwe wetten die doodzonde door de vingers zien. Vecht, jullie allen. Sta op voor wat juist
is.
Aanvaard geen wetten die gepromoot worden door de Koning van de Leugen, om jullie en jullie families vast
te zetten in een bodemloze afgrond.
Zouden jullie wetten toestaan die het pratikeren van jullie geloof verbieden, dan zullen jullie lijden. Jullie
zielen zullen gebrek hebben aan voedsel en jullie zullen van Mij verwijderd zijn.
Maar indien jullie moord en abortus zouden aanvaarden en niet opstaan tegen zulk een kwaad, dan zal jullie
land door de Hand van God gestraft worden.
Terwijl enerzijds de geloofsafval zich overal blijft verspreiden, is bekering anderzijds aan het toenemen en
weldra zullen die twee frontaal botsen.
Een groot conflict zal zichtbaar worden en de mensen zullen zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen
broeder. Buur tegen buur.
Er zullen twee kampen zijn. Diegenen die God beminnen en diegenen die dat niet doen.
Ik zal iedere ziel de kans geven om te beslissen van welk kamp zij deel wil uitmaken in de hoop dat zij Mij
zullen kiezen, hun geliefde Verlosser.
Jullie, Mijn leerlingen, kunnen door jullie gebeden, vooral het opzeggen van de Litanie voor de Genade van
Vrijwaring, meer zielen naar Mij toebrengen.
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Dan zal Ik de goeden wegrukken naar Mijn Boezem zoals voorzegd en in een oogwenk zullen zij in
veiligheid gebracht worden.
Mijn Belofte is de mensheid te redden.
Maar de uiteindelijke keuze zal bij elke afzonderlijke ziel liggen door hun eigen vrije wil.
Jullie Jezus

545. Mijn woord wordt in alle stilte verwerkt door Mijn leidinggevende dienaars.
Donderdag, 6 september 2012, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk op Aarde erkent eindelijk dat Ik nu door jou, de zevende boodschapper,
met de wereld communiceer.
Mijn Woord wordt stil door Mijn leidende dienaars verwerkt die nochtans niet openlijk zullen verklaren dat
deze Woorden van Mijn Heilige Lippen komen.
Zij weten dat ze van Mij komen en Ik heb hun harten aangeraakt en hun zielen verheven zodat zij nu Mijn
leiding zullen volgen.
Zo vele van Mijn gewijde dienaars hebben nu Mijn woorden tot de mensheid in deze tijd gezocht.
Zij hebben nu Mijn bijzondere genaden nodig, want zonder deze zouden zij niet in staat zijn Mijn kudde met
echt vertrouwen te leiden.
Mijn Heilige Geest wordt uitgestort over Mijn plaatselijke gewijde dienaars zodat zij de sterkte zullen vinden
om Mijn Kerk te leiden doorheen de dichte doornige jungle, die komende is.
Vrees nooit, Mijn geliefde clerus, want Ik zal jullie nooit verlaten.
Jullie zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in de komende tijden wanneer Mijn Lichaam, Mijn Kerk zal
vervolgd worden.
Deze Heilige Tegenwoordigheid zal jullie steunpilaar zijn, wanneer jullie al Mijn hulp zullen nodig hebben om
jullie te ondersteunen in het leiden van Gods kinderen naar hun rechtmatige erfenis.
Ik aanvaard dat velen van jullie je niet uitspreken. Ik begrijp hoe moeilijk het voor jullie zal zijn om openlijk
Mijn Woord te verkondigen dat jullie door Mijn eindtijdprofeet gegeven wordt. Maar weet dit.
Jullie hebben een verantwoordelijkheid tegenover Gods kinderen om hun te leiden en de weg te wijzen naar
de Waarheid.
Jullie mogen nooit leugens aanvaarden in plaats van de Waarheid.
Jullie weten dat de Waarheid van Mijn Leer in steen gebeiteld is.
Mijn Leer is en zal nooit veranderen.
Mijn Nieuwe Openbaringen die vervat zitten in de Zegels in het Boek der Openbaring, zullen jullie binnenkort
bekend gemaakt worden.
Vertrouw Mij.
Aanvaard dat Ik nu met jullie spreek want Ik zou jullie op dit moment nooit in de steek laten.
Mijn plicht tot Mijn Vader is ervoor te zorgen dat de wereld gepast voorbereid is op Mijn Wederkomst om elk
afzonderlijk kind van God te redden.
Jullie Jezus

546. Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch
oceaanschip.
Vrijdag, 7 september 2012, 20:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit het gevoel hebben dat je alleen werkt in deze Missie, ook al voelt
het zo aan.
Je moet weten dat veel mensen over de hele wereld luisteren naar Mijn Heilig Woord en dat Mijn
Boodschappen zielen redden.
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Deze Missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip.
Vele zielen worden gewaarschuwd over het gevaar en vooraf ingelicht omtrent het reddingsplan.
Indien zij luisteren zullen zij niet alleen zichzelf redden maar ook de levens van hun eigen families en
vrienden.
Velen zullen niet luisteren en zeggen: “Welk gevaar?” Zij zullen niet willen weten van de reddingssloepen
omdat zij niet geloven dat het schip zal zinken.
Neen, zeggen zij, dit is een valse waarschuwing, een vals alarm. Wanneer de tijd naderbij komt en de laatste
dagen er duidelijk aankomen, zullen zij zich verdringen en overal zoeken naar een veilige plek.
Zij zullen rennen en zich verbergen voor de explosie, wanneer de bergen in de zeeën zullen zinken en de
lucht bloedrood zal worden, maar zij zullen niet ontsnappen.
Die zondaars die verschrikkelijke zonden begaan hebben tegenover Mijn Vader en die weten hoe zwart hun
zielen zijn, zullen verloren zijn.
Zij, die partij kozen voor het Beest, zullen in die fase proberen uit zijn klauwen te ontsnappen. Want dan pas
zal de Waarheid hun eindelijk beginnen door te schemeren maar zij zullen geen recht op het Licht hebben.
Alleen de duisternis zal hun pijn milderen maar die zal hun echter ook meedogenloze terreur en lijden
brengen.
Weiger nooit de hulp die jullie nodig hebben om jullie zielen voor te bereiden. Jullie moeten aanvaarden dat
de boosaardigheid in de wereld moet uitgeroeid worden.
Die zondaars die weigeren te veranderen, zelfs nadat zij de Waarheid van het Woord van God hebben
ontvangen, zullen de laatste strijd niet overleven.
Zij zullen in de vuurpoel geworpen worden samen met het Beest en dat zal niet het einde van hun lijden zijn.
Dat zal pas het begin zijn.
Tot diegenen die spotten met Mijn pogingen om jullie zielen voor te bereiden, jullie zullen elke kans krijgen
om tot Mij te komen.
Elke poging zal ondernomen worden om jullie te redden. Als jullie Mijn Hand niet aanvaarden, de
reddingssloep die jullie nodig hebben om boven water te blijven, zullen jullie in smart wegzinken.
Alleen de gebeden van anderen kunnen jullie redden.
De aarde ziet eruit zoals zij er eeuwenlang heeft uitgezien.
De luchten zien er hetzelfde uit.
De zon schijnt zoals zij altijd heeft gedaan.
De maan gaat op in een heldere nacht en de mens houdt van verbazing nog steeds de adem in voor Gods
Schepping.
Maar de veranderingen zijn reeds begonnen en tot hen die waakzaam zijn zeg Ik dit.
Jullie kennen en voelen de verandering. Doe jullie plicht en gebruik het gebed zodat de ogen van de
mensheid zouden opengaan voor de Waarheid en dat de harten van allen zich zouden openen voor de
Liefde van God.
Het zal door Gods Liefde voor al Zijn kinderen zijn en door het antwoord van Zijn kinderen op Zijn Oproep,
dat het menselijk ras kan gered worden.
Jullie Jezus

547. De Maagd Maria: Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods
kinderen.
Zaterdag, 8 september 2012, 15:30 u.
Mijn kind, laat al Gods kinderen rustig neerzitten om toe te laten dat Zijn Licht hun zielen doorstraalt.
Het is belangrijk om tijd opzij te zetten in volmaakte stilte om de Liefde van God te overwegen en het plan
van Mijn Zoon om de mensheid te redden.
Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods kinderen en dat Nieuw Tijdperk van Vrede zal
verwelkomd worden door al diegenen die het geluk hebben de poorten binnen te gaan.

452

Tot die dag komt, zal de Boze zich geen moeite besparen om ontwrichting en haat in de wereld te
veroorzaken.
Hij en zijn demonen stichten verdeeldheid onder Gods kinderen.
Zij zetten aan tot moord, abortus, haat, geweld, vervolging en oorlog in alle delen van de wereld.
Zij zullen niet rusten voordat zij elke zwakke ziel verlokken die bezwijkt onder de bekoring, waarmee zij deze
zielen bestoken om te zondigen tegen de Heer God, God de Allerhoogste.
Zoveel zielen hebben zichzelf veroorloofd om zich nietsvermoedend te laten meenemen in hun donkere
gevangenis van waaruit maar weinig ontsnapping mogelijk is, eens daar aanbeland.
Eens de Boze een ziel overwonnen heeft stopt hij niet totdat hij de arme ziel volledig besmet heeft.
Zonde moet daarom vermeden worden want van geen enkele zonde zijn de gevolgen slechts miniem.
Slechts één bekoring is nodig om de ziel zwak en weerloos te maken.
Bid, bid, bid tegen de oorlog die door de Boze gevoerd wordt tegen Gods kinderen.
Wanneer iemand tegen jullie zondigt, zelfs al zijn jullie een onschuldig slachtoffer, voel jullie dan niet
verplicht om wraak te nemen door zondig ingrijpen want dat is juist wat de Boze wil.
Hij zet de ene ziel tegen de andere op in de hoop dat er haat tussen de twee zou woekeren.
Wees waakzaam, elke dag, en vergeet nooit de bescherming die Mijn Heilige Rozenkrans biedt tegen Satan.
Ik moedig alle zielen, alle religies aan, om Mijn Heilige Rozenkrans elke dag te bidden. Wanneer jullie dat
doen zal de Boze jullie mijden en jullie verlaten want hij kan de pijn niet verdragen die hij ondergaat wanneer
Mijn Rozenkrans gebeden wordt, vooral wanneer dat luidop gebeurt.
Ga in vrede. Vergeet niet dat ik de Moeder van alle mensen ben.
Ik ben de Moeder van Verlossing. Mijn bescherming moet door Gods kinderen gezocht worden.
Door mij om hulp te vragen en te bidden zullen jullie vele genaden verleend worden.
Moeder van God
Moeder van Verlossing

548. Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een
andere mens in de volheid van ware liefde te beminnen.
Zondag, 9 september 2012, 10:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je twijfelt aan de Liefde van God, dan twijfel je aan het bestaan van
ware liefde. Al wat je rest is een gebrekkige liefde.
Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een andere mens in de volheid
van ware liefde te beminnen.
Alleen diegenen die het vuur van Gods liefde in hun harten dragen, kunnen de echte betekenis van liefde
werkelijk in een andere persoon overbrengen.
Hetzelfde geldt voor hen die getrouwd zijn met de zegen van Mijn Kerk.
De Liefde van God, die zal neerschijnen op het huwelijk van een man en een vrouw die elkaar liefhebben,
zal hun zielen binnendringen wanneer zij God in overgave beminnen, wat noodzakelijk is om vrede te
voelen.
Ware liefde betekent vrede. Zonder liefde is er geen vrede ongeacht hoezeer je haar tracht te vinden. Vrede
kan enkel tot stand komen door de liefde van de ene persoon voor een andere.
Wanneer de liefde in jullie leven ontbreekt is er niets in balans en in plaats daarvan ontstaat een gevoel van
verstarring (gevoelloosheid).
Om liefde te vinden moet er in jullie harten plaats zijn voor God.
Om God te vinden moeten jullie Mij, jullie Jezus, aanvaarden als Zijn geliefde Zoon.
Want indien jullie het Mij toestaan zal Ik jullie naar Hem brengen.
Wanneer Ik dat doe en wanneer Zijn Licht in jullie zielen binnendringt, dan zullen jullie het gemakkelijk
vinden om iemand anders lief te hebben.
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De Liefde van God die in een persoon aanwezig is, zal het hart van een ander openen.
Liefde schijnt doorheen hartzeer, onrust en ontwrichting in de wereld. Het is de enige weg om vrede te
bereiken, niet alleen in jullie persoonlijke leven, maar in de wereld rondom jullie.
Liefde brengt vrede, maar zij moet voortkomen uit een ware liefde voor God, jullie Schepper.
Vrede brengt harmonie.
Liefde is de levenslijn van het menselijk ras en zonder haar zijn jullie verloren, alleen, hunkerend en jullie
zullen nooit vrede vinden.
Jullie Jezus

549. Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van Atheïsme.
Maandag, 10 september 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij voor de wereld om eindelijk te beseffen dat God bestaat.
Tot allen die zich beroemen op hun atheïsme, dat zij dragen als een waardig kenteken van eer, zeg Ik
dit.
Wanneer de tijd komt en jullie de Waarheid kunnen zien, wanneer Ik haar aan jullie geef, zullen jullie nog vol
twijfels zitten.
Weet dat jullie twijfels, die op dit moment nog niet aanwezig zijn omdat jullie denken de Waarheid te kennen,
een vloek zijn.
Het is Satan die jullie eerst zal verleiden en dan vervloeken.
Jullie zijn een kind van God en jullie werden blind gemaakt voor de Waarheid om jullie te verhinderen het
Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan, dat door Mijn Vader aan de mensheid beloofd werd.
Wanneer jullie de Waarheid getoond wordt en de twijfels jullie nog steeds kwellen, vraag Mij dan alstublieft
jullie te helpen. Slechts één woord, slechts één roep is alles wat jullie moeten doen.
Hier is wat Ik verlang dat jullie Mij zeggen. Kruistochtgebed (76): Het Atheïstengebed.

Kruistochtgebed (76)
Het Atheïstengebed.
“Jezus, help mij om de Liefde van God te aanvaarden, als het mij getoond wordt.
Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel, opdat ik gered kan worden.
Help mij om te geloven door mijn hart met Uw Liefde te vullen.
Houd mij dan vast en red mij van de kwelling van twijfel. Amen.”
Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme.
Hoe streven jullie voortdurend ernaar jullie harten voor de Waarheid te verharden, de Waarheid omtrent het
bestaan van God.
Hoe proberen jullie voortdurend andere zielen te rekruteren om jullie geloofsovertuigingen aan te nemen.
Waarom menen jullie, is dat zo?
Waarom denken jullie dat jullie zoveel energie en moeite steken in het uitschreeuwen van jullie
overtuigingen? Dat is om te bewijzen dat het Bestaan van God vals is.
Weten jullie niet dat wanneer jullie dit doen, jullie inspanningen vol passies zitten? Hoe komt het dat zulke
passies kunnen oplopen tot zo’n haat voor God?
Indien God niet bestaat, waarom haten jullie Hem dan?
Hoe kunnen jullie iemand haten die in jullie ogen niet bestaat?
Satan is jullie god, maar waarschijnlijk geloven jullie evenmin dat hij bestaat.
Wat jullie niet weten is dat hij jullie geest controleert terwijl hij hem opvult met een leugen.
Hoe ween Ik over jullie.
Hoezeer bemin Ik jullie nog.
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Hoe smacht Ik ernaar jullie te redden voor het te laat is.
Jullie Jezus

550. Het Nieuwe Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd is
kort.
Dinsdag, 11 september 2012, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk heb je de vreugde begrepen van het lijden wanneer het met moed en uit
vrije wil geofferd wordt.
De geredde zielen brengen jou tranen van vreugde net zoals ook zijzelf vol tranen zijn wanneer zij gered
worden van de onderdompeling in de vuren van de Hel.
Weet dat het Mijn Missie is om alle zielen te redden.
Vergeet nooit dat Mijn Vader de mensheid de wapenrusting gegeven heeft die zij nodig heeft om
zielen te redden met de Genade van Immuniteit*.
Grijp ze vast, want daardoor kunnen alle zielen gered worden. Denk eens aan de schitterende wereld die op
komst is.
Niemand zal rouwen over een familielid dat verloren is gegaan in de vuren van de hel.
Jullie, Mijn volgelingen, hebben de macht de Poorten van de Hel te sluiten door jullie gebeden om zielen te
redden.
Laat niemand Mijn woorden verwerpen.
Ontmoedig geen mensen om de Genade van Immuniteit (tegen de Hel) te aanvaarden want Ik weet dat
sommige van Mijn gewijde dienaars dat proberen te doen.
Sommigen doen dit vanuit een misleid gevoel van plicht, maar zij handelen verkeerd. Deze Genade
van Immuniteit is een Gave van God de Vader.
Jullie hebben een plicht, Mijn gewijde dienaars, om het aan Gods kinderen te geven ten einde zielen te
helpen redden.
Er moet zoveel werk verricht worden om Mijn Woord te verspreiden maar er is niet voldoende tijd.
Ga, maak het jullie missie, Mijn leerlingen, om Mijn Litanieën te verspreiden, vooral het gebed voor de
Genade van Immuniteit.
Ga en vertel de mensen ook over het Zegel van de Levende God en de Volle Aflaat voor de vergeving van
zonden.
Jullie werden voorbereid, neem nu jullie wapens op in de Naam van God en help Mij, jullie Jezus, om de
mensheid te redden.
Het Nieuwe Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd is kort.
Onthoud, vertrouw Mij volledig en Ik zal jullie vrijmaken van bezorgdheid en angst.
Al wat jullie moeten doen is jullie overgeven in gebed.
Offer jullie gebeden voor zielen en alles zal goed zijn.
Jullie Jezus

551. Het communisme, zolang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk
gevormd door een wereldomvattende alliantie.
Zaterdag, 15 september 2012, 18:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om Christelijke landen die lijden omdat zij onder druk gezet
worden om Mij te ontkennen, in Mijn Heilige Armen te nemen om hun sterkte te geven.

* Dat betekent met de genade, zielen tegen de vuren van de Hel te bewaren
(zie boodschappen 533,534 en 544).
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Hun Christelijkheid zal hevig worden uitgedaagd op een manier die geen enkele andere religie te
verduren heeft.
Andere religies zullen niet vervolgd worden op de wijze waarop Mijn volgelingen zullen te lijden hebben.
De Waarheid van het Christendom mag dan wel in vraag gesteld worden. Zij mag aangevallen worden en zij
zal gecensureerd worden, maar één zaak zal nooit veranderen.
Er is slechts één weg naar het Huis van Mijn Vader. Die weg ben Ik, Jezus Christus, de Redder van de
mensheid.
Jullie kunnen niet naar Mijn Vader gaan zonder Mijn bestaan te aanvaarden.
De Waarheid kan niet veranderd worden hoezeer jullie proberen haar te ontkennen.
Leugens zullen zeer spoedig gezien worden voor wat ze zijn. Alle religies zullen één worden wanneer zij
getuige zijn van de Waarheid.
Het Verbond van Mijn Vader om Mij, Zijn enige Zoon, nogmaals te zenden om heel de mensheid in het
Koninkrijk van Mijn Vader te brengen zal nu vervuld worden.
Net wanneer de Waarheid duidelijk zal worden zullen al diegenen die nog in twijfel verkeren, bekoord
worden zich af te keren.
Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, spreek tot hen over de Waarheid.
Zij mogen dan misschien niet luisteren, maar na De Waarschuwing zullen zij dat wel.
De strijd begint nu tegen het Christendom te woeden.
Ik roep alle Christenen op om jullie recht te verdedigen trouw te zijn aan Mij, jullie Jezus. Doen jullie dat niet
dan zullen jullie verstikt en gedwongen worden om de leugen van het communisme te slikken.
Het communisme, zolang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gevormd door een
wereldomvattende alliantie tussen regeringen van overal.
Zij, die onder jullie landen, hun oppositie uitschreeuwden tegen wat zij noemden een boosaardig regime,
zullen nu het communisme omarmen.
Inmiddels zullen zij alles wat jullie doen controleren, wat jullie eten, wat jullie verdienen, of jullie al
dan niet een huis hebben om in te wonen en of jullie al dan niet jullie geloof kunnen uitoefenen.
Geef nooit op. Geef nooit de hoop op. Jullie sterkte zal gedurende deze tijd van verdrukking belangrijk zijn.
Gebed zal jullie wapen zijn en jullie helpen stand te houden.
Mijn leerlingen moeten Mij vertrouwen. Ik zal jullie niet lang laten lijden. Ik zal jullie vasthouden en de
moeilijke periode zal snel voorbij zijn.
Jullie Jezus

552. Het Geschenk van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het
meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven.
Donderdag, 13 september 2012, 10:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een mijlpaal werd overwonnen in Mijn Missie om Mijn Heilig Woord snel te
verspreiden door de gebeden van anderen.
Deze gebeden, die ijverig door Mijn dierbare en veelgeliefde volgelingen gereciteerd worden, zijn zo krachtig
omdat zij gebeden worden met het hart.
Ik verleen grote Genaden aan al Mijn leerlingen om hen in staat te stellen om gestaag vorderingen te maken
en gelijk welke hindernis te overwinnen die zij kunnen tegenkomen in hun drang om zielen te redden door
deze Missie.
Mijn innig geliefde leerlingen, weet dat de engelen in de Hemel jullie begeleiden, beschermen en jullie leiden
naar Mijn doel, het doel om de wereld te bekeren.
Velen onder jullie voor wie Mijn boodschappen nieuw zijn, zullen zich afvragen of deze Woorden enkel
bedoeld zijn om mensen te leiden of te bekeren.
Zij worden gegeven om beide te doen, belangrijker, om allen te redden zodat iedereen kan leven in het
Nieuwe Tijdperk van Vrede in de wereld. Want dat is Mijn belofte. Dat is de grote Gave.
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De Gave van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest
volmaakte wereld te geven zoals het bedoeld was van in het begin.
Niets kan, noch zal, het oprijzen van dit Nieuw Paradijs op Aarde verhinderen.
Het zal oprijzen vanuit de grijze kleurloze wereld waarin jullie leven, die bezoedeld werd door een
verdorvenheid gecreëerd door Satan. De teistering is zo vreselijk dat niet veel mensen de Waarheid kennen.
Zij kennen het verschil niet tussen goed en kwaad. Velen verwarren die twee.
Wanneer mensen het kwaad als onderdeel van hun leven aanvaarden en die aanwezigheid rechtvaardigen,
dan ontkennen zij het Woord van God. Toch is het slechts bij het aanvaarden van de Waarheid van het
Woord van God dat het Verbond, het laatste Verbond, kan vervuld worden.
Het plan voor de laatste redding van de mensheid is aan het slagen maar er is nog een korte tijd te gaan
alvorens Ik al die zielen kan redden die nog steeds buiten Mijn bereik zijn.
Alleen de Waarheid zal hun ogen openen.
Alleen de Waarheid, indien door hen aanvaard, zal hen vrijmaken zodat zij de poorten van het Nieuwe
Paradijs kunnen binnengaan.
Jullie Jezus

553. Overal in de wereld breekt op dit moment haat uit tussen naties en dat alles in
de Naam van God.
Zondag, 16 september 2012, 13:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, overal in de wereld breekt op dit moment haat uit tussen naties en dat alles in de
Naam van God.
Hoe weinig kent de mensheid Gods wegen, die zo ver verwijderd zijn van haat.
Haat kan niet van God komen. Haat wordt door Satan gebruikt om het Woord van God te beledigen.
Satan gebruikt religie als een middel om haat te verschonen.
Haat heeft vele gezichten en wordt voorgesteld op een aantal manieren listig uitgedacht door Satan en
ingeplant in de geesten van de mensheid.
Haat kan gebruikt worden om anderen te overtuigen om leugens over een andere persoon te aanvaarden
om haat en spanning aan te moedigen.
Haat kan gebruikt worden om religieuze verdeeldheid te creëren en geweld aan te wakkeren door te lasteren
tegen het Woord van God.
Wanneer de mensheid haat gebruikt om hun geloof in God te rechtvaardigen dan zondigen zij tegen God op
de meest boosaardige manier.
Iemand anders haten in de Naam van God is een contradictie want alleen liefde kan van God komen.
Haat komt enkel van Satan.
De keuze is eenvoudig. Jullie kiezen voor God en leven jullie leven volgens Zijn regels ofwel kiezen jullie
voor Satan en de leugens die hij gebruikt om de mensheid te bederven en zielen te stelen.
Jullie Jezus

554. Waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun machtige alliantie,
samenzweren om alle naties te controleren.
Zondag, 16 september 2012, 22:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun machtige
alliantie, samenzweren om alle naties te controleren.
Jullie, wier God Satan is, weet dat jullie zielen verduisterd zijn door de wolk van het kwaad, die door de Boze
in jullie is binnengebracht.
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Jullie zijn in groot gevaar, toch kiezen jullie ervoor de Duivel te vereren, die jullie zielen wil stelen en jullie
voor eeuwig wil pijnigen.
Jullie plannen om te bevelen, te heersen, te controleren en volkerenmoord tegen Gods kinderen uit
te denken zullen niet alleen door de Hand van Mijn Vader verijdeld worden, maar dit kwaad zal zich
ook tegen jullie keren.
Jullie zullen zwaar gestraft worden voor jullie gemeenheden.
De zonden waaraan jullie schuldig zijn, zijn afstotelijk voor Mij en jullie haat en minachting voor deze
mensen, dezen waarvan jullie beweren ze te dienen in jullie regeringen, zullen jullie voor eeuwig vernietigen.
De korte periode die jullie zullen genieten wanneer jullie de macht grijpen over naties en een regime van
verderfelijke dictatuur opleggen, zal jullie een eeuwig leven in de Hel opleveren.
Jullie zullen vele kansen krijgen om jullie af te keren van de boosaardige groep van elitaire machten. Maar
wees voorzichtig, er zal jullie niet zoveel tijd meer gegeven worden.
Onderschat nooit de Macht van God. Onderschat Zijn Toorn niet. Want ook al is Hij een God van grote
Barmhartigheid, Hij, God, Mijn Eeuwige Vader is ook iemand om te vrezen.
Zijn macht is almachtig. Zijn macht over Satan zal binnenkort een hoogtepunt bereiken en Hij zal het
Beest en zijn handlangers in de vuurpoelen werpen.
Ook jullie, zullen in de Hel geworpen worden indien jullie verdergaan met het vernietigen van Gods
Schepping, Gods kinderen.
Mijn Vader zal jullie nooit vergeven als jullie de grenzen van Zijn Grote Barmhartigheid overschrijden.
Op de dag dat Ik zal komen om te oordelen zullen jullie huiveren met de grootste angst, onbekend aan de
mensheid.
Op die dag zullen jullie de straf ontvangen in overeenstemming met de manier waarop jullie je broeders en
zusters, kinderen van God, behandeld hebben.
Wees gewaarschuwd. Want de Toorn van God moet gevreesd worden.
Jullie Jezus

555. Een Protestantse natie, Groot Brittannië, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn
Wegen.
Maandag, 17 september, 21:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang ernaar jullie een wonder bekend te maken dat Ik gepland heb.
Een Protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn Wegen, Mijn Leer en de
Waarheid.
Reeds zolang heeft dit Christelijk land Gods wetten aangepast en gewijzigd om hun hovaardige wegen te
dienen.
Eens een groot Christelijk land, zondigden zij doorheen de eeuwen tegen de Wetten van God en
overtuigden zichzelf dat zij de Wetten opvolgden die door Mijn Kerk op aarde werden vastgelegd.
De gebeden van de gelovigen onder hen en de liefde en de trouw die door Christelijke leiders in GrootBrittannië betoond werden, in confrontatie met tegenspoed, hebben hen dichter bij Mijn Heilig Hart gebracht.
Dit land zal bekeerd worden en de Waarheid zal miljoenen redden.
De Antichrist en zijn vele aanhangers hebben veel mensen in machtsposities in dit land beïnvloed, maar zij
zullen er niet in slagen Gods kinderen te ontvreemden.
Mijn volgelingen zullen zich verenigen over alle Kerken doorheen Groot-Brittannië en Ik zal hen in Mijn
Heilige Armen omhullen.
Zij zullen een machtige kracht worden in Mijn leger en het plan om hen te verenigen is begonnen.
Hier is een special Kruistochtgebed (77) voor Gods kinderen in Groot-Brittannië.
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Kruistochtgebed (77)
Voor Groot‐Brittannië.
“O Meest Hemelse Vader, God de Schepper van de mensheid, alstublieft luister naar mijn gebed. Ik smeek U om
Groot‐Brittannië te redden uit de klauwen van kwaad en dictatuur.
Ik vraag U om ons allen te verenigen, van alle religies, geloofsovertuigingen en gelaatskleuren, als één familie in
Uw Ogen. Geef ons de kracht om ons te verenigen, ongeacht welke wetten ook ingevoerd worden om Uw Leer
te verbieden.
Geef ons de kracht en de moed om U nooit te verlaten en om al Uw kinderen te helpen redden door onze
gebeden.
Breng al mijn broeders en zusters in eenheid bijeen om hulde te brengen aan Uw Belofte om ons eeuwig leven te
geven en toegang tot Uw Paradijs. Amen.”
Tot de kinderen van Groot-Brittannië, weet dat, binnenkort, de bekering die jullie land zal omhullen jullie
grote genaden zal brengen.
Dan zullen jullie helpen om Mijn leger te leiden, samen met andere landen, naar Mijn Glorievol Koninkrijk.
Jullie Jezus

556. Ik ben niet de Mensenzoon zoals mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben
onconventioneel.
Dinsdag, 18 september 2012, 17:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is een zeer zware weg geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie
volgen.
Zij worden belachelijk gemaakt door hen wier meningen zij waarderen.
Zij worden bespot door diegenen die beweren geestelijk rijp te zijn en zij worden uitgespuwd door
hen die Mij, Jezus Christus, ontkennen.
Zij moeten de Doornenkroon aanvaarden en de nederigheid die nodig is om in Mijn Heilige Naam de pijn van
het lijden te verdragen.
Laat niemand het doornige pad naar eeuwige redding onderschatten.
Indien jullie de kwelling doorstaan zullen jullie vlug gezuiverd zijn en dan zullen jullie in staat zijn anderen te
helpen wier zuivering slechts zal plaatsvinden na De Waarschuwing.
Er zullen tijden komen, Mijn geliefde leerlingen, wanneer leugens in jullie geesten zullen geplant
worden door anderen die willen dat jullie Mijn missie verlaten.
Jullie moeten slechts vastberaden, beleefd en stilzwijgend blijven wanneer jullie te maken hebben met deze
vervolging.
Begin niet te argumenteren of te proberen de authenticiteit van Mijn Heilig Woord te bewijzen want jullie
zullen struikelen en dan zullen jullie vallen. Dan zal het zijn dat jullie geschopt zullen worden en jullie zullen
het moeilijk vinden om voort te gaan om Mijn Heilig Woord te promoten. Met andere woorden, jullie zullen
vastzitten. Dan zal er verwarring zijn intrede doen en in sommige gevallen zullen jullie Mij de rug toekeren.
Vele van Mijn volgelingen, die hun kruis opnamen om Mij te volgen in deze missie om zielen te redden,
konden niet doorgaan met hun moeilijke weg.
Sommigen hebben anderen toegestaan zaden van twijfel in hun geesten te planten.
Anderen geloofden de leugens die hun verteld werden tot ontkenning van deze, Mijn laatste heilige missie
op aarde om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Alleen diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, met een diepe loyaliteit (trouw), en die de rol van het
lijden begrijpen in de redding van zielen, hadden het uithoudingsvermogen om door te gaan.
Het is niet gemakkelijk om Mij, jullie Jezus, te volgen. Terwijl het volgen van Mijn leer jullie dichter brengt tot
Mijn Heilig Hart, is het enkel wanneer jullie je overgeven, aan de realiteit die het Kruis is, dat jullie jezelf
werkelijk Mijn leerlingen kunnen noemen.
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Vele arme zielen geloven dat zij grote macht zullen ontvangen, grote glorie en erkenning in de wereld
wanneer jullie Mijn oproep beantwoorden. Dat is niet het geval.
Ik ben een lijdend slachtoffer en daarin ligt Mijn macht over Satan.
Ik ben niet de Mensenzoon zoals de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel. Ik kies
onwaardige zielen om Mijn boodschappen over te brengen.
Ik roep de armste, de zachtmoedigste en de grootste zondaars omdat Ik jullie moet tonen dat jullie in Mijn
ogen allemaal gelijk zijn. Maar het zullen enkel diegenen zijn die aanvaarden dat enkel degenen die nederig
zijn van hart en ziel door Mij omarmd kunnen worden en vlug naar geestelijke volmaaktheid zullen wandelen.
Lijd in Mijn Naam en Ik zal jullie in heerlijkheid in het Nieuwe Paradijs doen opstaan.
Aanvaard de Waarheid van Mijn Godheid, doordat Ik Mijzelf nooit zal verheerlijken door Mijn ware profeten,
en dat zij evenmin eerbetuiging zullen zoeken in Mijn Naam.
Kom nu naar Mij met vertrouwen en overgave zodat Ik jullie tot de Mijnen kan maken.
Jullie Jezus

557. Eerst vindt bekering plaats. Dan de vervolging. Vervolgens de Redding. In die
volgorde.
Woensdag, 19 september 2012, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in de wereld doet zich nu een grote verandering voor en het Licht van Mijn
Barmhartigheid komt naderbij.
Laat niemand ervan uitgaan dat wat Ik zeg dat te gebeuren staat niet zal plaatsvinden.
Ik spreek alleen de Waarheid dus moeten jullie Mij vertrouwen.
Mijn Heilige Geest daalt nu snel neer over de mensheid om haar voor te bereiden op Mijn Grote
Barmhartigheid.
Dat niemand het nalaat om zich voor te bereiden of Mijn Woord te verspreiden zodat zielen kunnen gered
worden.
Alles is goed nu, Mijn dochter, omdat alles nu klaar is om Mijn Woord te verspreiden zoals een veldbloem
die wortel zal schieten in elke natie.
De zoete geur van Mijn Liefdesgeschenk wordt zelfs waargenomen door mensen met een klein geloof. Want
zij zijn zich bewust van een verandering en een verschuiving, maar begrijpen niet wat er gaande is.
Zeg hun dat de Heer God, Koning van Barmhartigheid, zich klaar maakt om voor de tweede keer
terug te komen om hen te redden.
Mijn Verbond nadert het stadium waarin eerst de bekering plaatsvindt. Dan de vervolging. Vervolgens de
redding. In die volgorde.
Vertrouw Mij en bereid jullie voor, want de tijd van de bekering van een groot deel van de mensheid
is nabij.
Vele hindernissen worden op jullie weg geplaatst, Mijn volgelingen. Dit is wat jullie moeten doen:
Ga rechtdoor. Volg Mij op de weg en blijf waardig ongeacht welke beledigingen jullie naar het hoofd
geslingerd worden. Door zo te handelen en jullie niet in te laten met het Beest dat door anderen werkt om
jullie aan je geloof te doen twijfelen, verslaan jullie hem.
Dat is de reden waarom Ik bleef zwijgen en nauwelijks antwoord gaf aan Mijn aanklagers, Mijn beulen. Want
anders zou Ik Satan macht gegeven hebben.
Mijn dood vernietigde de macht die hij had over Gods kinderen. Toen verloor hij zijn macht om alle zielen te
stelen. Nu Ik zeer spoedig wederkom zal hij alle macht verliezen. Maar tot dan zal hij zielen blijven stelen.
Wees sterk. Wees kalm. Wees moedig. Ik ben met jullie. Wanneer jullie je wil overleveren en Mij volledig
vertrouwen, zullen jullie veilig zijn.
Jullie Jezus
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558. Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Zij zullen zeggen dat Ik slechts een
profeet was.
Donderdag, 20 september 2012, 15:16 u.
Ik ben jouw Mystieke Bruidegom en als dusdanig zul jij blijven lijden om zielen te redden.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd dat over de hele wereld leugens over Mij zullen verspreid worden is
begonnen.
Zoals Ik je vroeger al vertelde zullen zij leugens verzinnen en onwaarheden voortbrengen over Mij, Jezus
Christus, zodat zij Mijn Godheid kunnen ontkennen.
Mijn Godheid is Almachtig.
Ik kwam in het vlees en vernederde Mijzelf op een wijze die mensen niet verwachtten.
Ik kwam niet gekleed als een koning.
Ik ging niet tekeer noch pochte Ik zoals een koning opdat anderen aan Mijn voeten zouden
neervallen.
Ik gaf geen bevelen aan anderen om Mij te bedienen.
Integendeel, Ik kwam om te dienen.
Ik kwam om jullie verlossing af te smeken. Om dit te doen moest Ik Mijzelf vernederen en een mens worden,
een arme mens, van nederige afkomst.
Hoewel Ik als mens gekomen was betekende dat niet dat Mijn Godheid op een of andere wijze
gecompromitteerd was. Ik was geboren zonder zonde. Het was voor Mij onmogelijk om te zondigen. Ik mag
dan wel dezelfde verlangens van het vlees gehad hebben zoals de mensen, maar Ik beging nooit een zonde
want dat kon niet. Ik was zuiver in geest, ziel en lichaam.
Ik was op zo vele manieren zoals de mens. Maar Ik verrees uit de dood.
De leugens die zullen opduiken waarin zij de Waarheid van Mijn Bestaan zullen ontkennen door een reeks
van onwaarheden, zullen de aarde nu beginnen te overstromen.
Zij zullen zeggen dat Mijn Lichaam nog steeds kan gevonden worden. Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was.
Zij zullen zeggen dat Ik slechts een profeet was. Vervolgens zullen zij nog maar eens proberen te bewijzen
dat Ik een ketter was. Dat Ik lasterde tegen God. Zij zullen Mijn Woorden zoals zij nu aan de wereld gegeven
worden in het belachelijke trekken en zich dan van Mij afkeren.
Zij doen dat om twee redenen. Ten eerste om Mijn Godheid te bezoedelen en Mij voor te stellen als maar
een gewone mens. Ten tweede om twijfel te zaaien omtrent Mijn rol als de Messias.
Hoe beledigen zij Mijn Naam.
Hoe brengen zij mijn volgelingen in verwarring.
Luister niet naar leugens.
Luister niet wanneer zij jullie ervan proberen te overtuigen dat God het universum niet schiep.
Want al die afleidingen worden ontworpen om jullie geloof te verzwakken en jullie zielen te stelen.
Sluit jullie oren af voor dergelijke kwaadaardigheid. Sluit jullie ogen voor onwaarheden want men zal geen
moeite sparen om jullie ervan te overtuigen dat Ik niet de Messias was, de Verlosser en Redder van de
mensheid.
Hoe blind zijn ze.
Hoe weinig hebben zij geleerd.
Jullie Jezus

559. God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt gefusioneerd met jullie tijd,
kinderen, en binnenkort zal alles één worden.
Donderdag, 20 september 2012, 18:25 u.
Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar Mijn kinderen dicht tegen Mij aan te drukken zodat Ik hun
kan laten zien hoezeer zij bemind worden.
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Er zijn zoveel kinderen van Mij, verstrooid over de hele wereld, maar zo weinig kennen hun Vader. Hun
Schepper.
Aan diegenen die Mij niet kennen moet gezegd worden dat Ik hen niet in de steek zal laten.
Ik zal opstaan tegen de boze krachten en de koning van leugens, het Beest, en deze vreselijke gesel uit het
bestaan wegvagen.
Alleen wanneer de omvang van het kwaad zal teruggedrongen zijn, kunnen Mijn kinderen de Waarheid zien.
Kinderen, wees niet bezorgd want jullie gebeden raken Mijn Hart en door jullie verzoeken zal Ik vele van Mijn
kinderen redden die in duisternis zijn.
Mijn missie om Mijn geliefde Zoon te zenden, om Mijn Koninkrijk op te eisen, is nu stevig gevestigd, al
mogen velen zich daarvan niet bewust zijn.
De tijd van Mijn Zoon wordt gefusioneerd met jullie tijd, kinderen, en binnenkort zal alles één worden.
De tijd voor het Nieuwe Paradijs werd vastgelegd en alles is uitgestippeld voor het nieuwe huis van Mijn
kinderen, de nieuwe wereld.
Ik doe een oproep tot jullie vanuit de Hemel om jullie dringend te verzoeken op Mijn Zoon te vertrouwen, op
Zijn grote barmhartigheid en Zijn belofte om dit verbond te vervullen.
Verwijder alle twijfels die mogelijk blijven hangen want zij verhinderen jullie om naar ware vrede te zoeken.
Zij verhinderen Mijn Genaden die Ik over jullie wil uitstorten om jullie te beschermen tegen de laatste
overblijvende periode waarin Satan de aarde controleert. Zijn tijd is bijna ten einde. Dan zal het nieuwe begin
oprijzen.
Ik wacht met liefde op de terugkeer van Mijn kinderen in Mijn Koninkrijk, het Koninkrijk van het Nieuwe
Paradijs. Het is wat het bedoeld was te zijn.
Ik bemin jullie. Vertrouw Mijn Zoon en verwacht Mijn oproep.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

560. Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijden waarin jullie
nu leven de harten van de mensen zullen verharden.
Vrijdag, 21 september 2012, 15:05 u.
Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.
Veel mensen in de wereld van vandaag geven er niet om valse idolen te omarmen en dan geen
schuld in hun harten te hebben wanneer zij de ene ware God verwerpen.
Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijden waarin jullie nu leven de harten van de mensen zullen
verharden.
Zij zullen zelfs hun eigen familie verwerpen in hun zucht naar genot.
Zij zullen de armen en diegenen die verhongeren verwerpen terwijl zij elke vorm van eigenbelang in praktijk
brengen en zich bezondigen aan gulzigheid.
Die dagen zijn gaande, kinderen. Wanneer het menselijk ras hulpeloos ronddoolt, in verwarring, waar niets
tevreden stelt, zullen zij naar gelijk wat grijpen waarmee zij denken de leegte te kunnen vullen. Die leegte
bestaat omdat zij de Waarheid niet volgen, noch trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon.
Niet alleen verafgoden zij valse goden, zij betonen ook hun trouw aan die arme zielen die de zonde
promoten alsof het van geen belang is.
Dan, wanneer zij in de wereld van vandaag geconfronteerd worden met leugens omtrent Mijn Zoon, zijn zij
er snel bij om zulke onwaarheden te aanvaarden.
Het wordt aanvaard Mijn Zoon belachelijk te maken, maar wanneer andere doctrines die de waarheid niet
bevatten, bekritiseerd worden, krimpen de mensen in elkaar van angst. Mijn Zoon vrezen zij niet.
Zij hebben geen vrees voor de ene Ware God omdat zij Hem niet beminnen. Hun harten zijn gesloten.
Zij blijven een weg volgen die hun geen bemoediging biedt. Integendeel, dit pad laat hen ontevreden en leeg
achter.
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Hoe ween Ik wanneer Ik hun verwarring zie. Hoe ween Ik voor Mijn Zoon die zij zo hard kwetsen met hun
minachting. Hij die zo veel martelingen voor hen doorstaan heeft en gestorven is in het vreselijkste lijden.
Toch begrijpen zij de betekenis van Zijn Dood op het Kruis nog steeds niet.
Het is enkel wanneer een persoon Jezus, de Christus, de ware Messias, aanvaardt, dat men vrede zal
vinden.
Weldra zal Mijn Zoon hun het bewijs tonen dat zij vragen. Wanneer zij het bewijs zullen gezien
hebben, zullen zij de definitieve keuze moeten maken.
Ofwel zullen zij voor Mijn Zoon en de Waarheid kiezen, ofwel zullen zij de leugens aanvaarden die hun door
de Bedrieger toegediend worden.
Bid, kinderen, dat de harten zullen opengaan en dat de liefde van Mijn Zoon al Gods kinderen in staat zal
stellen om Zijn Hand van Barmhartigheid te aanvaarden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

561. De valse profeten zijn nu klaar en zullen zich op deze missie werpen.
Maandag, 24 september 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je verwittigen voor de valse profeten die deze missie proberen te
verstoren.
Zo veel arme misleide zielen, die geloven dat zij goddelijke boodschappen ontvangen, zijn door de Boze op
een dwaalspoor gebracht.
Hij doet dat door op rooftocht te gaan naar hun liefde voor Mij en heeft het in het bijzonder gemunt
op heilige vrome zielen.
Om het even welke persoon die jou zegt een boodschap van de Hemel te hebben ontvangen die jou
opdraagt om een boodschap van Mij te veranderen of te verbeteren is een leugenaar.
Dat is niet de wijze waarop Ik mededelingen van de Hemel toelaat. De enige boodschappen die Ik toesta om
te worden meegedeeld van de ene ziener aan de andere zijn boodschappen van steun en liefde, maar
alleen indien dat nodig is.
Boodschappen ontvangen door ware profeten of uitverkoren zielen zijn waar of onwaar.
Er bestaat geen tussenweg. De Hemel zou nooit een boodschap sturen om een andere boodschap te
weerspreken die door een uitverkoren ziel ontvangen werd vanuit de Hemel.
Wees op je hoede voor valse profeten. Diegenen die niet beseffen dat zij bedrieglijk zijn kunnen
verschrikkelijke schade berokkenen wanneer zij in Mijn Heilig Woord tussenbeide komen. Jij, Mijn dochter,
moet je niet inlaten met hen die zeggen te komen in Mijn Naam, tenzij Ik jou anders opdraag.
De valse profeten zijn nu klaar en zullen deze missie plotseling aanvallen. Je moet je niet met hen inlaten.
Wees op je hoede voor deze gevaren want de gevaarlijkste van allen zal de man zijn die zal komen en
beweren dat hij Mij is.
Wanneer jullie jezelf, Mijn leerlingen, toelaten om tot de valse profeten te worden getrokken, dan zullen jullie
een gemakkelijke prooi zijn voor de Antichrist en zijn Valse Profeet.
Heb vertrouwen in Mijn Heilig Woord. Velen onder jullie kunnen nog altijd de Waarheid niet aanvaarden en
jullie zullen met Mij redetwisten, maar dat zal niets baten. Want de grootste kritiek die jullie op Mij hebben is
dat Ik al Gods kinderen bemin, vooral de zondaars.
Ik bemin allen in dezelfde mate. Tot diegenen onder jullie die Mij ervan beschuldigen zondaars te
begunstigen, weet dit.
Tracht nooit anderen in verwarring te brengen door te zeggen dat Jezus zonde door de vingers ziet. Jullie
weten dat dit een leugen is. Ik verafschuw de zonde maar bemin de zondaar.
Jullie Jezus
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562. Zoveel mensen zoeken de Waarheid en kunnen haar niet vinden.
Zondag, 23 september 2012, 9:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, er komt een tijd wanneer een mens zichzelf moet afvragen – wie ben ik en
waarom leef ik?
Het enige antwoord dat hem vrede zal brengen is wanneer hij begrijpt dat hij een kind is van God.
Liever dan de Waarheid te ontkennen, omwille van de druk die uitgeoefend wordt door diegenen die de spot
drijven met wie in God geloven, moet hij eerlijk zijn met zichzelf.
Hij weet dat de liefde die hij voelt van God komt.
Hij weet in zijn hart dat de ellende die hij gewaarwordt in duisternis en wanhoop, van de andere kant komt.
De donkere kant.
Zoveel mensen zoeken de Waarheid en kunnen haar niet vinden.
Alhoewel de Waarheid opgetekend werd in de Bijbel kunnen velen niet aanvaarden dat de Heilige Schrift alle
antwoorden bevat die zij zoeken.
Jullie moeten de Waarheid omarmen en vasthouden ook ten koste van jullie leven want zij is jullie weg naar
verlossing.
Veel mensen zullen alles doen wat mogelijk is om de Waarheid te ontkennen. Meestal gebruiken zij hun
menselijk verstand om de Waarheid uiteen te rukken en jullie te doen geloven in een leugen.
Elk argument zal benut worden om de Waarheid van God te ontkennen. Die argumenten zullen zo
overtuigend klinken dat veel gelovigen het moeilijk zullen vinden om de Waarheid te verdedigen.
Jullie geloof zal de test van die tijd doorstaan maar alleen indien jullie Mij toelaten jullie dag en nacht te
leiden.
Opdat Ik jullie kan leiden, mogen jullie nooit jullie ogen van Mij weghouden en moeten jullie op Mij
vertrouwen voor ondersteuning.
Spreek met Mij. Neem contact met Mij op gelijk welk moment van de dag, in de auto, op het werk, op school
of in jullie kerk. Het maakt niet uit waar, want jullie kunnen op welk moment beroep op Mij doen en Ik zal
antwoorden.
Dit pad, de weg naar Calvarië is het aandeel van Mijn volgelingen. Het is een heel moeilijke heuvel om te
beklimmen. Jullie moeten de inzinkingen doorstaan en de pijn van de verwerping door diegenen die jullie
recht niet erkennen om jullie godsdienst te beoefenen. De top van de berg moet jullie doelwit zijn. Alleen
wanneer jullie de top bereiken zullen jullie vrede vinden.
Houd vol, mijn geliefde volgelingen, en jullie zullen Mijn Liefde zodanig voelen dat zij jullie een kracht zal
verlenen die jullie nooit voor mogelijk hielden.
Ik bemin jullie. Ik wandel met jullie. Ik laat jullie nooit in de steek. Ik zegen jullie allen.
Jullie Jezus

563. Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel
zullen geopenbaard worden.
Zondag, 23 september 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige
te zijn van tekenen die weldra door de Hemel zullen geopenbaard worden.
Op verschillende wijzen zullen aan de wereld tekenen gepresenteerd worden om Gods kinderen wakker te
maken. Velen zullen proberen om deze tekenen te ontkennen en hen te verwerpen als zijnde bijgeloof en
verbeelding van gelovigen.
Diegenen die getuige zullen zijn van de tekenen, jullie moeten weten dat zij jullie zullen helpen jullie zielen
voor te bereiden. Want wanneer jullie je zielen hebben gevoed en vergeving gevraagd hebben voor jullie
zonden, dan zal jullie lijden na De Waarschuwing minimaal zijn.
Aanvaard deze tekenen, deze wonderen, als een Geschenk van de Hemel.
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Bevecht of ontken ze niet want ze zijn het bewijs van Mijn Belofte om jullie allen voor te bereiden voor Mijn
Tweede Komst.
Ga nu en heb geloof.
Vertrouwen is de belangrijkste daad van trouw aan Mij, jullie Jezus.
Vertrouw Mij en alles zal goed zijn.
Jullie Jezus

564. Elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk
lief.
Maandag, 24 september 2012, 15:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk
lief.
Hoe wekt het Mijn afkeer op de hypocrisie te moeten aanschouwen van diegenen die beweren vrome
volgelingen van God te zijn.
Deze mensen dreigen diegenen te doden die het niet met hen eens zijn en vermoorden diegenen die hun
goden beledigen.
Het is een zonde om een ander te haten. Het is een doodzonde een ander te vermoorden of te proberen om
een andere ziel dodelijk te verwonden in naam van de religie.
Weten jullie niet dat indien jullie snel zijn om anderen tot de dood te veroordelen omdat zij God beledigen,
dat jullie de wetten van God niet naleven?
Ik doe een oproep tot alle godsdiensten en gezindten die beweren in God te geloven. Indien jullie in God
geloven dan moeten jullie liefde betonen tot anderen, zelfs indien zij jullie kwellen of beledigen.
Vele wegen leiden naar Mijn Vader, maar er is slechts één God. De ware God is de Schepper van de wereld
en jullie kunnen enkel in Zijn Koninkrijk toegelaten worden wanneer jullie je naaste liefhebben en dat sluit
ook jullie vijanden in.
Het is heel gemakkelijk om een ander te haten want boze geesten teisteren en kwellen Gods kinderen elke
seconde. Hoe verheugt de Boze zich wanneer een gelovig mens, die openlijk belijdt in God te geloven,
aanzet tot haat en die geen twee keer nadenkt over het vermoorden van hen waarvan hij gelooft dat zij zijn
vijanden zijn.
Niemand zal ontsnappen aan de kastijding indien hij anderen doodt. Niemand zal toegelaten worden in het
Nieuwe Paradijs indien hij een ander vermoordt in de Naam van Mijn Vader.
Het kan wellicht moeilijk zijn en pijn doen wanneer iemand jullie geloof beledigt, maar jullie moeten voor hen
bidden en nooit het gebod vergeten “Gij zult niet doden”.
De geboden van Mijn Vader zijn heel eenvoudig. Zij zijn helder. Zij hebben het niet nodig omschreven te
worden maar wee de mens die de wetten van Mijn Vader overtreedt.
Jullie Jezus

565. Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de Boze te beschermen.
Dinsdag, 25 september 2012, 0:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel hebben dat dit werk –
wanneer het goed lijkt te gaan – ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij
is woedend. Hij hakt in op elke taak die jij onderneemt, veroorzaakt problemen en belemmeringen, die jou
teleurgesteld en hulpeloos achterlaten.
Zoveel mensen zijn blind voor de gesel die hij op de mensheid loslaat. Omdat zij hem niet kunnen zien
geloven zij dat hij niet bestaat. Zij die de weg voor hem vrijmaken door de zonde en hem in hun zielen
toelaten zullen het onmogelijk vinden om zichzelf los te maken van de verschrikkelijke pijn en
ontevredenheid die hij in hun levens zal brengen.
Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de Boze te beschermen.
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Als eerste, het sacrament van de biecht, dat jullie ziel reinigt indien jullie oprecht berouw hebben. Voor nietKatholieken: aanvaard alstublieft het geschenk van de volle aflaat in kruistochtgebed 24 dat aan de wereld
gegeven werd door deze missie.
De tweede manier: de dagelijkse devotie tot Mijn Moeder die de macht gekregen heeft om Satan te
verpletteren. Haar heilige Rozenkrans is een belangrijk schild dat jullie en jullie familie zal beschutten, weg
van zijn boze blik.
De laatste is de staat van genade die jullie kunnen bereiken door de regelmatige communicatie met Mij door
Mij te ontvangen in de Heilige Eucharistie.
Zoveel mensen die willen ontsnappen uit Satans klauwen en die in hun hart weten dat zij meegezogen zijn in
een draaikolk van kwaad, moeten zich tot Mij keren en Mij vragen hun te helpen door dit speciale
Kruistochtgebed (78): Red mij van het kwaad.

Kruistochtgebed (78)
Red mij van het Kwaad.
“O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan. Neem mij in Uw Hart, als ik al mijn getrouwheid aan hem en
zijn zondige wegen loslaat.
Ik geef mijn wil over en kom voor U, op mijn knieën, met een nederig en berouwvol hart.
Ik leg mijn leven in Uw heilige Armen. Red mij van het kwaad. Bevrijd mij en neem mij mee in Uw veilige haven
van bescherming, nu en voor altijd. Amen.”
Jullie Jezus

566. De Maagd Maria: Weldra zullen grote veranderingen in de wereld beginnen.
Woensdag, 26 september 2012, 16:40 u.
Mijn kind, weldra zullen grote veranderingen in de wereld beginnen.
Het is tijd dat het plan van redding doorheen alle naties wordt bekendgemaakt in de harten van de mensen.
Zeer veel mensen zullen geschokt worden door de waarheid te zien vanwaar zij komen en hoe zij zichzelf
moeten redden in de ogen van God.
Gods kinderen zijn zo onvoorbereid op deze grote gebeurtenissen. Het is omwille van Gods Liefde voor al
Zijn kinderen dat jullie gewaarschuwd worden.
Negeer deze waarschuwingstekens op eigen risico. Lach of spot met deze goddelijke tussenkomsten die
zullen plaatsvinden om de harten van de mensen in het Hart van God te brengen en jullie zullen lijden.
Kinderen, jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven. De tekenen van de Hemel en het wonder van
goddelijke tussenkomst komen met de dag dichterbij.
Bid opdat jullie de genaden zouden gegeven worden jullie harten te openen voor de grote barmhartigheid
van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Alle wegen openen zich om Gods kinderen terug te lokken naar het toevluchtsoord van Zijn Heilig Hart.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

567. Zonde kan vergeven worden tijdens jullie leven. Niet na de dood.
Woensdag, 26 september 2012, 22:12 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik sta dit intens lichamelijk lijden bij jou toe om vandaag nog meer zielen te
redden. Offer deze pijn voor die uitgekozen zielen die jij Mij moet helpen terug te winnen. Deze pijn zal niet
lang duren maar weet dat wanneer je ervan bevrijd bent, vele zielen gered werden van de vuren van de Hel
en nu in het Vagevuur wachten op hun zuivering.
Als een offerziel moet jij aanvaarden dat Ik jou momenten van lijden kan toestaan om de zielen van Gods
kinderen te helpen redden. Eens zul jij deze zielen ontmoeten en dan zal je begrijpen hoeveel geluk dit Mijn
Vader geeft. Weet dat wanneer jij lijdt, Ik met jou meelijd om jouw pijnen te verzachten. Jij bent niet alleen.

466

Wanneer je het gevoel hebt dat je niet kunt ademen, dan is dat hetzelfde gevoel van verstikking dat gevoeld
wordt door zielen die na de dood de rook van de vuren van de Hel tegemoet gaan.
Als de mensen toch maar de Waarheid van het leven na de dood kenden. Nadat de zielen het lichaam
verlaten, of zij nu in Staat van Genade zijn of niet, kwelt Satan hun door de macht van de verleiding. Zelfs
dan tracht hij de zielen tot zich te trekken. Gebed voor zulke zielen is zeer belangrijk.
Ik trek de zielen naar Mijn Licht. Maar alleen zij die in Staat van Genade zijn kunnen de Macht van Mijn Licht
van Barmhartigheid verdragen. Indien hun ziel niet zuiver is moeten zij in het Vagevuur gelouterd worden.
In het Vagevuur zijn veel niveaus, Mijn dochter, en afhankelijk van de zonden die door de ziel begaan zijn,
zullen zij gevuld worden met het zuiverend Vuur van de Heilige Geest.
Het Vagevuur is pijnlijk voor de ziel en zij die daar een tijd moeten doorbrengen voelen het aan als een
fysieke pijn alsof zij nog steeds leefden.
Laat niemand de offers onderschatten die nodig zijn om hun zielen te bewaren in een toestand die Mijn
Vaders Koninkrijk waardig is.
Mijn Vader bemint al Zijn kinderen, maar zielen moeten het recht verwerven om geschikt te zijn om Mijn
Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Om waardig te zijn moeten zij zichzelf redden in Mijn ogen terwijl zij nog
leven. Zij moeten berouw hebben over hun zonden met een oprecht hart.
Zelfs op het moment van de dood kan een zondaar Mijn Grote Barmhartigheid benutten door Mij te vragen
hem zijn zonden te vergeven. Ik zal hem vastgrijpen en hem in Mijn armen nemen. Dan zal Ik Mijn
Barmhartigheid over hem uitstorten en hem bij de hand nemen naar de Poorten van het Paradijs.
Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie leven. Niet na de dood.
Jullie Jezus

568. Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen.
Donderdag, 27 september 2012, 9:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Missie om deze twee miljard zielen te redden die Mijn Barmhartigheid zullen
weigeren, moet deel uitmaken van het dagelijks gebed van al diegenen die zichzelf een Kruisvaarder van
God noemen.
Zovele wonderen zullen tot gevolg hebben dat aan een groot deel van de mensheid het Geschenk van de
Verlossing en de toegang tot het Nieuwe Paradijs gegeven wordt.
De hunker in Mijn Heilig Hart is pijnlijk omwille van deze verloren zielen. Dat is de reden waarom Mijn
leerlingen vurig moeten bidden opdat zij allen als één familie zouden kunnen verenigd worden in het Nieuwe
Tijdperk, want indien Mijn familie uit elkaar gehaald is, zal dat Mij vreselijk lijden bezorgen.
Ik doe een oproep tot jullie allen om deze zielen, die de aanvaarding van God koppig zullen verwerpen, te
redden door het bidden van dit Kruistochtgebed (79) voor 2 miljard verloren zielen.

Kruistochtgebed (79)
Voor 2 miljard verloren zielen.
“O Lieve Jezus, ik smeek U om Uw Barmhartigheid uit te storten over de verloren zielen.
Vergeef hun dat zij U verwerpen en gebruik mijn gebed en lijden, opdat U, door Uw Barmhartigheid, over hen
de Genaden kan uitstorten die zij nodig hebben om hun zielen te heiligen.
Ik vraag U om de gave van goedertierenheid voor hun zielen.
Ik vraag U om hun harten te openen, opdat zij tot U zullen gaan en U vragen hen te vervullen van de Heilige
Geest, zodat zij de Waarheid van Uw Liefde kunnen aanvaarden en met U en heel Gods familie voor altijd leven.
Amen.”
Voor veel mensen is het moeilijk om Gods Barmhartigheid te aanvaarden. Dat komt door de macht die Satan
over hen uitoefent, alleen weten zij dat zelf in vele gevallen niet.
In sommige gevallen nochtans hebben zij geen enkele twijfel omtrent het Bestaan van God, toch kiezen zij
voor Satan in het volle besef dat God bestaat en hen schiep. Zij keren hun rug naar Gods Koninkrijk.
Het koninkrijk dat zij kiezen is dat wat Satan hun beloofde. Zij geloven dat dit koninkrijk, op het einde der
tijden, grote weelde en grote wonderen zal bieden en dat het een schitterende wereld zal zijn. Dat zal echter
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niet het geval zijn. Al wat zij zullen vinden zal een grote vuurzee zijn waar zij zullen lijden door toedoen van
de Boze. Hij zal hen eeuwig kwellen en zij zullen die pijn elke seconde ondergaan want zij kan nooit
eindigen.
Nu weten jullie waarom Ik zo’n ondraaglijk lijden doorsta, want alleen al de gedachte aan de pijnen die zulke
zielen wachten, is te veel om te dragen.
Alleen jullie gebeden, Mijn volgelingen, en Mijn Barmhartigheid kunnen hun enige hoop bieden.
Help Mij om hen te redden.
Jullie Jezus

569. Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele
leidinggevende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.
Vrijdag, 28 september 2012, 22:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de grote veranderingen in de wereld die voorzegd werden in afwachting van Mijn
Tweede Komst, zullen zich nu één voor één ontvouwen.
De tijd van de bedriegers die zullen beweren in Mijn Naam te komen en zichzelf aan de wereld
bekendmaken is zeer nabij.
Veel mensen zullen bedot worden door te geloven in deze valse profeten want zij zullen zichzelf met grote
praal aankondigen.
Maar één onder hen zal velen misleiden want hij zal zichzelf op een nederige wijze voorstellen als de
koning, om zo de mensen ervan te overtuigen dat hij Mij is, Jezus Christus.
Deze man zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidende boegbeelden in de wereld
worden toegejuicht.
Zij zullen hem eerst voorstellen als een buitengewone en meelevende politieke leider.
Hij zal beschouwd worden als een begaafde vredestichter zoals Ik jullie gezegd heb. Zijn mooidoenerij zal
een mystiek imago vertonen dat van goddelijke oorsprong lijkt te zijn.
Zijn knappe uiterlijk en zijn aantrekkelijke persoonlijkheid zullen de massa aanspreken.
Hij zal weldra aan de wereld geopenbaard worden en zijn optreden zal plotseling gebeuren.
Die leiders die hem zullen voorstellen als een redder, als de man die een einde zal maken aan de oorlog in
het Midden-Oosten, worden in vele delen van de wereld gerespecteerd. Dat is de reden waarom deze valse
messias zo gemakkelijk zal aanvaard worden.
Na een tijdje zal zijn aantrekkingskracht zich verspreiden. De media zullen zijn diplomatieke
bekwaamheden prijzen en zijn aanhang zal groot zijn.
Dat is de man die zeggen zal dat hij de messias is. Hij zal iedereen zeggen dat hij Jezus Christus is die
teruggekomen is om zijn tweede komst aan te kondigen.
Hij is de antichrist.
Laat jullie geen moment voor de gek houden. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer in het vlees om de
mensheid te redden. Maar weet dit. Deze keer zal Ik niet in het vlees terugkomen. Ik zal komen als een dief
in de nacht. Ik zal de wereld voorbereiden door deze boodschappen, maar Ik zal jullie dag noch uur
meedelen, want die ken Ik niet. Alleen Mijn Vader kent de tijd.
Ik zal Mijn Tweede Komst aankondigen voor het teken van Mijn (aan)komst dat in de lucht zal
verschijnen over de hele wereld.
Om het even wie beweert Jezus Christus te zijn en die op de aarde rondwandelt als een mens, is een
leugenaar.
Loop weg want hij zal onnoemelijke ellende en lijden brengen. Zijn bedrog zal zielen sussen in een valse
liefde voor God. Hij zal de Waarheid verdraaien. Zij die hem volgen verkeren in groot gevaar.
Jullie Jezus
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570. Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid
kennen.
Zaterdag, 29 september 2012, 19:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet allen die geloven in Mij, Jezus Christus, zeggen dat zij nu moeten wakker
worden en hun levens in Mij leven.
Deze boodschappen zijn niet enkel gegeven om diegenen te waarschuwen die niet geloven in Christus, de
Verlosser van de Mensheid, zij zijn ook voor diegenen bestemd, die in God geloven.
Gelovigen moeten zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid kennen.
Jullie die zeggen de Waarheid van Mijn Leer te kennen, jullie mogen nooit zelfgenoegzaam worden. Indien
jullie dat wel doen dan kan dat betekenen dat jullie het werk verwaarlozen dat nodig is om jullie zielen te
heiligen.
Gelovigen kunnen verward zijn omtrent Mijn Leer. Zo velen begrijpen de betekenis niet van Mijn Tweede
Komst.
Velen van Mijn volgelingen denken dat die inhoudt dat heel de mensheid waar dan ook ervan op de hoogte
zal zijn en dat zij door Mijn barmhartigheid zullen gered worden. O, hoe verlang Ik dat dit zou waar zijn. Hoe
zou Mij dat eindelijk verlichting geven. Helaas, velen zullen niet voorbereid zijn. Velen zullen weigeren om
naar Mijn waarschuwingen en instructies te luisteren. Zodoende zullen zij verzuimen zich gepast voor te
bereiden.
Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. Jullie gelovigen die zeggen te geloven in de Waarheid die opgetekend
staat in de Heilige Bijbel, weet dit. Het was gemakkelijk voor jullie om te geloven wat daarin werd
geprofeteerd en reeds gebeurd is. Het is echter niet zo gemakkelijk om de profetieën van de toekomst te
erkennen waarvan de mensheid nog getuige moet zijn.
Aanvaard eveneens het feit dat goddelijke boodschappen zullen gegeven worden om jullie voor te bereiden.
Geloof erin dat die voorbereiding juist nu plaatsvindt.
Wees te allen tijde waakzaam. Verwerp Mij in deze tijd niet want dit is de tijd van de voorbereidingen.
Wees dankbaar dat jullie dat grote geschenk gegeven wordt.
Jullie geliefde Jezus

571. Zoveel mensen zijn vandaag geobsedeerd door de jacht op roem en
zelfverheerlijking.
Zaterdag, 29 september 2012, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat veel mensen in de wereld geloven dat hun sterfelijkheid onzeker
is?
Zoveel mensen zijn vandaag geobsedeerd door de jacht op roem en zelfverheerlijking. Zoveel van diegenen
die grote erkenning en succes zoeken en bereiken, worden verafgood door diegenen die geloven dat dit de
roem is waarnaar zij moeten streven en die hun gelukkig zal maken.
Heel weinig van hun tijd besteden zij aan wat werkelijk van belang is. Door hun onverzadigbaar verlangen
om roemvol te schitteren in de wereld, vertrappelen zij anderen om te bereiken wat zij willen.
Hun ijdelheid wordt gevoed door de ontspanningswereld en de media en zij oogsten applaus in hun jacht op
eigen perfectie.
Dat is waarvoor gewone mensen zich vandaag inspannen. Openlijk bewonderen zij dergelijke ambitie en dat
wordt zoals een religie. Zij verafgoden diegenen die zulke hoogten bereiken en beginnen dan hun levens te
imiteren.
Geen enkele keer overwegen zij of zulke dingen wel echt van belang zijn. Zij staan nooit stil om zichzelf af te
vragen: “Is het dat waaruit mijn leven moet bestaan?”
In de meeste gevallen geloven zij niet in God, want indien zij dat zouden doen, dan zouden zij weten hoe
onaangenaam het is in Gods ogen om op die manier ophemeling na te streven.
Wanneer iemand constant op zoek is naar aandacht en ophemeling en geobsedeerd is door het imago dat
hij naar de wereld toe wil portretteren, dan begrijpt hij niet van hoe korte duur die weg is. Die zal met de tijd
verdwijnen en dan zullen zij leeg achterblijven zonder liefde om met anderen te delen.
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Zij besteden zoveel tijd aan hun eigenliefde dat zij geen ruimte zullen hebben om iemand anders lief te
hebben. Zij plaatsen hun eigen noden voor die van anderen. Zij zullen alles doen, inclusief handelingen die
God beledigen, om zelfverheerlijking te bereiken.
Aan deze generatie werden zoveel leugens verteld over hoe hun leven te leven. Zij worden aangemoedigd
door een wereld die gelooft dat materieel gewin, beroemdheid, cultuur en ambitie die grote bewondering
meebrengen, de belangrijkste zaken zijn om na te streven.
Hoe weinig weten ze. Hoe zullen zij geschokt zijn wanneer zij ontdekken hoe verkeerd zij waren.
Mensen die zo’n leven leiden zullen ontgoocheld zijn wanneer hun begeerten niet vervuld worden. Geen
enkele handeling, veroorzaakt door hun geobsedeerde eigen ambitie, om zich meer genoegens te
verschaffen, zal hun vrede geven.
Bid opdat mensen spoedig zouden beseffen dat het najagen van roem en zelfverheerlijking slechts voor een
korte tijd voldoening schenkt. Er is slechts één doel waarnaar jullie zouden moeten streven en dat is het
volgen van de onderrichtingen van de Heer.
Wanneer jullie dat doen zullen jullie in vrede zijn.
Dan kunnen jullie nog altijd genieten van de aangename dingen in de wereld, maar jullie zullen begrijpen wat
werkelijk belangrijk is.
Zoveel jonge mensen hechten toch zoveel waarde aan hoe zij bij anderen overkomen. De druk die zij
ondervinden om hun levens te leiden met het najagen van dezelfde doelen als die van beroemdheden die zij
bewonderen, beschadigt hun zielen.
Het sluit de werkelijkheid uit van wat God behaagt.
Het sluit de Waarheid uit.
Alleen de Waarheid zal ervoor zorgen dat zij zich tevreden voelen en zal hun vrede, liefde, vreugde en geluk
schenken.
Ik Ben het Leven dat zij zoeken.
In Mij zullen zij een Glorierijk leven vinden.
Dat is de Glorie die zij moeten zoeken.
Want indien zij zich tot Mij keren zullen zij een leven van Grote Glorie vinden in het Nieuwe Paradijs.
Dat is de enige glorie die hun onuitsprekelijke vreugde zal brengen.
Jullie Jezus

572. De Liefde van God, eenmaal door de mens gevoeld, is iets waar niemand nog
zonder kan leven.
Maandag, 1 oktober 2012, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen deze boodschappen
geloven, deze hun van tijd tot tijd zielenleed zullen berokkenen.
Velen zullen zich verheugen wanneer zij Mijn Heilig Woord lezen en zij zullen het als een wonder
aanvaarden.
Anderen zullen Mijn Boodschappen ook aanvaarden, maar op bepaalde dagen zullen zij zich verscheurd
voelen door twijfels die hen zullen overvallen. Deze twijfels zijn natuurlijk.
Nog anderen zullen zich steeds weer de vraag stellen of ze werkelijk van de Hemel komen. Dan zullen zij vol
smart zijn omdat zij weten dat hun levens op het punt staan te veranderen en zij getuigen zullen zijn van de
Tweede Komst.
Dat wil zeggen dat het leven dat zij tot nu toe geleefd hebben, onherkenbaar zal veranderen.
Voor velen is dat angstaanjagend omdat zij zich willen vastklampen aan hun oude zelfgenoegzame levens
hoe ongelukkig zij ook waren.
Vrees voor de toekomst, vrees voor de Hand van God en vrees voor Satans leger kwellen hen. Maar
alhoewel Mijn boodschappen hun harten angst kunnen inboezemen, toch geven zij bij momenten ook troost.
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Maar één ding is zeker. Zij zullen Mijn Heilige Geest in hun zielen voelen en eens dat gebeurt zullen zij
vertrouwd geraken met Gods Liefde.
De Liefde van God, eenmaal door de mens gevoeld, is iets waar niemand nog zonder kan leven. Zij brengt
vrede. Dus hoe angstig jullie, Mijn volgelingen, ook mogen zijn, jullie moeten onthouden dat Ik, jullie Jezus,
jullie nooit in de steek laat.
Jullie zijn de Mijnen.
Ik ben het Leven in jullie zielen. Door Mij zullen jullie gered zijn. Ik ben vol Barmhartigheid voor de zielen zich
tot Mij keren om hulp. Ik zal jullie niet laten lijden door toedoen van Satans volgelingen. Ik zal jullie bedekken
met Mijn Kostbaar Bloed. Jullie hebben niets te vrezen.
Integendeel, jullie krijgen de genaden om jullie zelf voor te bereiden. Nu moeten jullie dapper zijn, laat niet
toe dat twijfels jullie liefde voor Mij vertroebelen of jullie blind maken voor de Waarheid van deze
Boodschappen.
Zij zijn Mijn Geschenk voor jullie. Zij worden jullie gegeven opdat jullie zouden beschermd zijn en behoed
blijven voor alle kwaad.
Vraag Mij altijd jullie angsten te bedaren, want zij worden door de duivel als zaden van ontevredenheid in
jullie geesten geplant met de bedoeling jullie te laten afdwalen.
Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie Mijn bescherming. Vertrouw altijd op Mij.
Jullie Jezus

573. De Maagd Maria: Vele leiders van de Kerk van mijn Zoon zeggen niets. Zij
verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar.
Dinsdag, 2 oktober 2012, 15:30 u.
Mijn kind, de manoeuvres om de Naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te beledigen, nemen toe.
Het is niet genoeg Hem te ontkennen, velen willen Zijn beeld beschadigen in de geesten van hen die in Hem
geloven.
De Kruisiging van het Lichaam van mijn Zoon, de Kruisiging van Zijn Kerk, escaleert.
Velen leiders van de Kerk van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet
langer in het openbaar. De moed ontbreekt hun om het Lichaam van Mijn Zoon, Zijn Kerk op aarde, te
verdedigen.
Velen willen geen ongewenste aandacht trekken omwille van de zonden van priesters in het verleden. Velen
hebben gewoonweg niet het sterke geloof dat vereist is om een ware getuige te zijn van de Waarheid vervat
in de leer van Mijn Zoon.
Zo velen in de wereld geloven niet in het Bestaan van Mijn Zoon en dat doet Hem wenen.
Zo velen die de Waarheid kennen, denken dat het volstaat om verontwaardiging te tonen wanneer zij een
godslastering horen maar nog altijd blijven zij zwijgen.
Kinderen, jullie moeten de Waarheid van de Kruisiging van Mijn Zoon openlijk en zonder vrees bevestigen.
Mensen zullen luisteren. Jullie zullen gehoord worden. Indien elke dienaar van Mijn Zoon zou blijven
zwijgen, wie zal er dan van Mijn Zoon spreken?
Wie zal Zijn Heilig Woord verspreiden in deze tijd waarin zoveel kinderen van God het bestaan van God
ontkennen?
Zeer spoedig zullen zij geen verontschuldiging meer hebben. Wanneer zij de staat van hun zielen zullen zien
zullen zij voor het eerst begrijpen dat zij een ziel hebben.
Bid opdat zij daarna sterker mogen zijn en dat zij ware soldaten van Christus worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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574. De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen.
Woensdag, 3 oktober 2012, 13:30 u.
Ik ben jouw geliefde mystieke bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.
Mijn zeer geliefde dochter, elke gruweldaad waarvan Ik getuige was in de Hof van Gethsemane, toen Ik door
de Boze getergd werd, is zich nu aan het ontvouwen in de wereld, vlak voor Mijn Ogen.
Overal hebben mensen hun geloof verloren. Zij dobberen in een zee van verwarring, in een staat van
geloofsafval, nooit eerder in de wereld op zo’n grote schaal gezien.
De wederzijdse liefde is dood.
Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige eigenschap.
Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de geesten van velen in de wereld van vandaag.
Door de koude in hun harten schatten zij het leven zelf niet langer naar waarde en vinden moord niets
bijzonders. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen is omdat het wetten zou moeten
toestaan die zonden vergoelijken welke nu gemakkelijk in jullie landen worden geïntroduceerd.
De obsessie voor valse religies en bedrieglijke idolen is algemeen heersend.
Mijn Kerk stort in, en Mijn gewijde dienaren beklemtonen in de meeste gevallen niet het gevaar van de
zonde noch de waarheid van het eeuwig leven.
Haat, oorlog, hebzucht, begeerte, afgunst en eigenliefde zijn allen samengeklit in een leugenachtige
toestand, een toestand die geen gelijkenis vertoont met de Waarheid van Mijn Leer.
Ik wist toen, in de Hof van Gethsemane, dat Mijn Dood op het Kruis door deze generatie van vandaag niet
zou gezien worden voor wat hij betekende. Dat was de pijn die Mijn Hart als met een zwaard verscheurde.
Het Offer dat Ik voor de mensen bracht, hen in de Ogen van Mijn Vader te redden, wordt vandaag niet
erkend. Hoeveel zijn zij vergeten. Hoeveel werd hun niet verteld. Dat alles heeft te maken met de zonde van
verdraagzaamheid die aan de wereld wordt voorgesteld als iets goeds.
De oorlogen en haat verspreiden zich als een virus, zoals gepland door de Boze. De pijn van Mijn
volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het zien van de obsceniteiten die zullen uitgebraakt worden
door die Regeringsleiders die zich laten leiden door de leugens die door Satan in hun zielen verankerd
werden.
Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof niet één minuut dat het gemakkelijk is om de greep te
verslappen die zij hebben op iemand die hen heeft toegestaan in hun zielen binnen te komen. Zij zullen niet
gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich om hulp tot Mij willen keren, hun Jezus, weerhouden door hen
hulpeloos te maken.
Deze zielen zullen het een kwelling vinden om te bidden. De woorden willen niet uit hun mond komen. Zij
zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe zij ook proberen, het zal een moeilijke taak zijn.
Tot diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad doen, maar die Mij, Jezus, niet
in hun levens aanvaarden, weet dit. Jullie zijn geen volgelingen van Christus. Indien jullie niet tot Mij komen,
kunnen jullie niet toegelaten worden in het Koninkrijk van Mijn Vader.
Om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan is voorbereiding vereist. Satan kan zo snel handelen om zielen te
verwarren dat velen onbewust zijn meegenomen.
Deze tijden van grote onrust in de wereld en gebrek aan bewustzijn van Mijn Vader, God de Schepper van
alle dingen, kan slechts uitmonden in een ding.
In een catastrofe. Kastijding zal over de wereld neerkomen om de mensheid te redden, om de mensheid te
zuiveren.
Als mensen weigeren te luisteren, zullen zij de Waarheid niet horen.
De Waarheid zal redden, niet alleen hun levens op aarde, maar zij zal hun het Eeuwig Leven geven.
Nalaten de Waarheid te aanvaarden, heeft als resultaat de dood, zowel naar lichaam als naar ziel.
De tijd is gekomen voor de mensheid om een keuze te maken. Ik kan de mensen niet dwingen Mij te volgen.
Want ondanks al de geschenken, de genaden en de wonderen die hun zullen gegeven worden, zullen zij
toch nog hun rug keren.
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Ondanks al Mijn Grote Barmhartigheid zullen sommigen toch nog de dood verkiezen boven het leven.
Jullie Jezus

575. God de Vader: Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te
kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen.
Donderdag, 4 oktober 2012, 14:55 u.
Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, terwijl de wereld mogelijks een grote zuivering moet doormaken
die niet aangenaam zal zijn, Mijn Barmhartigheid groot is.
Ik ben een oceaan van Barmhartigheid en zal grote veranderingen teweegbrengen om ervoor te zorgen dat
Mijn kinderen zullen gered worden van de catastrofe. De catastrofe waarover Ik jullie spreek impliceert het
werk van geheimzinnige kwade krachten in de wereld, die proberen om elke natie te controleren voor hun
eigen schandelijk profijt.
Zo vele van die soort zielen verwerpen de Barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon. Zo velen zullen Hem niet
erkennen. Zij gaan door met het achteloos toebrengen van lijden aan diegenen waarover zij de controle
uitoefenen en zij zijn niet in staat te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt zullen voorbij gaan. Zij
mogen dan wel strijden tegen de Macht van Mijn Hand, maar Mijn Hand zal op hen neerkomen en hen
vernietigen.
Zij zullen met de tijd de Macht van God erkennen, maar voor velen onder hen zal het te laat zijn.
Elke Handeling van Mij, met inbegrip van grote mirakels, zal weldra door de hele wereld gezien worden. In
Mijn Grote Barmhartigheid, die de hele mensheid zal verzwelgen als in een grote oceaan, zal Ik al doen wat
Ik kan om de mensheid te redden. Geen mens zal door Mijn Geschenken onaangeroerd blijven.
Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achtervolgen die Mij zullen wegduwen, ofschoon zij zullen weten
wie Ik Ben.
Dan zullen die leiders van de wereld neergeslagen worden die verzuimen Mijn Goddelijke Wetten toe te
passen en die de aarde geselen door hun wreedheid tegenover Mijn kinderen. Tegen dan zal Ik niet
toestaan dat zij Mijn Goddelijke Gerechtigheid ontlopen.
Zij zijn gewaarschuwd, in deze Boodschap, om nu te stoppen. Zij moeten bidden om leiding, wanneer zij zich
ongemakkelijk voelen of onder druk gezet, om hun landen wetten op te leggen die ontberingen zullen
teweeg brengen.
Ik geef hun nu de tijd om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en om Mij om hulp te smeken om in verzet
te komen tegen de boosaardige regimes, die gepland worden tegen hun landgenoten.
Zij weten waarover Ik spreek.
Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elke kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. Hoe zij
denken. Ik ken ook diegenen onder hen die trouw gezworen hebben aan handelingen die mensen over de
hele wereld vreselijk zullen doen lijden.
Mijn Hand van Barmhartigheid wacht om jullie terug te brengen in de schuilplaats van Mijn Koninkrijk.
Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen
schade toe te brengen. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.
Want van zodra jullie wetten invoeren, bedoeld om diegenen te controleren die jullie dienen, en die afstotelijk
zijn voor Mij, dan zal Ik zo’n kastijding zenden dat geen mens nog enige twijfel zal hebben over wat de
oorzaak was van zulk een straf.
Jullie zijn Mijn kinderen en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden voor bescherming. Zonder Mijn
bescherming zullen jullie overgelaten zijn aan de willekeur van Satan.
Mochten jullie het vergeten zijn, Satan haat jullie allen. Maar door zijn machtige en subtiele verleidelijke
wegen volgen jullie zijn machtshonger als slaven.
Kies voor macht op deze aarde, die jullie wellicht kan verheffen en groter waardering verschaffen dan de
wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.
Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie begrijpen dat er slechts één Schepper is.
Slechts één, die de mensheid schiep. Slechts één die de macht heeft om een einde te maken aan al wat op
aarde bestaat.
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God de Allerhoogste
Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is

576. Het Licht van God is tegenwoordig in ieder van jullie.
Zaterdag, 6 oktober 2012, 23:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, om Mij waarlijk te beminnen moeten jullie anderen zien door Mijn Ogen.
Wanneer jullie naar een andere persoon kijken, kijk dan zorgvuldig en probeer Mijn Tegenwoordigheid te
zien, want Ik ben tegenwoordig in alle zielen, zelfs in verduisterde zielen.
Ik ben daar. Kijk en jullie zullen Mij zien. Dat is één van de meest buitengewone genaden die Mijn Eeuwige
Vader aan elk van Zijn kinderen gegeven heeft.
Het Licht van God is aanwezig in ieder van jullie afzonderlijk.
Dat is liefde en elke ziel heeft het vermogen om te beminnen.
Wanneer jullie anderen zien door Mijn Ogen, zullen jullie liefde voelen en dat zal jullie zielen raken op een
manier die jullie niet kunnen ontkennen. Die liefde is echt, al kunnen jullie haar niet zien of aanraken. Jullie
zullen het ook moeilijk aan anderen kunnen uitleggen. Toch is zij daar.
Indien al Gods kinderen Mijn Vaders Goddelijke Tegenwoordigheid in de wereld zouden kunnen eren in Zijn
kinderen, zou er vrede op aarde heersen. Zoek liefde en jullie zullen liefde vinden.
Neem de tijd om na te denken over wat Ik jullie nu zeg. Het Licht van Gods Liefde is zoals een schitterende
ster aanwezig in elke ziel. In sommigen straalt ze heel helder en jullie kunnen de liefde van die persoon
voelen die jullie omhult. In anderen, is zij slechts een vaag schijnsel, moeilijk te vinden, niettemin is zij toch
daar.
Wanneer jullie naar elkaar kijken, denk dan het volgende. God schiep ieder van jullie. In Zijn Ogen zijn jullie
broers en zusters. Het geeft Hem zoveel vreugde wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen liefde en respect voor
elkaar tonen.
Wanneer zij vechten onder elkaar, ontbering en lijden toebrengen aan anderen, voelt Hij een enorme pijn.
Zoals elke ouder kwetst het Hem wanneer Zijn kinderen Zijn Liefde niet delen, de Liefde waardoor zij
geschapen werden.
Onthoud ook dat wanneer jullie elkaar pijn doen, jullie Mijn Vader pijn doen. Hij voelt de pijn die jullie Zijn
kinderen aandoen.
Denk de volgende keer twee keer na voordat jullie een ander scherp beoordelen of met haat bejegenen.
Wanneer jullie dat toch doen, mishagen jullie Mijn Vader.
Wanneer iemand jullie kwetst, bid dan voor hem. Want wanneer er spanning is of gebrek aan liefde tussen
twee mensen, dan wordt dat veroorzaakt door boze geesten.
Overstijg deze bekoring. Bemin de anderen. Behandel hen met respect. Kijk naar hen als door de Ogen van
God. Wanneer jullie dat doen zullen jullie liefde vinden. Jullie zullen het dan gemakkelijker hebben om met
elkaar te leven en elkaars fouten te aanvaarden.
Jullie Jezus

577. De Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard.
Zondag, 7 oktober 2012, 11:00 u.
Mijn kind, alstublieft bid voor mijn verloren kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en
kunnen niet geloven in mijn Zoon en gaan de andere kant op.
Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard. Hoe verloren zijn ze en hoe leeg voelen zij
zich.
Ik bid opdat God in Zijn Barmhartigheid spoedig hun verharde harten zal openen.
De Waarschuwing is dichtbij, mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die deze Heilige
Boodschappen van mijn Zoon en mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God verantwoording
verschuldigd zijn.
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Velen hebben deze Missie geschaad en zielen aangemoedigd zich af te keren. Vele van die zielen zijn
sindsdien gestorven in doodzonde. Hadden zij de Kruistochtgebeden aanvaard die aan de mensheid
gegeven werden, dan hadden zij kunnen gered worden.
Diegenen die deze Boodschappen niet willen aanvaarden moeten niet samenwerken met de Boze om het
Woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de nodige hulp om binnen in jullie vrede te vinden.
Het werd voorspeld dat de eindtijdprofeet niet zou aanvaard worden, hoewel veel bekeringen zullen bereikt
worden door de verspreiding van het Woord van God.
Het zal jullie eigen verantwoordelijkheid zijn wanneer jullie de hulp verwerpen die in deze tijd vanuit de
Hemel geschonken wordt om te helpen jullie zielen te redden.
Beledig mijn Zoon niet door te verzuimen om te luisteren. Jullie mogen dan doof zijn na het lezen van deze
Boodschappen van de Hemel, maar eerst moeten jullie luisteren.
Jullie vrije wil betekent dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te gaan.
Jullie vrije wil betekent niet dat jullie het recht hebben om opzettelijk godslasterlijk te spreken tegen de
Heilige Geest.
Wanneer De Waarschuwing plaatsvindt zullen jullie met het Licht van Waarheid gevuld worden.
Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen de goede en de slechte daden zien die jullie doorheen jullie
levens gedaan hebben. Op dat punt zullen velen van jullie de Liefde van God omhelzen. Helaas zullen velen
te koppig zijn om hun verkeerde handelingen te erkennen. Zij zullen alleen achterblijven en vreselijk lijden.
Wees altijd voorbereid. De tijd is kort.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

578. De mededeling om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling
plaatsvinden.
Maandag, 8 oktober 2012, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen dringend op om sterk te zijn in deze tijd.
Mijn Heilig Woord, Mijn Geschenk dat aan de mensheid gegeven wordt door deze Boodschappen, zal
onderwerp zijn van veel kritiek.
Jullie moeten sterk blijven wanneer Mijn Woord verscheurd en gekleineerd wordt. Dat zal jullie zeer moeilijk
vallen maar jullie moeten deze kwelling verdragen want dit is nog maar het begin.
De vijand zal opstaan en Mijn Boodschappen neerhalen die aan ieder van jullie gegeven worden opdat
zielen zouden kunnen gered worden.
Hij telt elke ziel die hij verleidt om ze dan weg te trekken van Mijn Boodschappen. Hij doet dit door eerst de
gelovigen te verleiden, zodat die niet met Mij zouden werken om hun broeders en zusters te helpen redden.
Hij wil niet dat jullie bidden om hun zielen te redden.
Elke dienaar van Mijn Kerk die jullie verbiedt om Mijn Kruistochtgebeden te bidden, heeft jullie gebeden
nodig. Zij kunnen niet verhinderen dat Mijn gebeden verspreid worden. Wanneer zij dat toch doen hebben zij
jullie hulp nodig. Helaas zullen vele zielen weggeleid worden van Mijn Zending, de laatste van haar soort op
aarde.
Deze tijd zal de verdeeldheid in Mijn Kerk groter zien worden. Terwijl de ene partij lijdt om Mijn Evangelie te
beschermen, probeert de andere partij Mijn Kerk heruit te vinden, Mijn Leer te moderniseren en obscene
wetten in Mijn Kerk binnen te brengen.
Sta op met moed en verenig jullie want deze tijd is bijna daar waarop jullie zullen horen van die nieuwe
praktijken, waarvan er geen enkele aanleunt bij Mijn ware Evangelie, Mijn Leer of de Waarheid.
Deze beproevingen zullen opdoemen als grote barricades. Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie gevangen
voelen. Jullie zullen je hulpeloos voelen en jullie tranen zullen vloeien.
Jullie zwakheid zal jullie sterkte zijn. Het is door jullie lijden, wanneer jullie getuige zijn van deze vreselijke
geseling, dat jullie sterk zullen worden.
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Voor elke beproeving die jullie doorstaan in Mijn Naam, zal Ik jullie nog sterker maken. Houd vol en Ik zal
jullie zegenen met de genade van sterkte, moed en overtuiging.
Jullie zijn Mijn leger, Mijn lichtstraal in de wereld. Elke poging zal ondernomen worden om dit licht uit te
doven, maar het zal nutteloos zijn.
De lichtstraal, jullie liefde voor Mij, zal oplichten zodat zij als een baken van licht zal worden en vervolgens
als een groot vuur. Dat Vuur van de Heilige Geest, dat ieder van jullie zal vasthouden, zal zijn vlammen
verspreiden tot in alle uithoeken van de wereld.
Jullie, Mijn dierbaar leger, zullen het zijn die dat zullen doen. Jullie zullen door de Hemel geleid worden.
Jullie zullen voorop marcheren. Jullie zullen het boosaardig leger vertrappelen van arme zielen die door
Satan beheerst worden en zij zullen machteloos zijn tegen jullie.
Kort daarna zal de Glorie van Mijn grote aankondiging zich in de wereld manifesteren.
De melding om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling plaatsvinden. Het zal ook onverwacht
gebeuren, alhoewel jullie goed voorbereid waren. Tegen dan zullen jullie het grote Geschenk van Eeuwig
Leven verkregen hebben.
Jullie Jezus

579. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest.
Dinsdag, 9 oktober 2012, 21:31 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vele zielen zijn in deze tijd waakzaam, omdat zij zien hoe snel de veranderingen
in Mijn Katholieke Kerk zich beginnen te manifesteren.
De tekens beginnen nu al datgene wat Ik door jou geprofeteerd heb, te laten zien. Het gebrek aan
beschikbare H. Missen is duidelijk. De Heilige Eucharistie is niet langer gemakkelijk bereikbaar. Het
Sacrament van de Biecht is in vele van Mijn Kerken beperkt.
Vele van Mijn kerken hebben geen priesters om hen te besturen. Er zijn er zo velen die Mijn Kerk verlaten in
deze tijd van beproeving, dat deze kerken weldra zullen gegeven worden aan eigenaars met commerciële
bedoelingen.
Omdat het geloof van Christenen op de proef gesteld wordt, is het daarom belangrijk om Mijn
Kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaars in de Katholieke en andere
Christelijke Kerken geïntroduceerd worden.
Eerst zullen religieuze verschillen aan de kant geschoven worden. Dan, na een korte tijd, zullen jullie
Mijn Leer niet meer herkennen, want zij zal op een subtiele manier verdwenen zijn. In plaats daarvan zal
een serie van vage, maar poëtische uitspraken gesteld worden die het toelaten van de zonden promoten.
De leugens, voorgesteld aan nietsvermoedende kerkgangers, zullen in het begin niet opgemerkt worden.
Vervolgens zal bij Mijn volgelingen een verwarrend gevoel opkomen dat er iets niet in orde is.
Het bedrog zal dan haar eindpunt vinden wanneer de Heilige Sacramenten zullen vervangen zijn door
heidense surrogaten.
Dat alles zal plaatsvinden onder leiding van de Valse Profeet die van zichzelf zal beweren de hogepriester te
zijn over alle religies, verenigd in één. Deze nieuwe, een-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest.
Al diegenen die blindelings zullen volgen zullen door het Beest verslonden worden en voor altijd voor Mij
verloren zijn.
De snelheid waarmee dat alles zal gebeuren zal Mijn volgelingen versteld doen staan. Het plan werd
zorgvuldig aangepakt. De campagne om de vijandigheid van Christenen te veranderen in de
aanvaarding van seculiere wetten, werd professioneel uitgekiend.
Deze campagne wordt gepland in vele landen door een groep die persoonlijkheden, beroemdheden en
boegbeelden gebruikt die allemaal door de meerderheid gerespecteerd worden, om hun boosaardige
leugens te onderschrijven.
Wees gewaarschuwd. Aanvaard geen leugens. Raak niet betrokken in het plan om Mijn Heilige Naam te
ontwijden.
Jullie Jezus
Koning en Redder van alle mensen
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580. Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden.
Woensdag, 10 oktober 2012, 21:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg de mensen van de wereld op te staan uit hun slaap. Zo niet zullen zij er niet
in slagen de kwaadaardige plannen te herkennen die tot ontwikkeling komen en die Ik enige tijd geleden
voorzegd heb.
Ik spreek over de wereldoverheersing die georganiseerd wordt om het Christendom te vernietigen.
Mijn Kerk wordt gedecimeerd, steen na steen. Doelbewust wordt op Mijn gewijde dienaren onverdraaglijke
druk uitgeoefend.
Mijn Kerk wordt ook ontwijd door diegenen die het Beest aanbidden.
Deze valse bedriegers zijn geen Christenen. Zij praktiseren het occulte en infiltreren binnen alle organisaties,
met inbegrip van verschillende kerken en verschillende religies. In het bijzonder hebben zij de Katholieke
Kerk in het vizier.
Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben meegebracht dat Katholieken zich schamen om
op te staan en hun Kerk te verdedigen.
Hun leugens hebben het voor alle Christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om de Heilige Sacramenten
zoals door God ingesteld, te verdedigen.
Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de man die opstaat om de Waarheid van
God te verdedigen.
De tijd voor de scheiding van de mensheid is gekomen. Ik zal komen en de mensen op aarde
scheiden.
Zij die trouw zijn aan Mijn Leer zullen in Mijn Boezem opgenomen worden. Zij die God trotseren en
godslasterlijk spreken tegen de Waarheid, zullen alleen achterblijven.
De strijd is reeds begonnen. De bewijzen liggen voor.
Nog is er tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groep, die zich als lammeren voordoen,
of de Waarheid die men jullie voorhoudt als een leugen.
Jullie moeten elk ogenblik waakzaam zijn. Houd jullie ogen open. Draai je rug wanneer Mijn Naam, Mijn
Lichaam, Mijn Woord belasterd worden.
Jullie Jezus

581. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe goddeloze wetten
te aanvaarden.
Donderdag, 11 oktober 2012, 10:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd te maken hebben zijn
tweevoudig.
Ten eerste moeten zij de leugens aanzien die voor hun ogen geïntroduceerd worden vanwege seculiere
regeringen die hun worden opgedrongen. Deze leugens in de vorm van nieuwe voorgestelde wetten, nieuwe
ideeën en nieuwe regels, bereiken slechts een ding. Ze verbreken Gods Wetten. Dat zijn de wetten van
verdraagzaamheid, die toestaan dat zondige handelingen openlijk kunnen vastgelegd worden in jullie
constituties en kerken.
De tweede kwelling zal voortkomen van de druk die jullie zullen ondervinden wanneer jullie de Waarheid, het
Woord van God durven uitspreken. Durf de Waarheid te spreken, Mijn dochter, en jullie zullen hevig worden
uitgedaagd. Vervolgens zullen jullie beschuldigd worden onchristelijk te zijn door gebrek aan
verdraagzaamheid.
Zien jullie hoe Satan werkt? Hij bedriegt de zwakke zielen door hen in leugens te laten geloven en zonde te
aanvaarden, waarbij hij de zonde zo voorstelt alsof ze helemaal niet bestaat.
Deze mensen, die zij aan zij staan doorheen alle naties, verhevigen de druk om Mijn Christelijke Kerken te
vernietigen en zonden aanvaardbaar te maken. Zij trachten Mijn volgelingen tot zwijgen te brengen evenals
hun bevoegdheid om openlijk de Waarheid van Mijn Heilig Woord te verkondigen.
Jullie zullen lijden door deze gruwel. Indien dat zo is weet dan dat Ik Mijzelf innig met jullie harten verenig.
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Alstublieft wees sterk, om Mijnentwil. Jullie moeten bidden voor deze arme misleide zielen, want zij zijn
pionnen in een boosaardig spel dat beraamd werd door hen die Satan vereren.
Laat jullie niet bedriegen, want net wanneer jullie denken dat hun boosaardigheid, onder het mom van
verdraagzaamheid en liefde voor de rechten van anderen de mensheid overwonnen heeft, zal de strijd
verhevigen.
De Hand van Mijn Vader zal met zo’n kracht neerkomen dat de daders zullen weggevaagd worden. Jullie
moeten nooit wanhopen en denken dat deze groep Mijn leerlingen zal onderwerpen. Daartoe zullen zij nooit
in staat zijn, al mag het er bij momenten zo op lijken.
Word wakker, Mijn gewijde dienaren. Jullie moeten niet toelaten dat jullie worden bedreigd en meegezogen
in dit listig plan, ontworpen om het Woord van God te ontheiligen.
Jullie moeten de Leer van Mij, jullie Redder, hoog houden en Mij nooit verloochen. Al zullen jullie daar wel
toe bekoord worden. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten te
aanvaarden.
Als dat het geval is zal Ik jullie opwachten, want als jullie Mij roepen zal Ik jullie tegenhouden. Met Mijn
Goddelijke Tussenkomst zal Ik jullie ondersteunen. Alstublieft, bid deze Litanie (3): Verdedig het Woord
van God.

Jezus aan de Mensheid Litanie (3)
Verdedig het Woord van God.
“O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.
Help ons om U meer te beminnen.
Steun ons in onze strijd.
Verdedig ons in ons geloof.
Leid ons naar Uw veilige schuilplaats.
Help ons om op te staan en Uw Heilige Wil te verdedigen.
Versterk ons voornemen om Uw ware leerlingen te zijn.
Geef ons moed.
Geef ons vertrouwen.
Leid ons op het pad van Waarheid.
Verdedig ons tegen de vijand.
Stort Uw Genaden van Bescherming over ons uit.
Help ons om bekoring te vermijden.
Breng ons dichter tot Uw Heilig Hart.
Help ons om U trouw te blijven, te allen tijde. Amen.”
Ga, Mijn leger, met kalmte en vrede, in de wetenschap dat Ik dicht bij jullie harten ben in deze
beangstigende tijden. Wanneer jullie eenzaam zijn, jullie verloren voelen of verlaten, weet dan dat dit de
momenten zijn waarop Ik het dichtst bij jullie ben. Dan is het dat jullie zwakheid zal veranderen in grote
sterkte, net zoals jullie vijanden, sterk lijkend, tot niets zullen terugvallen.
Jullie Jezus

582. In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn.
Vrijdag, 12 oktober 2012, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde is zo machtig dat zij nu gevoeld wordt door hen die God niet kennen.
Ondanks het kwaad dat in de wereld aanwezig is, worden mensen in hun hart een liefde gewaar voor
anderen, die niet strookt met de ontaarding welke in de zielen aanwezig is, en die hen zal verrassen.
Zo onverwacht zal die liefde door hun zielen stromen, dat velen tot tranen toe bewogen zullen zijn. Deze
tranen van liefde, zo zuiver in hun harten, zal hen in tweeën scheuren. Zij zullen niet weten waarom zij zich
zo voelen tegenover hun broeders en zusters. Zij zullen ook die echte en unieke liefde voelen voor hun
Schepper, God de Vader. Toch zullen zij niet toegeven dat Hij bestaat. In plaats daarvan zullen velen
ronddolen en zichzelf vragen stellen.
Wat is die ongelooflijke, maar machtige liefde die ik in mijn hart voel? Hoe kan dat wanneer er geen God is?
Hoe kan ik deze liefde voelen, indien ik slechts een product van evolutie ben; een product samengesteld uit
deeltjes van de aarde?
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De Waarheid, Mijn kinderen, is de volgende. Jullie zijn geen deeltje van de aarde, een overblijfsel van de tijd.
Jullie zijn een levend wezen, een levende ziel, die het vermogen heeft eeuwig, zonder einde te leven.
Jullie lijden omwille van de zonden van Adam en Eva, jullie stamouders. Jullie mogen lachen, spotten of
gekscheren met wat jullie menen dat een verzonnen verhaal is, maar de Waarheid is dat jullie een
onvolmaakt leven leiden. Dit leven van lijden is te wijten aan de zonden van jullie stamouders. Besmet door
hun zonde worden jullie blind gemaakt voor de Waarheid van God door dezelfde slang die hen bedrogen
heeft.
Jullie geloven dat jullie leven in een werkelijke wereld, een wereld van materie, die een begrensde
levensduur heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid neemt af. Met
de tijd sterven jullie lichamen. Verwaarloos jullie geest, jullie ziel, en jullie zijn niets.
Erken dat jullie een kind van God zijn, en jullie leven op aarde zal zinvoller zijn, wanneer jullie leven volgens
Gods Wetten. Jullie leven zal voortduren en jullie zullen een groot Geschenk ontvangen, Eeuwig Leven.
Mochten jullie maar een glimp van dat leven kunnen zien, al was het maar voor een uur, dan zouden jullie
Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten beseffen dat jullie volgende Geschenken zullen ontvangen.
Jullie zullen leven met heel jullie familie, met hen die gestorven zijn in staat van genade en met hen die Mijn
overgebleven leger op aarde zullen vormen.
Jullie lichamen zullen gezuiverd en herschapen worden in een staat van volmaaktheid, gebaseerd op de
leeftijd waarop jullie de Liefde van God hebben aanvaard.
Jullie zullen in liefde en vrede leven met jullie geliefden en buren. Het zal jullie aan niets ontbreken.
In het Nieuwe Paradijs bestaande uit 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn. Op het onderste niveau
zullen er steden en dorpen zijn, waar allen werken in een bron van vrede, liefde, geluk en tevredenheid.
Niemand zal het aan iets ontbreken. Ik zal hun Koning, hun Meester zijn en Ik zal onder hen regeren in een
Mystieke Vereniging.
Dan zijn er de hogere niveaus. Die zullen alle naties samenhouden in eenheid met Mijn Leer, en alle
mensen zullen in volkomen harmonie met elkaar in contact komen en ook met de dieren van de aarde,
zowel de grote als de kleine.
Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal gebrek aan voedsel lijden.
Vervolgens zijn er de regeringen van de naties. Zij zullen ervoor zorgen dat alles gebeurt in
overeenstemming met Mijn Leer. Mijn regeringen zullen bestuurd worden door Mijn heiligen en apostelen.
Dat alles zal voortduren tot het allerlaatste einde, wanneer de tweede verrijzenis van de doden zal
plaatsvinden voor de definitieve confrontatie.
Satan zal voor een korte periode weer losgelaten worden samen met zijn demonen. Dan zal alle kwaad
vernietigd worden. Mijn Barmhartigheid zal tot slot aan de wereld aangeboden worden in de
samengevoegde Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.
Dan zal alles geopenbaard worden, wanneer het mysterie van God voor allen zichtbaar wordt in zijn volle en
uiteindelijke Heerlijkheid.
Jullie Jezus

583. Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden
indien jullie het aanvaarden.
Zaterdag, 13 oktober 2012, 16:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën die te Fatima gedaan werden beginnen zich nu in de wereld te
manifesteren.
De een-wereldregeringen, ontworpen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun werk bijna
voltooid en het zal weldra aan de wereld voorgesteld worden.
In haar kielzog zal de nieuwe een-wereldreligie zitten, een gruwel in Mijn Vaders Ogen.
Mijn Kerk werd besmet door vijanden binnenin die wolven zijn in schaapskleren. Zij misleiden allen met wie
zij in contact komen.
Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden indien jullie het
aanvaarden.
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Dit is een tijd waarin alleen het gebed, veel gebed, de impact kan verzachten van deze verschrikkelijke
kwaadaardigheid die ontworpen is door een elitegroep van mensen in machtsposities.
Zij zijn werkzaam in elk onderdeel van jullie regeringen en zij die elke dag zij aan zij met hen
samenwerken weten wat zij doen.
Ze zijn zo geslepen dat zij elke slechte daad zullen voorstellen als een grootse zaak, een grote dienst aan de
mensheid. Zij zullen al doen wat mogelijk is om alles wat met God te maken heeft te ontwijden.
Zij zullen het heidendom verspreiden en promoten. Gods kinderen die hun wetten en hun
onderrichtingen aannemen zullen besmet worden door hun boosaardige wegen.
Jullie moeten bidden om bescherming, maar bovenal moeten jullie bidden voor deze zielen. Want Mijn Vader
heeft de intentie hen te straffen. Hij zal ieder van hen afzonderlijk selecteren en hen vernietigen. Zonder jullie
gebeden zullen zij verloren zijn en in de vuurpoel geworpen worden.
Jullie Jezus

584. Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden gered worden.
Zondag, 14 oktober 2012, 18:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs geen ogenblik, dat zij die zware zonden begaan en wier
boosaardige daden gruwelijkheden in de wereld veroorzaken, niet kunnen gered worden.
Zij die koelbloedig moorden, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen doden die nog in de
moederschoot zijn, kunnen door jullie gebeden gered worden.
Vele van die zielen zullen in Mijn Ogen geen verlossing zoeken omdat zij geen kwaad zien in wat zij doen.
Hun redding hangt af van jullie gebeden.
Dat zijn de zielen die Ik met smart het meest verwacht.
Deze verloren zielen zijn zover van Mij verwijderd dat zij alleen gered kunnen worden door het lijden van
slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen.
Zelfs diegenen die willens en wetens Satan vereren en die weten dat Ik besta, maar die Mij blijven
bespotten, kunnen ook van de eeuwige verdoeming gered worden.
Ik verzoek jullie allen om Mij te aanroepen door dit Kruistochtgebed (80) om redding te verkrijgen voor deze
zielen die moorden en dus in staat van doodzonde zijn.

Kruistochtgebed (80)
Voor de zielen van diegenen die moord begaan.
“O lieve Jezus, ik smeek om Genade voor diegenen die moord begaan.
Ik smeek om genadigheid voor diegenen die zich in staat van doodzonde bevinden.
Ik offer U mijn eigen lijden en moeilijkheden, zodat U Uw Hart kunt openen en hun hun zonden vergeven.
Ik vraag dat U al diegenen met kwaadaardige intenties in hun ziel bedekt met Uw Kostbaar Bloed, opdat zij
schoongewassen kunnen worden van hun ongerechtigheden. Amen.”
Onthoud, Mijn volgelingen, dat hoewel hun zonden jullie ziek kunnen maken, deze zielen jullie hulp nodig
hebben.
Zij werden besmet door de Boze en velen onder hen kennen het verschil niet tussen goed en kwaad.
Deze zijn de zielen die Mij de grootste smart en pijn bezorgen. Mijn lijden wordt verlengd zodat elk
van hen kan gered worden.
Ga, Mijn leerlingen, en sta toe dat Mijn Liefde en Nederigheid jullie harten overstromen zodat jullie door jullie
edelmoedigheid in het lijden, deze arme verloren kinderen van God helpen redden.
Jullie Jezus
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585. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven.
Dinsdag, 16 oktober 2012, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim betreffende de opstanding van de doden te
begrijpen.
Toen Ik stierf, als een man in het vlees, vernietigde Ik jullie sterfelijkheid. Mijn dood bevrijdde jullie niet alleen
van de dood, maar ook van de zonde, na de dood. Mijn Dood op het Kruis schonk jullie de gave van
onsterfelijkheid in Mijn Nieuw Koninkrijk.
Omdat Ik stierf als een mens, stierf Ik een stoffelijke dood. Wanneer mensen overlijden in een staat
van genade, dan worden zij onsterfelijk.
Toen Ik uit de doden verrees maakte Ik dat Geschenk over aan diegenen die nu in de Hemel zijn en die
gestorven zijn in staat van genade. In Mijn Nieuwe Paradijs zullen zij volmaakte onsterfelijke lichamen
worden. Zij die op aarde leven zullen in één ogenblik onsterfelijk worden bij de Tweede Komst.
Wanneer de trompet van Mijn boodschapper schalt, zullen de doden verrijzen alsook diegenen wier namen
staan opgetekend in het Boek van de Levenden, om het Eeuwig Leven te bezitten in de 1000 jaren van Mijn
Nieuw Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd werd. Het wordt het Nieuwe Paradijs genoemd en al wat
sterfelijk is op het einde zal dat niet langer zijn.
Jullie zullen met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.
De dood zal geen rol meer spelen, want hij zal niet meer bestaan.
Nu Ik jullie het Geschenk van Mijn definitieve redding breng, moeten jullie naar Mij luisteren.
Let op en bemoedig hen die vandaag de dag, net zoals in de dagen van Noach, zo in beslag genomen
worden door hun verlangen naar een leven vol vermaak, dat zij zo dwaas zijn om de tekens te negeren. Net
zoals in de dagen van Noach zouden zij in verschrikking weggeveegd worden wanneer de overstromingen
kwamen. Laat dat deze keer niet gebeuren.
Mijn volgelingen hebben grondige waarschuwingen gekregen, maar het is zinloos. Het probleem is dat zij die
de Waarheid aanvaarden in contact komen met diegenen die de Waarheid niet aanvaarden en dat
beïnvloedt hen.
Jullie moeten wegblijven van wie heidenen zijn en voor hen bidden. Indien jullie niet wegblijven zullen jullie
door leugens en onzuivere geesten verleid worden.
Zij die Mij weerstand bieden zullen wegtrekken uit Mijn bescherming. Zij zullen snel ondervinden dat hun
leven van ontaarding hen zal overmeesteren, eerst langzaam aan. Vervolgens zullen zij Mij uitsluiten en
slaaf worden van leugens. Wanneer jullie in hun gezelschap blijven zullen ook jullie aangevallen worden.
Dan zullen jullie jezelf verontschuldigen voor het spreken van de Waarheid, het Woord van God. In die fase
zullen jullie helder de verdeeldheid in jullie wereld zien. De Gave die jullie ontvangen hebben van de Heilige
Geest, zal meebrengen dat jullie onmiddellijk het gevaar zullen kennen waarin zij zich bevinden.
Indien zij maar de Waarheid kenden zouden zij naar jullie toe rennen. Omwille van al die valse goden die zij
verafgoden en die gemaakt zijn van materiële dingen die door God geschapen werden, maken zij dezelfde
klassieke vergissing. Zij adoreren het wonder van materiële dingen, maar negeren hun Schepper.
In het Nieuwe Tijdperk van Vrede zullen ze zoveel meer hebben, zo veel volmaaktheid. Toch wenden ze
zich af.
Ik zal hen altijd liefhebben, maar hun gebrek aan liefde voor Mij brengt mee dat zij het nieuwe leven, dat Ik
voor hen geschapen heb, niet zullen binnengaan.
Dat nieuwe leven werd geschapen en mogelijk gemaakt om twee redenen.
Toen Ik stierf in het vlees, vernietigde Ik de dood. Toen Ik tot leven werd gewekt uit de dood, gaf Ik jullie
Eeuwig Leven, wanneer het lichaam geen macht meer over jullie heeft.
Dat is Mijn Belofte aan al Gods kinderen. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven. Zij
zijn gezegend. Zij zullen ogenblikkelijk veranderen in volmaakte fysieke lichamen, in mystieke vereniging
met Mijn Glorierijk Lichaam.
Op dat moment zullen zij diegenen ontmoeten die stierven in Mijn welbehagen, en die tot leven gewekt
worden uit de dood. Zij zullen allen leven in Mijn Nieuwe Paradijs.
Jullie Jezus
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586. Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat
elk van hen alleen werkt.
Dinsdag, 16 oktober 2012, 16:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik meedeel dat Ik Mijn profeten in de wereld gezonden heb, dan wil dat
zeggen dat aan elk van hen een specifieke taak gegeven werd. Geen twee missies overlappen elkaar.
Jij, Mijn dochter, zoals Ik je gezegd heb, bent de laatste profeet. Om het even wie zich nu aanbiedt en
beweert Mijn Woord te verkondigen, sinds jij jouw Boodschappen ontvangen hebt, heeft die autoriteit niet
van Mij ontvangen.
Veel arme zielen hebben besloten om aandacht te zoeken en in sommige gevallen trachten zij afbreuk te
doen aan deze Heilige Boodschappen die aan de wereld gegeven zijn om te helpen Mijn zielen te redden.
Ik kom Gods kinderen dringend verzoeken om te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, maar Ik kan hen niet
dwingen naar Mij te luisteren.
Ik kan Gods kinderen nooit bevelen iets te doen, want dat is niet mogelijk aangezien zij de Gave van
de vrije wil ontvangen hebben.
Al wat Ik vraag is dat jullie je harten openen en Mijn Liefde toestaan jullie zielen te vullen. Ik wil dat jullie
allen weten dat Ik jullie bemin, ook diegenen die slechte daden stellen. Als zodanig is jullie redding Mijn
prioriteit. Hoe dan ook, de profetieën die in het Boek der Openbaring voorzegd werden, zijn begonnen.
Zij die luisteren naar Mijn richtlijnen en Mijn oproep beantwoorden kunnen vele zielen redden.
Mijn wens is dat elkeen van jullie tot Mij komt en deelt in het Koninkrijk van het Nieuwe Paradijs.
Ik veroordeel verharde zondaars niet, noch vraag Ik jullie hen te veroordelen want dat recht hebben jullie
niet. Indien en wanneer jullie een ander veroordelen, spreken jullie niet in de Naam van God. Indien jullie
anderen aanzetten om andere mensen te beoordelen door die te beschuldigen, dan verwerpen jullie Mij,
jullie Jezus.
Ik vraag jullie allen in deze tijd slechts naar één stem te luisteren. Mijn Stem is de enige waarop jullie je
moeten concentreren indien jullie jezelf, jullie families, vrienden en buren verlangen te redden. Alle gebeden
worden nu gevraagd om jullie en jullie geliefden voor te bereiden op Mijn Belijdenis, De Waarschuwing.
De tijd is nu nabij.
Jullie Jezus

587. Het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.
Woensdag, 17 oktober 2012, 0:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.
Zo veel mensen in de wereld zullen eindelijk de betekenis van hun leven begrijpen, wat belangrijk is en wat
niet.
Deze komende tijd moet beschouwd worden als de periode van voorbereiding op het Nieuwe Paradijs op
aarde. Het moet niet gevreesd worden.
Aan diegenen die Mij kennen: Ik heb jullie gezegd dat jullie volledig op Mij moeten vertrouwen. Aan diegenen
die Mij niet kennen zal voor de eerste keer de Waarheid geopenbaard worden.
Mijn leerlingen moeten nu Mijn kruistochtgebeden beginnen te reciteren met inbegrip van nummer (43) om
zielen te redden tijdens De Waarschuwing, opdat de vernieuwing van de aarde zal voltooid worden in
overeenstemming met Mijn Allerheiligste Wil.
Van zodra de Waarheid geopenbaard is moeten Mijn Heilige Boodschappen overal verspreid worden.
Wanneer dat gebeurt dan zullen velen gewaarschuwd zijn voor de misleidingen die zij in hun landen onder
ogen zullen moeten zien. Zij zullen leren hoe zij de Antichrist kunnen herkennen en zij zullen bekwaam zijn
zichzelf tegen deze kwelling te wapenen.
Nu is het de tijd om jullie zelf te verenigen met Mijn Heilig Hart.
Wanneer jullie verbonden zijn met Mij dan zullen jullie altijd beschermd zijn.
Jullie Jezus
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588. God de Vader: Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van de
Schepping van de mensheid te onthullen.
Donderdag, 18 oktober 2012, 18:00 u.
Mijn liefste dochter, voor Mij is de tijd nabij om Mijn enige Zoon, Jezus Christus, terug te zenden om al Mijn
kinderen in Mijn Hart te verzamelen.
Mijn Hart, de bron van alle Leven, zal zich openen om al Mijn kinderen te verzamelen als ware het één
iemand.
Mijn Belofte om al Mijn kleinen te redden is bijna vervuld.
Mijn grootste verlangen is om Mijzelf aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van diegenen
die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn Hand werden geschapen.
Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van de Schepping van de mensheid te
onthullen.
Die dag werd vele decennia lang voorbereid. Hij zou niet vroeger dan nu hebben kunnen plaatsvinden, want
het verlies van zo vele van Mijn kinderen zou anders te groot geweest zijn.
Weldra zullen Mijn kinderen de Waarheid zien van hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid van
hun zielen.
Terwijl deze gebeurtenis grote hoop en vreugde zal scheppen in vele zielen, zal het voor anderen een
kwelling zijn die zij niet zullen kunnen dragen.
Mijn Bron van Liefde en Barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus over de hele mensheid
uitgestort worden.
Daarna zal de grote opdeling komen, wanneer de zielen die Zijn Barmhartigheid beantwoorden
terzijde zullen gezet worden.
De overblijvende zielen zullen elke gelegenheid krijgen om Mijn Oproep vanuit de Hemel te horen.
Ik, hun Vader, zal Mijzelf kenbaar maken door de macht van het klimaat. Mijn Hand zal gezien worden
wanneer Ik haar uitstrek naar elk van Mijn kinderen, om hen te redden van de dood.
Mijn Roep zal gehoord worden, maar niet door allen. Aan die zielen zal Mijn Liefde door Mijn profeten
getoond worden in een laatste poging hen in Mijn Hart te trekken.
Het hemeluitspansel zal zich ontvouwen en weer teruggetrokken worden. Zoals een boekrol zal het zich
oprollen, totdat de tekenen van de Hemelen geopenbaard zijn. De muziek van Mijn Engelen zal deze arme
kleine zielen van Mij verlokken tot het allerlaatste moment.
Ik beloof nu dat Mijn Bron van Liefde de hele aarde zal bedekken, wanneer Ik Mijn Hart verenig met de
harten van al Mijn kinderen.
Mijn Goddelijke Tussenkomst zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn Heilige
Armen lopen. De Waarheid van Mijn Goddelijk Plan en het mysterie van het leven op aarde zullen onthuld
worden voor ieders ogen. Alleen dan zal de mens de Waarheid van het bestaan van Eeuwig Leven
erkennen.
Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de Boze over Mijn kinderen regeert,
is voleindigd*.
Dan zal de vrijheid waarnaar Ik vanaf het begin zo gehunkerd heb voor Mijn kinderen, eindelijk van hen zijn.
Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn Handen. Ik kom, door Mijn Zoon, om
jullie op te nemen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.
Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.
De tijd voor deze grote wonderen komt zeer dichtbij.
Ik zegen Mijn kinderen allemaal en ieder afzonderlijk.
Ik bemin jullie.
Ik bescherm jullie en verenig jullie in Mijn Hart.
* "Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van anderen is gestopt geworden, maar ze zullen
gestraft worden. De tuchtiging door God zal beginnen en ze zullen gestraft worden voor wat ze anderen hebben
aangedaan."
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Jullie Vader
God de Allerhoogste

589. De Maagd Maria: De gunsten die jullie verleend worden bij het ontvangen van
het Lichaam van mijn Zoon.
Vrijdag, 19 oktober 2012, 09:06 u.
(Ontvangen tijdens een verschijning van de H. Maagd Maria die 20 minuten duurde en waarbij een
afbeelding van de Heilige Eucharistie op Haar voorhoofd verscheen).
Mijn kind, de Hostie die jij op Mijn voorhoofd ziet is een symbool om aan al Gods kinderen het bewijs te
leveren van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie.
Mijn Zoon is in de wereld tegenwoordig en staat naast elk van Gods kinderen in de hoop dat zij Zijn
Tegenwoordigheid zouden voelen.
Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het Ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de
Verlosser van de mensheid, dat jullie zullen gezegend worden met bijzondere genaden.
Toen Mijn Zoon voor jullie zonden stierf, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te weerstaan,
liet Hij jullie een belangrijke erfenis na.
De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is Echt en geeft jullie bijzondere bescherming
wanneer zij genuttigd wordt. Het brengt jullie dichter in de vereniging met Hem.
Hij is het Brood des Levens. Deze Gave aan jullie, Mijn kinderen, moet nooit in vraag gesteld of verworpen
worden.
De gunsten die verleend worden aan hen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen sluiten ook de redding in van
het Vagevuur, indien elke dag ontvangen.
Mijn Zoon zal jullie op het uur van de dood in Zijn Armen nemen, weg van de vlammen van het
Vagevuur.
De Heilige Mis welke het Ware Lichaam van Mijn Zoon offert ter ere van Mijn Vader, brengt eveneens grote
weldaden mee.
Hoe meer dagelijkse H. Missen jullie bijwonen en hoe meer jullie het Lichaam en Bloed van Mijn Zoon
in de Heilige Eucharistie ontvangen, des te meer zal jullie onaantastbaarheid verleend worden van de
zuivering in de vlammen van het Vagevuur.
Aan diegenen onder jullie die het bestaan van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen: jullie
ontzeggen jezelf een grote Gave. Jullie zullen niet veroordeeld worden om Zijn Lichaam in de H. Mis
geweigerd te hebben, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij over al Gods kinderen verlangt uit
te storten.
De Heilige Communie die jullie ontvangen moet op de juiste manier Geconsacreerd worden. Wanneer jullie
Zijn Lichaam ontvangen zal Hij jullie vullen met een diepe en nederige liefde die jullie geloof zal sterken en
jullie het Eeuwig Leven zal schenken.
De Heilige Eucharistie is de Gave die jullie het Eeuwig Leven zal schenken. Vergeet dat nooit.
Mijn Zoon heeft buitengewoon geleden om die grote Gave aan de wereld te schenken, het paspoort voor de
Hemel. Weiger dat niet. Stel Zijn grootmoedigheid niet op de proef. Onderschat de Macht van de Heilige
Hostie niet.
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (81): Voor de Gave van de Heilige Communie.

Kruistochtgebed (81)
Voor de Gave van de Heilige Communie.
“O Hemelse Hostie, vul Mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.
Vul Mijn ziel met de Goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.
Verleen mij de genaden om de Goddelijke Wil te vervullen.
Vul mij met de vrede en kalmte, die uit Uw heilige Tegenwoordigheid voortvloeien. Laat me nooit aan Uw
Tegenwoordigheid twijfelen.
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Help mij om U aan te nemen, in Lichaam en Ziel, en dat, door de Heilige Eucharistie, de Genaden die over mij
worden uitgestort, mij zullen helpen om de Glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.
Zuiver mijn hart. Open mijn ziel en heilig mij wanneer ik de grote Gave van de Heilige Eucharistie ontvang.
Verleen mij de genaden en de gunsten die zij over al Gods kinderen uitstort en verleen mij immuniteit voor de
vlammen van het Vagevuur. Amen.”
Mijn kinderen, jullie moeten bidden opdat alle Christenen de Macht van de Heilige Eucharistie zouden
aanvaarden en begrijpen. Zij is de vereiste wapenrusting om de zielen van al Mijn kinderen te redden.
Aanvaard haar met uiterste vriendelijkheid en edelmoedigheid van hart.
Jullie gezegende Moeder
Moeder van Verlossing

590. De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is.
Zaterdag, 20 oktober 2012, 22:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn
Verbond. Dat Verbond zal de geboorte zien van het Nieuwe Jeruzalem.
Dit Nieuwe Jeruzalem zal de eenmaking betekenen van al Gods kinderen die het Woord van de Heer
aannemen.
Wat betreft de Joden, zij zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is om hen de redding te
brengen waarnaar zij zo hunkeren.
Ik, Jezus Christus, uit het Huis van David, zal komen als Redder, in overeenstemming met de Heilige Wil van
de ene Ware God.
Zij verwierpen Mij, de Zoon van God, Die de eerste keer in het vlees kwam. Deze keer zal Ik vanuit de
Hemelen komen en Ik zal Mijn Uitverkoren Volk omhullen met de gave van Mijn Nieuw Koninkrijk.
Zij zullen eindelijk in vrede zijn, want zij zullen de Waarheid zien en zij zullen het Bestaan van de Drie-ene
God erkennen. Er is maar één God. Er kunnen er niet meer zijn. Toch ben Ik in vereniging met Mijn Vader. Ik
Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn Barmhartigheid te tonen en haar te redden van de
definitieve verdoeming. Ook Mijn Heilige Geest is in vereniging met de ene God terwijl Hij zich openbaart in
de zielen van de profeten en de zielen van Gods kinderen in vuur en vlam zet.
Vele mensen zullen hevige weerstand bieden tegen Mijn Tweede Komst, met inbegrip van hen die geloven
in de ene Ware God. Zij willen, zoals in het verleden gebeurd is, het Woord van God niet aanvaarden zoals
het geopenbaard wordt door de profeten.
Vele goede en vrome Christenen zullen tot het einde Mijn Woord blijven weigeren.
Mijn Woord zal betwist en overhoop gehaald worden, in het bijzonder door de Katholieke Kerk. Maar weet
dit. De tijd voor Mijn Tweede Komst is nabij en zij die Mij blijven verwerpen evenals de belofte die Ik Mijn
Vader deed om Zijn Koninkrijk op aarde tot stand te brengen, zullen aan de kant gelaten worden.
Nadat Mijn Grote Barmhartigheid is geopenbaard, en wanneer elke gelegenheid geschonken geweest is aan
al diegenen die de Waarheid niet willen aanvaarden, dan zal Mijn geduld opgebruikt zijn.
Jullie Jezus

591. De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden zijn diegenen die Mij
tijdens hun leven schaamteloos verwierpen.
Zaterdag, 20 oktober 2012, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisteravond toestond te zien, diende om jouw godsvrucht te
sterken en je de Waarheid omtrent het leven na de dood te tonen.
Gedurende de eerste uren na de dood, zendt Satan zijn demonen om de zielen in verzoeking te brengen –
zelfs in dat stadium.
Hij verleidt hen om de staat van het Vagevuur af te wijzen. Hetzelfde doet hij met diegenen die stierven in
staat van genade, zij die bestemd zijn voor de Hemel.
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Ik toonde je de snelheid waarmee zielen in de Hel storten en de verschrikkelijke vervolging die zij
meemaken, om diegenen te waarschuwen die niet geloven dat ze bestaat.
Miljarden zielen zijn daar reeds en zo velen gaan er elke seconde binnen, dat het jou toescheen als een
regen van vallende sterren, als een hagelstorm, die in de vuurzee neerkomt.
Ik liet je ook de shock en de vreugde zien op de gezichten van die zielen die op de laatste minuut werden
weggeplukt en gered. Dat is te danken aan het aanvaarde lijden door slachtofferzielen om zulke zielen te
redden van de Hel.
Eerst zag je op hun gezichten de ontzetting en dan de angst wanneer de Waarheid omtrent hun uiteindelijke
rustplaats hen duidelijk werd. Dan werd jou de vreugde op hun gezichten getoond wanneer zij beseften dat
zij gespaard waren.
De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven op aarde
schaamteloos verwierpen. Velen waren slimme, intelligente mensen, met invloedrijke posities in de wereld,
die zich geen moeite spaarden om er zeker van te zijn dat het Woord van God niet zou gehoord worden.
Velen waren verantwoordelijk voor de opdrachten om duizenden onschuldige mensen te vermoorden. Zij
stelden Gods kinderen terecht zonder een greintje berouw in hun hart. Zij maakten zich schuldig aan
verachtelijke daden, waaronder seksuele perversiteiten, die God beledigen en Hem doen walgen.
Velen veroorzaakten vervolging tegen Gods Kerken door wereldlijke activiteiten en in sommige gevallen
sloten zij zich aan bij de vijand in zwarte missen, waar zij het Beest vereerden.
Dat zijn de zielen die jullie redden, Mijn dochter. Die met hun zwarte zielen en harten van steen.
Er bevinden zich tien maal meer zielen in de Hel dan in het Vagevuur. De miljarden zielen in de Hel, allen op
verschillende niveaus, overtreffen in aantal diegenen die in de Hemel zijn in een verhouding van drieëndertig
tegenover één enkele ziel.
Het is niet gemakkelijk om naar de Hemel te gaan en het vraagt veel overtuiging om jullie zielen voor te
bereiden om de poorten binnen te gaan.
Dit is de tijd van de Waarheid. De Waarheid is niet altijd aangenaam, maar het is noodzakelijk dat al Gods
kinderen dit begrijpen.
Mijn Barmhartigheid is desondanks groot. Wanneer jullie erom vragen, voor jullie zelf, zullen jullie gebeden
verhoord worden. Wanneer jullie erom vragen om een andere ziel te redden, vooral op het moment van hun
dood, zal jullie roep gehoord worden. Indien jullie Mijn Barmhartigheid niet vragen, kan zij jullie niet gegeven
worden.
Op het moment van De Waarschuwing, zal Mijn Barmhartigheid over de hele aarde uitgestort worden. Dan
moeten jullie Mij vragen om Mijn Grote Barmhartigheid ten einde jullie te beschermen.
Zij die Mijn Barmhartigheid afwijzen, zullen dat doen door hun eigen vrije wil.
Mijn Barmhartigheid is overvloedig, toch zijn er maar zo weinigen die erom vragen.
Jullie Jezus

592. Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op
een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde
geslacht.
Zondag, 21 oktober 2012, 10:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen van de zielen die in de Hel storten, die Ik jou toestond te zien, waren
niet bedoeld om jou angst aan te jagen. Integendeel, zij dienden om jou de realiteit te laten zien. Zo zal je nu
begrijpen hoe Ik elke dag lijd wanneer Ik zie hoe zielen zich in de diepten van de Hel storten.
Ach, indien de mensen maar de verschrikking van de Hel kenden, en de manier waarop het Beest zulke
zielen verslindt, zouden zij tot elke prijs de zonde vermijden.
Diezelfde zielen kunnen nog gered worden, Mijn dochter, door het gebed van de Genade van Vrijwaring.
Door dat te doen zullen jullie, Mijn leerlingen, Mij verlichting schenken bij deze hartbrekende gesel.
Zij die sterven in staat van doodzonde, zijn bestemd voor de vuren van de Hel. Velen begaan zulke zonden,
in de overtuiging dat indien er werkelijk een God is, Hij ook barmhartig is. En dus blijven zij zondigen, totdat
zij uiteindelijk hun eigen zonden rechtvaardigen, zodat die ten slotte in hun ogen zonder gevolgen zullen
blijven.
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Zij zullen zeggen dat zij geen keuze hadden omdat hun zonde nodig was ten bate van anderen.
Bij de zonde van moord zullen zij zeggen dat het was om de dood van een ander te wreken.
Bij de zonde van prostitutie zullen ze zeggen dat het diende tot hulp van hun familie om brood op tafel te
hebben.
Bij de zonde van abortus zullen ze zeggen dat het was om ten goede te komen van het leven van de moeder
en om haar leven gemakkelijker te maken. In het geval van seksuele afwijking zullen ze zeggen dat het
slechts een natuurlijke zaak was.
In het geval van hen die aan occulte praktijken deelnemen, zullen zij zeggen dat het om onschuldig vermaak
gaat, maar wel vereren zij het Beest wanneer zij dat doen.
Wanneer zij anderen vervolgen en niet alleen hun namen, maar ook hun bestaansmiddelen vernietigen,
zullen ze zeggen dat dit een noodzakelijke bestraffing was voor de zonden van anderen.
Wanneer zij andere personen door dictatuur vernietigen in geest, lichaam en ziel, zullen zij zeggen dat het
voor hun eigen goed was.
Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij zeggen
dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.
Wanneer zij Mijn Kerk van binnenuit vernietigen, zullen ze zeggen dat alle Kerken gelijk zijn. Zij zullen het
voorwendsel gebruiken dat er slechts één God is, zodat zij een heidense kerk kunnen introduceren.
Deze zondaars zijn de verloren zielen waarover Ik spreek.
Om hen te helpen moeten jullie op de eerste plaats in hun ogen kijken. Denk over hen als over jullie
kinderen of jullie broers en zussen. Zie hen door de Ogen van God. Dan zullen jullie liefde voelen. Maar
ontzetting zal jullie vervullen omdat jullie in je hart de verschrikking kennen die hen te wachten staat.
Hoezeer moeten jullie bidden dat zij spoedig de Waarheid zouden zien.
Hoezeer moeten jullie bidden voor de redding van deze zielen.
Elk kind van God is geliefd, ook zij wier zielen zwart zijn.
Hun zonden moeten vernietigd worden, vooraleer al Gods kinderen zich in Mijn Nieuw Koninkrijk als één
familie kunnen verenigen.
Aan jou, Mijn dochter, werden alle genaden geschonken en de munitie om zonden te vernietigen en niet
alleen jouw eigen ziel, maar de zielen van anderen te redden.
Dank je, Mijn dochter, om Mijn Oproep te hebben beantwoord.
Je hebt veel werk te doen.
Jullie Jezus

593. Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester
maakt want dat is niet Mijn verlangen.
Zondag, 21 oktober 2012, 17:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die Mijn boodschappen aanvaarden, maken zich onnodig bezorgd
omtrent de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.
Zij mogen nooit het gevoel krijgen dat zij nu alles moeten laten vallen en hun dagelijks leven negeren, hun
werk, hun familie, hun geliefden verwaarlozen en dat om zielen te redden.
Ik, jullie Jezus, zal altijd voor de Mijnen zorgen. Jullie hebben niets van Mij te vrezen. Het enige wat Ik jullie
vraag zijn jullie gebeden om zielen te redden.
Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt, want dat is niet Mijn
verlangen.
Toch verwacht Ik van jullie tijd voor gebed en offer zoals Ik jullie in deze Boodschappen geleerd heb. Ga
door met jullie dagelijks leven, hoewel Mijn Heilig Woord jullie kijk op het leven voor altijd zal veranderen.
Jullie zullen niet meer hetzelfde voelen betreffende wereldse goederen op de manier zoals jullie dat vroeger
deden. Terwijl zij deel van jullie leven zullen blijven uitmaken, zullen zij niet langer meer de meester van jullie
leven zijn.
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Jullie moeten steeds in gedachten houden dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is er maar
één, en dat is God.
Ik verwacht van Mijn leerlingen niet alles op te geven en Mij te volgen. Ik verwacht van Mijn volgelingen niet
dat zij zich afkeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden om Mijn Boodschappen te volgen. Neen, al
wat Ik vraag is jullie liefde. Jullie moeten de Wetten van God volgen. Leef jullie leven in overeenstemming
met Mijn Leer. Eer de Sacramenten. Toon liefde voor elkaar en bid voor de zielen die zichzelf niet zullen
helpen.
Ga in vrede, in de wetenschap dat Mijn Barmhartigheid groot is, en Mijn Liefde voor de mensheid zal de
daden van het Beest en het verschrikkelijk lijden dat hij in de wereld teweeg brengt, overwinnen.
Wees in vrede. Ik zegen jullie.
Jullie Jezus

594. Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten.
Dinsdag, 23 oktober 2012, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten van
Amerika om te bidden voor hun geloof.
Net zoals in andere Christelijke landen zal jullie geloof aangevallen worden en elke poging zal ondernomen
worden om elk spoor van Mij, jullie Jezus weg te vagen.
Jullie moeten zoveel mogelijk Gebedsgroepen opzetten, zodat jullie verenigd door Mijn Heilig Hart de
genaden zullen ontvangen om dergelijke vervolging te weerstaan.
Het Christelijk geloof zal met de tijd verbannen worden, samen met andere religies die Mijn Vader eren.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen door de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten bidden om
kracht, want de wisseling van de democratie zal haar stilaan op haar kop zetten.
Aan jullie, als de grootste natie in de wereld die vrijheid verkondigt door middel van de democratie, zal het
recht om Christen te zijn ontzegd worden.
Dat recht, hoewel het jullie ontzegd zal worden, zal gezien worden als een democratische maatregel. Deze
nieuwe wetten, die weldra in jullie natie zullen geïntroduceerd worden, zullen beschouwd worden als
allesomvattende wetten, zodat iedereen beschermd is onder een één-wereldreligie.
Deze wetten zullen Mijn Heilige Naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie alle hulp
geven die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen is Mij erom vragen.
Ik waak over jullie en bescherm jullie, want de tijd is nabij voor de omverwerping van de Christelijke Kerken.
Zij mogen ze opheffen, Mijn kinderen, knoeien met Mijn Sacramenten zodat zij nutteloos worden, Mijn
gewijde dienaren ontmoedigen en jullie intimideren, maar het zal geen zin hebben. Hun macht zal niet
opgewassen zijn tegen jullie eenvoud van geloof, nederigheid van ziel en liefde tot Mij, jullie Jezus.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

595. Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste
kwalificaties of nederigheid.
Woensdag, 24 oktober 2012, 21:11 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk niet te luisteren naar hen die Mijn Heilig Woord aanvallen.
Sluit je oren voor de pogingen die nu zullen ondernomen worden, vooral door diegenen die beweren
Katholieke theologen te zijn, om Mijn Heiligste Boodschappen te verwerpen.
Zoals Ik je gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen binnen de Katholieke Kerk die
beweren Mij te kennen, maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de geheimen die erin
vervat zitten.
Zij kunnen deze niet kennen omdat Ik, het Lam van God, ze nog niet allemaal geopenbaard heb.
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Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede spottende opmerking op Mijn
Boodschappen, kloppen zij een nieuwe nagel in Mijn Lichaam.
Bij elke instructie die Ik geef voor het goed van alle zielen, die zij heftig verwerpen, kruisigen zij Mij opnieuw.
Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij pijn doen, want Ik zou duizendmaal de dood willen ondergaan indien
het nodig was om een andere ziel te redden.
Zij mogen Mijn Boodschappen verwerpen, jou belachelijke maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, maar zij
zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk zal volbracht worden.
Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoordelijk handelen door mensen te zeggen Mijn
Boodschappen niet aan te nemen.
Zij verhinderen dat het Woord van God aan Gods kinderen wordt voorgesteld. Indien zij daarmee zouden
voortgaan dan zullen zij tot zwijgen gebracht worden door de Hand van Mijn Vader.
Niemand zal Mij stoppen in Mijn zoektocht om zielen te redden.
Jullie, gewijde dienaren die volharden in het blokkeren van Mijn Woord opdat het niet gehoord zou worden,
weet dit.
Jullie aanhoudende woorden en godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de genaden die
jullie in jullie roeping werden geschonken. Tenzij jullie beroep doen op Mij, door het gebed, voor de
antwoorden die jullie nodig hebben, kan Ik jullie niet helpen.
Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid.
Zelfs dan kunnen jullie nooit over zulke aanspraken oordelen. Bewaar het stilzwijgen.
Bid altijd voor de gave van onderscheiding. Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan de ergste
misdaad in Mijn Vaders Ogen – namelijk Hem te verhinderen zielen te redden door het Heilig Woord van Zijn
Zoon.
Jullie Jezus

596. De Maagd Maria: De aangroei van de restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan.
Donderdag, 25 oktober 2012, 7:30 u.
Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze heilige boodschappen voor
de hele wereld.
Velen begrijpen het ware doel van de boodschappen niet. Wat zij moeten weten is dat zij een Geschenk zijn
aan de mensheid, om bekering teweeg te brengen.
Zij worden aan de wereld gegeven om zielen te brengen tot de gewoonte van het bidden en tot
deelname aan de Heilige Sacramenten.
Bovenal bieden deze boodschappen een vorm van rust en vrede van de ziel zodat meer kinderen van God
waardig zouden worden om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Ten gevolge van de vruchten van deze boodschappen, zal men getuige zijn van het geloof van Gods
kinderen.
De aangroei van de Restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan als gevolg van deze en andere heilige
boodschappen, die aan ware zieners over de hele wereld gegeven worden.
God bemint Zijn kinderen zozeer dat alles zal gedaan worden om te verzekeren dat de redding van alle
zielen bereikt wordt.
Mijn Zoon heeft alles goed voorbereid en Zijn plannen, bedoeld om door deze boodschappen
verwezenlijkt te worden, zullen ook vervuld worden.
Dat is de reden waarom jullie nooit mogen wanhopen.
Hoop is al wat belangrijk is.
Het vertrouwen in Mijn Zoon, in die mate dat jullie je totaal aan Hem overgeven, zal betekenen dat Hij Zijn
plannen om elke zondaar afzonderlijk te redden, tot een goed einde brengen kan door jullie toewijding aan
Hem.
Kinderen, jullie moeten plechtig beloven Zijn instructies te aanvaarden en dan zal Zijn Liefde jullie omhullen
om jullie sterk te maken.
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Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

597. Ik verlang dat Mijn leger dit Kruistochtgebed zou bidden voor de Overwinning
van de Restkerk.
Donderdag, 25 oktober 2012, 21:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om verder overal Gebedsgroepen op te
zetten.
De tijd is voor Mij gekomen om op te roepen en jullie allen te verzamelen om Mijn leger te vormen, zodat
vandaag de mars naar de eeuwige overwinning kan beginnen.
Op 9 november 2012, de tweede verjaardag van Mijn eerste oproep tot jou, Mijn dochter, verlang Ik dat Mijn
leger het volgend Kruistochtgebed (82) voor de Overwinning van de Restkerk zou bidden.

Kruistochtgebed (82)
Voor de overwinning van de Restkerk.
“Jezus, Koning en Redder van de wereld, aan U beloven wij onze eer, onze trouw en daden, om aan allen Uw
Glorie te verkondigen.
Help ons om de sterkte, en het vertrouwen, te verkrijgen om op te staan en de Waarheid altijd bekend te
maken.
Sta ons nooit toe te wankelen of te treuzelen in onze mars naar de overwinning, en in ons plan om zielen te
redden.
Wij beloven onze overgave, onze harten, en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels, terwijl wij
verder het doornige pad volgen naar de Poorten van het Nieuwe Paradijs.
Wij beminnen U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.
Wij verenigen onszelf met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.
Overstroom ons met Uw Genade van Bescherming.
Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed, zodat wij gevuld worden met moed en liefde, om op te staan en de
Waarheid van Uw Nieuw Koninkrijk te verkondigen. Amen.”
Ik vraag jullie, Mijn geliefde volgelingen, samen te komen, te groeien en Mijn Heilig Woord in elke natie te
verspreiden. Ik vraag dat jullie zich altijd op Mij concentreren en met Mij werken naar de uiteindelijke
overwinning van de verlossing.
Jullie Jezus

598. Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke
vergissing te begaan.
Vrijdag, 26 oktober 2012, 11:06 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te
zuiveren van de teistering die zich als een laken verspreidt over veel mensen die niet in God geloven.
Zo velen dwalen in de wereld rond zonder enig gevoel voor richting. Zij zijn verstoken van spirituele
gevoelens en onbekend met de Liefde van God. Dat zijn de zielen waarnaar Ik smacht en die Ik verlang te
omarmen met de Waarheid.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten naar hen toegaan en hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de Zoon van
de Mensheid, de Messias, spoedig zal komen. Zij moeten weten dat zij niet zullen achtergelaten worden
want het is omwille van jullie, van deze generatie, dat Ik in deze tijd kom.
Veel anderen die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig zijn maar
aarzelend in het aanvaarden van Mijn Boodschappen.
Nog anderen, die Mijn Woord verkondigen en vrome Christenen zijn, zullen bedachtzaam zijn en traag in het
aannemen van al wat Ik zeg.
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Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke vergissing te begaan. Zij
zijn bang leugens voorgeschoteld te krijgen.
Dan zullen er de geestelijken zijn in de Christelijke kerken die zullen opstaan en Mijn Oproep beantwoorden.
Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn Liefde door hun aderen voelen stromen wanneer zij Mijn
Boodschappen lezen.
Anderen zullen een onmiddellijke roeping gewaar worden door Mijn Gave van de Heilige Geest die in Mijn
Heilig Woord vervat zit. Sommigen zullen meer op hun hoede zijn dan anderen maar met de tijd zullen hun
aantallen toenemen tot miljoenen.
Daarom moeten jullie, Mijn volgelingen, volharden. Terwijl velen jullie in het begin in Mijn Naam zullen
afwijzen, zal dat nadien veranderen. Wanneer de Waarheid wijd gekend en verwelkomd is, zal men jullie
opzoeken. Mijn Woord zal met liefde en eerbied behandeld worden al zullen deze zielen daarbij lijden.
Het is van geen belang hoeveel tegenkanting er tegen Mij zal plaatsvinden want Mijn Zending zal niet
mislukken.
Verdraag die tegenkanting. Aanvaard de beledigingen, die jullie omwille van deze Boodschappen
toegemeten worden.
Dat is te verwachten wanneer het Woord van God over de aarde wordt uitgestort. Zij die in duisternis leven
zullen Mijn Woord niet aanvaarden omdat het hun levens zal verstoren.
Het zal hen dwingen hun geloofsovertuigingen, die ze niet willen onder ogen zien, opnieuw te evalueren.
Het aanvaarden van Mijn Woord zou betekenen dat zij hun gewoonten moeten wijzigen. Jammerlijk
genoeg hebben zij geen enkel verlangen hun levenswijze te veranderen want dat spreekt hen niet
aan.
Ik zal niet rusten totdat Ik hun ogen voor de Waarheid geopend heb. Evenmin verwacht Ik van jullie, Mijn
leerlingen, dat jullie ophouden vooraleer zo veel mogelijk mensen verenigd zijn, zoals een eenheid in de
Ogen van God.
Jullie Jezus

599. Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij
tot op het bot in martelende pijn.
Vrijdag, 26 oktober 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk op aarde staat op het punt om werkelijkheid te worden.
Zo lang beloofd al door Mijn geliefde Eeuwige Vader, is het Nieuwe Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs het
grootste geschenk.
Het geheim om Mijn Nieuw Koninkrijk te begrijpen ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Tuin van
Gethsemane. Toen Ik gebroken ter aarde viel voor Mijn Vader, in grote smart wenend, dan was dat omwille
van de verloren zielen in de toekomst die zouden branden in de vuren van de Hel ondanks Mijn Offer op het
Kruis.
Mijn vernedering door Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk omwille van de publieke minachting, maar
omdat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij zouden verloren gaan. En daarom weende Ik bittere tranen toen Ik
hen zo zag misleid worden door Satan, een kwade kracht die zij niet konden zien maar die elke vezel van
hun wezen aantastte.
Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, dan is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens voor die
zielen die deze boodschappen verachten. Zij zijn niet in een toestand van volledige vereniging met Mij. Door
hun zonde van hoogmoed, arrogantie, gebrek aan kennis en aan nederigheid, beledigen zij Mijn woord.
Zij trachten dan te verhinderen dat de harten van diegenen die Ik wil bereiken, Mijn Heilig Woord
omarmen.
Ook voor hen vergiet Ik tranen want zij beseffen de ernstige gevolgen van hun acties niet wanneer zij Mijn
Ware Woord verraden zoals dat in deze tijd aangeboden wordt aan elk van Gods kinderen.
Vele zielen die van Mijn Woord verstoken blijven door de acties van diegenen die beweren dat zij Mij
in de wereld vertegenwoordigen, zullen verloren gaan.
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Zoals Ik een vreselijke smart leed toen Ik de schimpscheuten aanhoorde van diegenen die naast de gouden
troon stonden van Pontius Pilatus, zo lijd Ik vandaag. De pijn die Ik door jou lijd, Mijn dochter, is vandaag
niet verschillend van die van toen.
Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende
pijn.
Zij hebben de laatste nagels gedreven in Mijn lijdende ziel terwijl Ik nogmaals tracht om het menselijk
ras te redden van de vernietiging.
Bid dat Mijn Vader omwille van Zijn Barmhartigheid inschikkelijk zal zijn voor dergelijke zielen die ernaar
streven, onder invloed van de verleider, om Gods Woord krachteloos te maken.
Wees op jullie hoede Mijn kinderen voor diegenen die zich hevig verzetten tegen Mijn woord in deze
boodschappen.
Jullie moeten bidden voor hun zielen.
Jullie Jezus

600. Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunami’s de aarde
zullen treffen.
Zaterdag, 27 oktober 2012, 21:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om te beginnen met een vloed van wereldwijde prediking.
Deze prediking komt niet van God. In plaats daarvan zal zij een leugen verkondigen die stelt dat God niet
bestaat en niet kan bestaan.
Zij zullen beweren, met gebruikmaking van menselijke redenering en wetenschappelijke evaluatie,
dat God slechts een verzinsel is van menselijke verbeelding.
Deze prediking is geen toevalligheid want zij is een goed geplande en gecoördineerde campagne, beraamd
door die atheïsten die de Boze zijn toegewijd.
Hun hart, geest en ziel zijn gestolen door Satan die hun trots op het menselijk verstand gebruikt om op
arrogante wijze leugens te verkopen om de Waarheid te blokkeren.
Dit is een plan om overal aan de mensen harten van steen te bezorgen net zoals hun eigen harten koud en
liefdeloos zijn. Daarna zal aangekondigd worden dat een nieuwe godsdienst bij wet als vervanging zal
ingevoerd worden.
De een-wereldreligie zal eer bewijzen aan het Beest omdat deze gruweldaad tot stand komt door
bemiddeling van hen die slaaf zijn van de koning der duisternis.
De atheïsten die het brein zijn achter dit plan zijn toegewijde volgelingen van Satan.
Vergis jullie niet – zij verafgoden het Beest en denken niet aan de schade en de kwellingen die hun daden
zullen meebrengen.
Hun opdracht bestaat erin om de trouw aan de ene Ware God te vernietigen, de God die elk van de kinderen
die Hij schiep liefheeft. Zij zullen de inspanningen verwerpen die nu vanuit de Hemel gedaan worden om de
mensheid te redden van de uiteindelijke vernietiging.
Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen.
Zij zullen tegengehouden worden.
Zij zullen vreselijk te lijden krijgen en hun gekweld einde is voorzegd geweest.
De Strijd van Armageddon* zal hevig zijn want God zal niet langer terzijde blijven en dergelijke teisteringen
toestaan.
Vreselijke kastijdingen van grote omvang zullen deze heidenen wegvagen die het Woord van God
verwerpen.
Bidden tot God en verzoeken om Barmhartigheid: dat is de enige weg om zo’n kastijdingen te verzachten.

* nvdr: De plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God.
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Jullie gebeden, smekend om de vergiffenis voor hun zielen, zijn de enige weg waarop dergelijke zielen
kunnen gered worden.
Mijn dochter, grote vernielingen zullen het resultaat zijn van het boosaardig werk dat deze atheïstische
groepen van plan zijn de aarde op te leggen.
Velen beseffen de ernst van hun acties niet.
Vele anderen echter weten exact met wat ze bezig zijn want zij zijn leugenaars.
Zij geloven in God want zij hebben Zijn wraaknemer, de Duivel, gekozen als hun god en wel uit eigen vrije
wil.
Het enige dat ze willen is zielen wegroven.
God, Mijn Vader, zal met Zijn Macht tussenbeide komen, niet zozeer om hen te straffen maar om zielen te
redden vooraleer zij Hem ontstolen worden.
Jullie Jezus

601. God de Vader: Het is om onschuldige zielen te redden die besmet zijn door
leugenaars dat Ik de goddelozen straf.
Zondag, 28 oktober 2012, 18:00 u.
Mijn liefste dochter, Goddelijke Kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen begrepen, maar zelfs
dan is er toch zoveel dat Ik hen vergun te weten.
Mijn Heilig Woord begrijpen is voor velen moeilijk, en toch is dat zeer eenvoudig.
Ik bemin Mijn kinderen, maar zij werden van Mij weggerukt toen Adam en Eva hun recht op Mijn Goddelijk
Koninkrijk verbeurden. Bekoord door een jaloerse slang – door hem aan wie alle eer en gunst gegeven was
– keerden Mijn kinderen hun rug naar een Luisterrijk Koninkrijk op aarde.
Zij keerden het eeuwig leven de rug toe en omwille daarvan verkeren al hun kinderen, generatie na
generatie in ellende.
Mijn Zoon werd dan gezonden om Mijn kinderen te redden van de eeuwige Hel door hen te bevrijden van de
zonde. Nu zal Hij komen, om op aarde het originele Paradijs, zoals het bedoeld was in te richten.
Mijn dochter, er worden nu voorbereidingen getroffen voor de strijd om zielen die gaat beginnen.
Zeg Mijn kinderen dat Ik speciale genaden over hen uitstort.
Deze genaden zullen hun extra kracht geven wanneer zij bidden om de kastijdingen te verzachten. Door de
gebeden en verzoeken van Mijn kinderen, kunnen zij niet enkel zielen redden van de heidenen die Mij
beledigen, maar zij kunnen ook Mijn Hand tegenhouden, die zal neerkomen op diegenen die spreken ten
voordele van het Beest.
Het is met een droevig Hart dat Ik Mijn kinderen straf. Ik doe dit, niet alleen om diegenen te straffen die
verschrikkelijk kwaad veroorzaken, maar om hen te verhinderen zielen te stelen door hun leugens.
Het is om de onschuldige zielen te redden, die besmet zijn door de leugenaars, dat Ik de goddelozen straf.
Mijn kinderen moeten sterk zijn voor het goed van allen.
Gebed zal het wapen zijn dat het Beest zal verslaan. Niet door oorlog zal de teistering stoppen, noch door
de macht van hen die verkozen zijn in hoge posities of door hen die Mijn Kerken op aarde leiden. Maar de
wereld zal gered worden door het geloof van hen die trouw zijn aan Mij, de Allerhoogste God, en door hen
die Mijn Zoon Jezus Christus erkennen als de Verlosser.
Jullie, Mijn trouwe kinderen, zullen de sleutel zijn voor de redding van al Mijn kinderen. Jullie gebeden zullen
verhoord worden. Jullie verzoeken om zondaars te redden zullen beantwoord worden.
Ik bemin jullie. Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mijn Zoon betonen en Ik zegen jullie.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste
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602. Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld
vóór vandaag, kan verzacht worden.
Maandag, 29 oktober 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb is het tij van verandering begonnen, nu de Hand van Mijn
Vader in kastijding neervalt, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere landen.
Al deze ecologische omwentelingen zullen overal voortgaan totdat de mensheid gezuiverd is.
Jullie moeten bidden opdat de zielen die God verwerpen gered kunnen worden van de Vuren der Hel dank
zij de edelmoedigheid van anderen, door hun gebeden.
Deze tekenen zijn bedoeld om aan de mensheid duidelijk te maken dat de tijden inderdaad veranderd zijn.
Niets zal noch kan hetzelfde zijn totdat de aarde gezuiverd is om het mogelijk te maken dat de Tweede
Komst plaatsvindt.
Op dit ogenblik waarin de zonden de aarde teisteren, is zij niet waardig om de Messias te ontvangen.
Deze tekenen behoren tot de eindtijd, Mijn volgelingen, en jullie moeten je ziel voorbereiden.
Zeer spoedig zullen nog slechts weinigen, inbegrepen die atheïsten met een hart van steen, in staat zijn om
de Hand van Mijn Vader te negeren.
Toch kunnen Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld vóór vandaag,
gematigd en verzacht worden door jullie gebeden.
Maar zij zullen desondanks voortgaan totdat de mensheid de Waarheid aanvaardt.
De dag van de Heer, de dag van de Tweede Komst, nadert alras al moeten eerst nog vele gebeurtenissen
plaatsvinden.
Dit zal een moeilijk tijd worden voor al Gods kinderen, ook van hen die een sterk geloof bezitten.
Maar van hen die hun liefde en trouw aan Mij, hun Jezus, tonen, zullen velen in vrede zijn omdat zij weten
dat Ik kom om hen in Mijn Nieuwe Paradijs te brengen.
De rijkdom van dit Nieuw Koninkrijk moet nagestreefd worden en jullie moeten hunkeren naar dit groot
Geschenk.
Wees sterk en vertrouw op Mij. Jullie moeten begrijpen dat Mijn Vader die mensen moet straffen die
vreselijke daden beramen. Hij heeft beloofd om hun acties een halt toe te roepen en dat zij zullen
weggevaagd worden.
De tekenen zullen nu in elke hoek van de wereld gezien worden om te verzekeren dat de mensheid niet in
het ongewisse blijft over Wiens Macht hier aan het werk is.
God alleen beveelt over zulke Krachten. Elke andere kracht is van korte duur. De Macht van God is
Almachtig en geen mens zal ooit de Schepper en Maker overwinnen van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Jullie Jezus

603. De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept onbehagen in de wereld op
dit moment.
Dinsdag, 30 oktober 2012, 19:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet nu toch al weten dat het lijden dat jij in Mijn Naam te verduren hebt, zal
voortgaan tot op de laatste dag van deze Zending.
Dit is moeilijk voor jou om te horen, maar weet dit. Deze Missie is de moeilijkste van alle Missies die vóór jou
geweest zijn. Jij zult in de woestijn gejaagd worden en je zult je verlaten en eenzaam voelen. Jouw stem zal
genegeerd worden maar Mijn Heilig Woord zal de harten van miljoenen raken.
Mijn Heilige Wil zal altijd door jou in acht genomen worden hoewel jij dikwijls het gevoel hebt dat je niet sterk
genoeg zal zijn.
Jouw zwakheid is je sterkte omwille van jouw vertrouwen in Mij. Daarom zal Ik jou nooit in de steek of zonder
hulp van anderen laten. Toch zal je in deze Missie alleen wandelen. Ik zal jouw enige gezel zijn. Ik verenig
ons lijden als één.
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Jij, Mijn dochter, zal altijd Mijn Genaden van weerstand nodig hebben. Het doorstaan van deze Zending en
de verkondiging van Mijn Heilig Woord aan een ondankbare wereld, zal niet gemakkelijk zijn. Het zal een
grote vastberadenheid en moed vereisen.
Dat geldt voor al Mijn leerlingen, ook voor hen die Mij liefhebben maar die deze Boodschappen niet
aanvaarden.
De hindernissen die jullie zullen tegenkomen in deze fase van de Missie zullen toenemen voor jullie
allen, Mijn toegewijd leger.
Jullie moeten met waardigheid aanvaarden dat wanneer jullie Mij volgen, jullie zullen lijden. Zeer weinig
zielen weten om te gaan met het lijden dat allen treft die zichzelf in overeenstemming brengen met Mijn
Leer.
De loutere vermelding van in Mij, jullie Jezus, te geloven, schept onbehagen in de wereld op dit
moment.
Het geeft jullie niet alleen ongemak, wanneer jullie trouw aan Mij openlijk bekend gemaakt wordt, jullie zullen
omwille van Mij lijden.
Vergeet niet dat lijden een speciale genade is. Het is zeer moeilijk te verdragen en veel zielen keren zich
omwille daarvan van Mij af. Maar jullie moeten je herinneren dat wanneer jullie in Mijn Naam lijden, Ik jullie
zal vasthouden en Mijn Genaden over jullie zal uitstorten. Ondanks jullie lijden, zal dat jullie vrede in de ziel
schenken.
Alstublieft, Mijn dochter, geef nooit op. Voel je nooit verlaten, want Ik ben nog dichter bij je wanneer je je
alleen voelen. Ik ben tijdens deze tijden van kwelling nog dichter bij je. Je moet al de hulp blijven vragen die
je kunt krijgen door bij Mijn geliefde Moeder en al de heiligen te verzoeken je te hulp te komen.
Zeer spoedig zul jij accepteren dat de toename van het lijden een onmiddellijk gevolg is vanwege de
oppositie tegen deze missie door de Boze. Hij is uitermate beangstigd omdat zijn strijd ten einde loopt. Hij
haat jou omwille van de zielen die gered worden door deze Missie van redding.
Jullie Jezus

604. Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze.
Donderdag, 1 november 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en samenkomen verenigd in liefde als voorbereiding op
de moeilijke tijden die op komst zijn.
Jullie, Mijn sterk leger, zijn gezegend en jullie zijn beschermd met het Zegel van Mijn Vader, het Zegel van
de Levende God.
Bij alles wat jullie langs alle kanten naar het hoofd geslingerd zal worden, onthoud dat Ik met jullie ben.
Vele gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het schisma in Mijn Kerk op aarde,
de dictaturen in elk van jullie naties – vast verbonden tot in hun kern – zullen allemaal op hetzelfde moment
plaatsvinden.
Zo vele ontwrichtingen zullen vele tranen veroorzaken en tandengeknars, maar één zaak zal intact blijven.
Dat zal de Macht van God zijn en Zijn Liefde voor al Zijn kinderen.
Die strijd zal zich in de wereld ontvouwen en jullie, Mijn leger, moeten niet beven van angst. In Mijn
Koninkrijk is alles in orde en jullie plaats is daar verzekerd. Jullie moeten je nu bekommeren om de anderen.
Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze. Mijn Kruistochtgebeden zullen veel van de
verschrikking verzachten die veroorzaakt wordt door de zonden van de mensheid. Alstublieft, bid dit gebed
(83) voor de matiging van de kastijdingen.

Kruistochtgebed (83)
Voor de matiging van de kastijdingen.
“O lieve Vader, God de Allerhoogste, wij, Uw arme kinderen, knielen neer voor Uw Glorierijke Troon in de
Hemel.
Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.
Wij smeken Uw Barmhartigheid af voor de zielen van diegenen die verschrikkelijke ontberingen veroorzaken bij
Uw kinderen op aarde.
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Alstublieft vergeef hun.
Alstublieft verwijder de antichrist, van zodra hij zichzelf bekend maakt.
Wij vragen U, lieve Heer, Uw Hand van Kastijding te matigen. In plaats daarvan smeken wij U onze gebeden en
ons lijden te aanvaarden, om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.
Wij vertrouwen U. Wij eren U. Wij danken U voor het grote offer dat U bracht toen U Uw enige Zoon, Jezus
Christus, zond om ons van zonde te verlossen.
Wij verwelkomen Uw Zoon, eens te meer, als de Verlosser van de mensheid.
Alstublieft, bescherm ons. Behoed ons voor het kwaad.
Help onze families.
Ontferm U over ons. Amen.”
Jullie, Mijn leger, zijn langs alle kanten voorbereid. Al wat jullie moeten doen is op Mij te vertrouwen.
Wanneer jullie Mij volledig vertrouwen, zullen jullie in staat zijn al jullie liefde, lijden, zorgen en pijnen aan Mij,
jullie Jezus, af te staan.
Wanneer dat het geval is moeten jullie alles in Mijn Heilige en Medelijdende Handen achterlaten.
Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.
Jullie Jezus

605. De Maagd Maria: Richt jullie tot mijn Zoon en vraag Hem om jullie naar Zijn
Grote Barmhartigheid te leiden.
Vrijdag, 2 november 2012, 14:00 u.
Mijn kind, de duisternis die over de aarde valt zal op verschillende manieren worden waargenomen.
Ingevoerde wetten die de familiale eenheid verdelen, zullen het bewijs zijn van de invloed die de Boze in
jullie regeringen heeft.
De ingevoerde wetten om abortus te vergoelijken, breken het Hart van Mijn Vader. Niemand heeft het recht
om Gods Schepping te belemmeren, toch is het juist dat wat de mensheid dagelijks doet, zonder enige blijk
van schaamte of schuld.
Mijn kind, je moet hard bidden voor de redding van de mensheid, want zeer binnenkort zal zij in twee delen
verdeeld worden; zij die God trouw blijven en zij die Hem verwerpen. Broeder zal van broeder gescheiden
worden, buren zullen verdeeld zijn en families zullen zich in twee splitsen. Deze tijd werd voorspeld.
Om te verzekeren dat God zoveel mogelijk zielen kan redden, zal Hij hun vele gelegenheden schenken om
terug naar Hem te komen.
Bid nu voor jullie families, jullie vrienden en buren voordat de laatste scheiding plaatsvindt. Dan zal de dag
van de Tweede Komst van Mijn Zoon zeer nabij zijn.
Mijn kinderen, jullie zijn zo verward. Die verwarring en leegheid van ziel is te wijten aan gebrek aan geloof in
God. Geen enkele ziel kan overleven zonder de Liefde van God in hun hart.
Zij zijn als lege vaten die ronddobberen in de zee zonder enig idee omtrent hun laatste bestemming.
Doelloos drijven zij rond in een uitgestrekte leegte waar niets bevredigt, waar niets ter wereld hun ware
vrede kan geven.
Richt jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem jullie naar Zijn Grote Barmhartigheid te leiden en Hij zal jullie de
vrede schenken die jullie verlangen. Al wat jullie moeten doen is erom vragen.
Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, jullie naar Mijn Zoon te brengen. Ik zal jullie leiden en altijd beschermen op
elke stap van de weg.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Vrede
Moeder van Verlossing
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606. Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden
behoren.
Zaterdag, 3 november 2012, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen Mij afvallig worden en bezwijken voor de zonde, moeten zij Mij
nooit vrezen.
Van zodra jullie zondigen, Mijn geliefde volgelingen, moeten jullie je onmiddellijk tot Mij keren.
Wees nooit beschaamd of verlegen om naar Mij toe te komen nadat jullie een zonde begaan hebben. Dat is
de enige manier waarop jullie de kracht kunnen verkrijgen om opnieuw met Mij te wandelen.
Indien jullie je niet tot Mij richten, maar Mij integendeel mijden, dan zullen jullie verder verzwakken en jullie
blootstellen aan de verleidingen die de Boze jullie elke dag zal voorschotelen.
Zonde is iets waarmee elk kind geboren wordt. De erfzonde moet verdelgd worden door het Sacrament van
het Doopsel. Maar zelfs dan zullen de zielen nog altijd bekoord worden en dat zolang de mensheid onder de
heerschappij van Satan blijft.
Jullie van zonde bevrijden is eenvoudig. Ten eerste zullen jullie in je hart weten wanneer jullie gezondigd
hebben. In de wereld van vandaag zijn er veel mensen die de zonde van zich afzetten als zijnde
onbelangrijk. Toch, indien de mensen openlijk zouden toegeven hoe zij zich voelen na gezondigd te hebben,
zouden jullie merken dat hun innerlijke vrede verscheurd is.
Zonde wordt door de meeste zielen aangevoeld totdat zij zo verduisterd geworden zijn dat alleen zonde hun
begeerten nog kan bevredigen. Dat is de reden waarom jullie bij God om vergeving moeten vragen, telkens
wanneer jullie gezondigd hebben. Als jullie dat niet doen zal de zonde in jullie beginnen woekeren en jullie
zullen het moeilijker vinden om aan de bekoringen te weerstaan.
Wanneer jullie berouw voelen in je harten, roep dan tot Mij, jullie geliefde Jezus, om jullie te helpen.
Er bestaat geen zonde die niet kan vergeven worden, met uitzondering van de zonde van godslastering
tegen de Heilige Geest. Roep Mij altijd tot jullie hulp, ongeacht hoe beschaamd jullie zijn omwille van de
zonden die jullie bedreven hebben.
Mijn Hart gaat uit naar al Gods kinderen. Jullie zijn Zijn kostbare schepping en Hij bemint jullie allen ondanks
jullie zonden. Bestrijd de zonde door vergeving te vragen elke keer dat jullie zondigen.
Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.
Jullie Jezus

607. De weg naar Mijn eeuwig koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en
rotsblokken.
Zondag, 4 november 2012, 17:45 u.
Mijn geliefde dochter, laat niemand ooit denken dat hij sterk in zijn geloof kan blijven staan zonder te moeten
vechten voor het recht daarop.
Er zijn vele obstakels die jullie geloof in God in de weg staan en alleen zij die volharden in gebed kunnen de
vlam van hun liefde tot God brandend houden in hun ziel.
De weg naar Mijn Eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken. Het is als blootsvoets
wandelen, kilometers ver, waarbij jullie elke snede, elke scherpe pijn zullen voelen en zullen struikelen bij
elke stap die jullie zetten. Dat is de reden waarom vele zielen vol goede intenties langs de kant van de weg
vallen, omdat de reis zo lastig is.
Wanneer jullie Mij volgen zal jullie reis altijd pijnlijk zijn. Het zal nooit gemakkelijk zijn totdat jullie
zeggen: “Jezus, neem mijn pijn, genees mij en draag mijn kruis”.
Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mijn pad te volgen naar Mijn glorierijk Koninkrijk.
De Kruisiging zal vanaf nu, door al wie God bemint, bij elke nieuwe stap ervaren worden – tot aan de
laatste dag.
In de voorbereiding op Mijn Tweede Komst zullen de Christenen en allen die Mijn Vader, de Allerhoogste
God beminnen, het lijden van Mijn Passie ondergaan.
Het zal beginnen met de beschuldigingen dat God niet bestaat.
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Ik werd veroordeeld als de Zoon van God. In deze tijd zal God de Allerhoogste verworpen worden.
Alle gelovigen zullen getroffen en vervolgd worden wanneer de heidense wetten na verloop van tijd zullen
ingevoerd worden. Zeker, veel mensen die de wegen van de Heer niet kennen, zullen geen acht slaan op
dergelijke goddeloosheid, zo in beslag genomen als ze zullen zijn door de jacht op hun eigen pleziertjes.
Dan zullen er de bestraffingen zijn, toegemeten aan diegenen die publiekelijk hun trouw aan de ene ware
God durven tonen. Zij zullen niet gedoogd worden en zullen zich moeten verbergen om Mijn Vader te eren.
De dagelijkse Offers, de Misoffers, zullen ten slotte tot een eind komen, zoals voorzegd, omdat de Valse
Profeet zal afkondigen dat er een nieuwe Mis zal gehouden worden en dat de oudere versie naar zijn
zeggen niet meer ter zake doet.
Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zal verbannen worden en het Voedsel van Leven zal Gods
kinderen niet langer voeden. En dan zal de Hand van God neerkomen op de heidenen (ongelovigen) die
durven beweren dat zij spreken in Gods Naam. Hun trouw aan het Beest zal velen beïnvloeden en zij zullen
diegenen die misleid zijn, voorgaan naar de gevangenis van de duisternis.
De tweedracht zal toenemen totdat uiteindelijk al Gods kinderen een keuze zullen moeten maken. Ofwel
zullen zij de valse waanvoorstelling volgen, aangeboden door de Valse Profeet die zal beweren dat hij in de
Naam van God spreekt, ofwel zullen zij de Waarheid volgen.
Geloof nooit dat jullie sterk genoeg zullen zijn om te weerstaan aan de druk van die valse priesters die het
Beest vertegenwoordigen. Hun invloed zal groot zijn. Zonder Mijn hulp zullen jullie in verzoeking gebracht
worden om jullie af te keren van Mijn Leer.
Word wakker eer deze tijden aanbreken. Roep elke dag tot Mij om hulp.
Jullie Jezus

608. De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt.
Maandag, 5 november 2012, 18:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet zich nu voorbereiden op de grote veranderingen, die Ik
toegelaten heb om de mensheid voor te bereiden op de Tweede Komst.
Veel werk is door Mijn geliefde volgelingen gedaan om miljoenen zielen te redden door de gebeden die Ik
hun gegeven heb.
Mijn geliefde volgelingen, jullie trouw aan Mij, jullie Jezus, betekent dat jullie zielen aan Mij hebben
overgeleverd die nu veilig zijn en die anders in de Hel zouden geworpen zijn.
Jullie gebeden zijn zo machtig dat mettertijd, wanneer miljoenen meer Mijn Boodschappen van liefde
en hoop aanvaarden, miljarden zielen zullen gered zijn.
Mijn werk door jullie, Mijn leerlingen, redt dagelijks duizenden en duizenden mensen. Daarom is het nodig
dat jullie nooit toegeven aan twijfels die jullie uiteraard van tijd tot tijd overvallen en jullie zouden verhinderen
om te bidden.
Nu moeten jullie luisteren.
Er zal nu veel gebeuren. De stormen zullen overal ter wereld toenemen en de aarde zal kreunen van
pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt. Het zal niet lang meer duren voor hij zichzelf zal
voorstellen.
Mijn dochter, blijf gefocust op het verspreiden van Mijn Woord, ook al mogen vele obstakels op je weg
komen. Laat niets het doorgeven van Mijn Boodschappen aan iedereen vertragen.
Het is niet het aantal mensen die het Boek der Waarheid of Mijn Boodschappen zullen ontvangen die het
verschil maken maar wel het aantal mensen die Mijn Kruistochtgebeden bidden.
De gebeden zullen de macht van de Antichrist verzwakken.
Het zullen de kastijdingen zijn, die door Mijn Vader naar de aarde gestuurd worden, die de leiders en
groepen zullen treffen die het aandurven Zijn kinderen pijn te doen.
De Macht van God zal diegenen bedekken die Hem beminnen.
De Macht van God zal diegenen beschermen die zich bekeren.
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God, Mijn Eeuwige Vader, zal Zijn Genaden blijven uitstorten totdat Zijn Macht al Zijn kinderen op aarde
bedekt en beschermt.
Ga in vrede, hoop en liefde. Vertrouw Mij en alles zal goed zijn.
Jullie Jezus

609. God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in
deze tijd op de vier windhoeken van de aarde.
Dinsdag, 6 november 2012, 22:45 u.
Mijn liefste dochter, de hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in deze tijd op de vier
windhoeken van de aarde. Zij bereiden zich nu voor op de hevige kastijdingen die op de mensheid zullen
losgelaten worden.
Al deze dingen moeten plaatsvinden – stormen, oorlogen, hongersnood en dictaturen – en zullen de aarde
treffen wanneer de strijd begint, zoals voorzegd.
De aarde zal in de vier windstreken van de aardbol beven en velen zullen geschokt zijn, want zij zullen nog
nooit zoveel chaos voor hun ogen gezien hebben.
Jullie, Mijn kinderen, bevinden zich in de Eindtijd en de komende periode zal moeilijk zijn. Diegenen onder
jullie die Mij trouw zijn en al hun vertrouwen in Mij stellen zullen deze ontreddering weerstaan.
Veel veranderingen zullen nu losbarsten in de wereld en diegenen onder jullie die de Waarheid kennen,
wees dankbaar. Jullie zullen beseffen, terwijl dit alles het einde inluidt van de tijd zoals jullie hem kennen, het
ook de tijd zal zijn, zoals voorzegd, die een nieuw begin aankondigt. Een verse start. Een Nieuw Paradijs op
aarde.
Dat wil zeggen: vrijheid, kinderen. Jullie zullen gezwind in Mijn Armen worden opgenomen om de nieuwe
verblijfplaats te verwachten die Ik voor jullie allen zorgvuldig heb voorbereid.
De tijden zullen voor velen hard om dragen zijn, maar alleen zij die de Waarheid aanvaarden zullen
volhouden en gedijen omdat zij zullen beschermd worden.
Mijn Zegel moet verdeeld worden. Mijn Liefde moet bekend gemaakt worden aan elk van Mijn kinderen, van
elke religie, overtuiging en vooral aan diegenen die Mij niet kennen, zowel als aan diegenen die Mijn bestaan
afwijzen.
Ik bereid Mijn leger voor in de Hemel, net zoals Ik Mijn leger op aarde voorbereid.
Samen zullen wij de kwaadaardigheid bekampen, die op het punt staat om door elke natie opgelegd te
worden aan hun hulpeloos volk.
Indien jullie opstaan en het Merkteken van het Beest weigeren te aanvaarden, zal Ik jullie beschermen.
Centra, die in de loop der jaren door Mijn profeten werden georganiseerd, zullen oprijzen, elk als een oase in
de woestijn. Daar zullen jullie in staat zijn jullie trouw te belijden aan Mij, jullie Vader. Daar kunnen jullie
samenkomen om te bidden voor de zielen die verloren zullen gaan onder de macht van de Antichrist.
Bid, bid, bid. Jullie tijd is vastgelegd en de Tweede Komst van Mijn Zoon zal spoedig plaatsvinden.
Alleen Ik, jullie geliefde Vader, ken die datum. Zelfs Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, kent hem niet. Maar
weet dit.
Hoewel jullie door deze en andere missies voorbereid worden, zal het plotseling aangekondigd worden, op
een moment dat het voor velen te laat zal zijn zich om te keren. In plaats daarvan zullen zij weglopen.
Wees sterk, Mijn kinderen. Mijn plan bestaat erin het Beest te vernietigen en elk van Mijn kinderen te
redden. Jullie gebeden kunnen Mij helpen elke kostbare ziel in veiligheid te brengen.
God de Allerhoogste
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610. Veel van de mensheid zal gezuiverd worden en zal dan klaar zijn voor het lang
verwachte Tijdperk van Vrede.
Woensdag, 7 november 2012, 21:28 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen gewaar worden en terwijl elk land een stilte
zal ervaren en een gevoel van verwachting, zullen velen toch niet begrijpen waarom dat gebeurt.
Het leven zal veranderen en voor diegenen die op Mij vertrouwen, jullie zullen veel hebben om naar uit te
kijken in de toekomst.
Denk aan de wereld alsof het een levend persoon is die aan een vreselijke ziekte lijdt. Hij moet lijden, pijn
voelen en de periode doorstaan tijdens dewelke de ziekte behandeld wordt door zijn dokter.
Bij veel mensen slaat de behandeling direct aan. Bij anderen gaat het trager. Bij nog anderen helemaal niet.
Sommige patiënten hebben hoop en aanvaarden dat hun lichaam soms een pijnlijke behandeling nodig heeft
voor het zich weer goed en gezond zal voelen.
De wereld lijdt onder een besmetting die veroorzaakt wordt door de invloed van Satan en zijn demonen die
Gods kinderen bekoren, verleiden en overtuigen van het feit dat zonde niet bestaat.
Zij duiken van de ene geestelijke crisis in de andere. Hoezeer mishagen zij Mijn geliefde Vader. Hoeveel pijn
zullen zij moeten doorstaan alvorens zij het leven kunnen leiden op de manier waarop Gods wetten het
voorschrijven.
Eens de ziekte echter behandeld is en nadat de pijn verdwenen is, zal een groot deel van de mensheid
gezuiverd zijn en klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede. Het Tijdperk van Vrede dat beloofd
werd aan allen die de Goddelijke Onderrichtingen volgen, zal diegenen verwachten die zich in Mijn Ogen
verlost hebben.
Aan ieder van jullie zal de Waarheid getoond worden. Dan zullen jullie in staat zijn om een
onderscheid te maken tussen het afstotende van de zonde en de zuiverheid die vereist is om Mijn
Glorievol Koninkrijk binnen te gaan.
Wanneer elke mens de Waarheid zal gezien hebben, zal niemand er nog aan twijfelen, maar niet allen
zullen haar omarmen.
Het is tijd voor de mensheid om te zien wat er met de wereld gebeurd is door hebzucht, zelfzucht en
eigenliefde. Er wordt geen aandacht besteed aan het welzijn van hen die ongelukkig zijn in het leven. En er
is nog maar weinig belangstelling voor het menselijk leven.
Jullie moeten je arrogantie laten vallen, zo niet zullen jullie beroofd worden van alles wat jullie bezitten.
De verschillende leiders in verscheidene landen zullen de handen spoedig in elkaar slaan en
voorbereidselen treffen om het Christendom in de hele wereld uit te roeien.
Omwille daarvan zullen bollen van vuur en bliksem op de wereld losgelaten worden om de slechten te
straffen.
Toch moeten jullie beseffen dat veel van de kastijdingen die door Mijn Vader gepland werden, omwille van
jullie gebeden verzacht zijn geworden.
Blijf sterk. Ga voort met Mijn Kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op.
Jullie Jezus

611. Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen
Ik op de aarde wandelde.Donderdag, 8 november 2012, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de clerus zijn zich nu aan het
verzamelen over de hele wereld in antwoord op Mijn oproep vanuit de Hemel.
Ik, hun geliefde Jezus Christus, ben in hun harten aanwezig met Mijn bijzondere genaden.
Zij herkennen deze Goddelijke oproep, omdat de Heilige Geest hen bedekt heeft met de kennis dat Ik het
inderdaad ben, Jezus Christus, de Mensenzoon, Die met hen communiceer.
Jullie, Mijn geliefde en gekoesterde schare, zijn in deze tijd verstrengeld met Mijn Heilig Hart.
Ik drijf jullie naar het pad zodat jullie de Waarheid van Mijn grote Barmhartigheid kunnen overbrengen naar
verloren zielen in nood.
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Mijn Geschenk voor jullie is dit. Ik zal jullie harten raken op zo’n wijze dat jullie onmiddellijk zullen weten dat
dit Goddelijke Inspiratie is.
Weten jullie niet hoezeer Ik jullie bemin? Hoezeer jullie beschermd zijn onder de Macht van jullie Goddelijke
Redder, die de wereld verlossing beloofde?
Mijn Tweede Komst is nabij en Ik verlang alle zondaars te redden, ongeacht hoe verduisterd hun zielen zijn.
Vergeet niet dat het door jullie toezegging zal zijn om Mij toe te staan jullie te leiden dat zulke arme zielen
kunnen weggehaald worden uit de greep van de Boze.
Aarzel niet om Mijn oproep te beantwoorden, maar weet dat jullie voorzichtig moeten zijn hoe dat te doen. Ik
moet Mijn leger zo opbouwen dat zij in het geheim kunnen samenkomen om zich als één geheel te
verenigen, zodat zij Mij hun gebeden kunnen aanbieden.
Jullie moeten snel handelen en deze zielen zullen, eens zij Mijn Kruistochtgebeden bidden, naar jullie
getrokken worden.
Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op aarde rondwandelde.
Kom nu. Wees niet bang. Luister niet naar hen die jullie uitdagen, die zich over jullie vrolijk zullen maken of
een smet zullen werpen op Mijn Heilig Woord. Jullie tijd om Mij te dienen is gekomen. Sta moedig op en volg
Mij. Ik zal jullie vullen met liefde en vreugde in jullie harten. Weldra zullen jullie geen twijfels meer hebben
omtrent Wie het is die jullie dat verzoek doet.
Ik dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden. Ik zegen jullie en leid jullie altijd.
Jullie Jezus

612. Deze inenting zal een vergif zijn en zal aangeboden worden onder het mom van
een wereldwijd gezondheidsplan.
Vrijdag, 9 november 2012, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd zijn er nu miljoenen zielen bekeerd en gered door deze
zending. Jouw lijden alleen al heeft – zoals Ik je beloofde - tien miljoen zielen gered. Dus, al mag het erop
lijken dat de ellende in de wereld toeneemt, toch worden er miljoenen zielen gered door jullie gebeden.
Lijden in Mijn Naam verergert altijd en wordt op de duur zo pijnlijk dat het moeilijk om dragen is. Het hevigst
wordt het wanneer Satan kwaad is. Zijn woede neemt tegenwoordig toe en dat is de reden waarom de
aanvallen op jou zo uitputtend zijn. Hij en zijn demonen omringen jou, maar kunnen je fysiek geen kwaad
doen omdat Mijn Vaders Hand jou beschermt. Dat vermindert de geseling niet die jij momenteel ondergaat,
bij de tweede verjaardag van deze zending. Maar weet het volgende.
Het meeste lijden wordt doorstaan wanneer een zending of het werk van een slachtofferziel slaagt. Hoe
meer zielen er gered worden, hoe heviger de aanvallen van de Boze worden. Zijn acties zijn in toenemende
mate zichtbaar in de wereld. Hij, die zich veel moeite getroost om zijn bestaan te verbergen, werkt op zijn
manier in de geesten van die arme mensen die zichzelf voor hem openzetten, omwille van hun begeerte
naar wereldse geneugten en liefde voor de macht.
Satans sterkte ligt in zijn vermogen om de mensen te misleiden door hen te laten geloven dat hij
slechts een symbool is dat door Christenen gebruikt wordt om het verschil tussen goed en kwaad uit
te leggen.
Satan kent het gevaar zijn tegenwoordigheid bloot te geven. Indien hij dat zou doen, dan zouden
meer mensen aanvaarden dat God bestaat.
Dat wil hij niet, dus schept hij bewustzijn omtrent zijn bestaan bij diegenen die hem vereren. Deze mensen,
die het bestaan van Satan aanvaarden, houden erediensten voor hem net zoals mensen in de katholieke
Kerk naar de Mis gaan of in andere kerken erediensten houden om God te loven.
Zoveel zielen zijn gestolen geweest. God, Mijn Eeuwige Vader, heeft het voornemen hen terug te winnen
door Zijn Waarschuwing en de tuchtigingen die op diegenen zullen neerkomen wanneer zij zich verzamelen
om het Beest te vereren.
Mijn Vader zal Satans aanhangers die Zijn Kerken ontheiligen, bekend maken.
Zij zijn het doelwit van Zijn kastijdingen en tenzij zij ophouden met wat zij aan het doen zijn, en dat uit hun
eigen vrije keuze, zullen zij door de Hand van God worden neergeslagen.
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Het opkomen van deze Satanische groepen die zichzelf aan de wereld voorstellen als zakelijke en
netwerkende organisaties, tiert welig.
Zij zijn overal; intrigerend bijeenkomsten houdend, samenzwerend en boosaardige plannen beramend om
miljoenen onschuldige mensen te vernietigen.
Zij zullen door verplichte inentingen een vorm van genocide introduceren bij jullie kinderen, met of
zonder jullie toestemming.
Deze inenting zal een vergif zijn en zal voorgesteld worden onder het mom van een wereldwijd
gezondheidsplan.
Hun plannen hebben zij nu verwezenlijkt en zij zijn reeds begonnen ze te introduceren. Sommige van hun
plannen in een Europees land werden door Mijn Vader gestopt dank zij de gebeden van offerzielen.
Kijk voor en achter jullie. Let nauwkeurig op bij ogenschijnlijk onschuldige nieuwe wetten die in jullie landen
worden ingevoerd en die bedoeld zijn om jullie het gevoel te geven dat zij jullie leven zullen verbeteren. Vele
daarvan zijn eenvoudigweg bedoeld om jullie tot slaaf te maken van schijnbaar democratische wetten door
jullie zo ver te krijgen schriftelijk afstand te doen van jullie rechten.
Democratie zal worden vervangen door dictatuur, al zal dat niet als dusdanig aan de naties voorgesteld
worden. Wanneer miljoenen al hun rechten schriftelijk zullen weggegeven hebben, in de naam van nieuwe
verdraagzame wetten, zal het te laat zijn. Jullie zullen gevangen zitten.
De voornaamste leiders in de wereld werken samen om hun nieuwe plannen te realiseren. Zij maken deel uit
van de elite wiens doel is: hebzucht, rijkdom, controle en macht. Zij aanvaarden de Macht van God niet. Zij
geloven niet dat Mijn Dood op het Kruis bedoeld was om hen te redden van de vuren van de Hel.
Ik moet hen doen inzien hoe verkeerd zij het hebben. Voor Mij is de tijd gekomen om hun Mijn
Barmhartigheid, Mijn Liefde voor hen te bewijzen.
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (84) om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.

Kruistochtgebed (84)
Om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.
“O lieve Jezus, ik smeek U om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.
Toon hun het bewijs van Uw Barmhartigheid.
Help hen om openhartig te worden en echte nederigheid te tonen ter ere van Uw groot Offer, bij Uw Dood op
het Kruis, toen U stierf voor hun zonden.
Help hen te onderscheiden wie hun Echte Maker is, wie hun Schepper is, en vul hen met de Genaden om de
Waarheid te zien.
Alstublieft belet dat hun plannen zich voltrekken om miljoenen mensen te kwetsen door inentingen, tekort aan
voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen, en het uiteenvallen van families.
Genees hen.
Bedek hen met Uw Licht en neem hen op in de boezem van Uw Hart om hen te redden van de valstrikken van de
Boze. Amen.”
Jullie Jezus

613. Wereldwijde vaccinatie: Eén van de meest gemene vormen van genocide ooit
gezien sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler.
Zaterdag, 10 november 2012, 23:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wat kan de Waarheid je schokken. Hoewel je Mijn Heilig Woord aanvaardt, is het
slechts wanneer de profetieën die Ik jou geef zich verwezenlijken dat je de ernst begrijpt van deze Zending
om de mensheid te redden.
De introductie van een wereldwijde vaccinatie, bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen, zal een van de
meest gemene vormen van genocide zijn die ooit gezien is sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler.

502

Dit boosaardig plan zal mogelijk zijn omdat vele van jullie regeringen hun volk dwongen veranderingen in
hun wetten te aanvaarden die hun regeringen de macht geven om wetten op te leggen tegen jullie
onschuldige kinderen.
Vergeet niet dat het enige wat Mijn Vader heeft tegengehouden om een einde aan de wereld te maken de
liefde is van die trouwe dienaren onder jullie.
Mijn Vader heeft omwille van Zijn Liefde voor elk kind en voor elke Schepping van Hem, Zijn Hand
ingehouden. Nu is voor Hem het ogenblik gekomen om eindelijk de tijden te ontbinden, zodat de wereld die
Hij schiep uit Liefde en overeenkomstig Zijn Goddelijke Wil in vrede kan verdergaan.
Hij zal nu diegenen vernietigen die deze kwaadaardigheid begaan tegen Zijn kinderen. Hij zal dit kwaad niet
langer dulden en Zijn Hand zal nu straffend neerkomen.
Zijn Toorn zal zich nu manifesteren in een wereld die zal opgeschrikt worden door de omvang van de straf
die op de aarde zal neerkomen.
Diegenen onder jullie die verantwoordelijk zijn voor het toedienen van verschrikkelijk lijden aan jullie
medelandgenoten en medeburgers, weet dit.
Jullie zullen voorgoed neergeslagen worden met de gesel van ziekte en dan zullen jullie en diegenen die de
ene wereldgroep eer bewijzen, uitgeschakeld zijn alvorens de Strijd van Armageddon begint.
Jullie zullen door Mijn Vader niet toegelaten worden en Hij zal jullie niet toestaan Zijn kinderen nog langer te
kwellen. Wee jullie en diegenen onder jullie die Hem in deze tijd vertoornen.
De tijd voor Mijn Vader om jullie te tonen wiens Macht voor altijd zal aanhouden, zal jullie nu bewezen
worden. Jullie theorieën omtrent jullie schepping, die bedorven zijn, zullen jullie eindelijk getoond worden
voor wat zij waard zijn. De Waarheid, zoals beloofd in het Boek der Waarheid en voorzegd aan de profeet
Daniël, zal ten slotte getoond worden.
Zo veel mensen zijn zich niet bewust van de Waarheid van God. Vele goedmenende zielen zoeken in hun
leven niets anders dan aangename gewaarwordingen. Velen verspillen de tijd die hun wordt toegestaan in
hun leven op aarde, omdat zij de Waarheid over Gods Bestaan niet kennen.
Nu wordt de Waarheid voorgesteld. De tijd van de afrekening is aangebroken.
Mijn Vader zal de wereld eindelijk attent maken op de Waarheid. Zij die de Waarheid negeren zullen zichzelf
de toegang tot Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde ontzeggen.
In plaats van een eeuwig, schitterend leven te hebben, vol van wonderen, vreugde, liefde en voorspoed,
zullen zij alleen achterblijven om weg te kwijnen in de diepten van de Hel.
Ik roep al Gods kinderen dringend op te luisteren naar deze waarschuwing.
Het mag hard zijn. Velen die zeggen: “Dit komt niet van God want Hij is Barmhartig”, luister naar het
volgende.
De tijd is gekomen om het kaf van het koren te scheiden. Die dag is zeer nabij. Om het even welke keuze de
mens gemaakt heeft, het zal de definitieve keuze zijn.
De vrije wil zal altijd door Mijn Vader geëerbiedigd worden tot op de laatste dag. De Dag van het Oordeel.
Jullie Jezus

614. Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren.
Zondag, 11 november 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is altijd belangrijk te onthouden dat wanneer je lijdt, het niet alleen jouw eigen
pijn is die je voelt. Het is Mijn pijn die jij doorstaat. De pijn waarvan Ik spreek is niet die welke Ik onderging
tijdens Mijn kruisiging, maar die welke Ik vandaag onder ogen zie als Ik de pijn van de mensheid gadesla en
voel.
Mensen lijden in de wereld wegens de duisternis van hun ziel. Zelfs diegenen die een eenvoudig leven
doorleven en die Mijn Leer trachten te volgen, hebben pijn. Zij kunnen zich ellendig voelen bij hun
inspanningen om van elkaar te houden. En zij lijden omwille van de twijfels die zij ervaren in hun geloof.
Zo velen verstaan de betekenis niet van het Eeuwig Leven of van het feit dat het leven niet eindigt wanneer
een persoon in deze wereld sterft. Daarom bereiden zo velen zichzelf ook niet voor op het volgend leven.
Veel mensen in het verleden bereidden zich onvoldoende voor en zijn of in de Hel of in het Vagevuur.
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Aan deze generatie wordt een Geschenk gegeven waarvan geen enkele andere generatie heeft kunnen
genieten. Velen zullen gewoon de overgang van dit leven ogenblikkelijk maken zonder de dood te moeten
ervaren, zoals jullie weten.
Mijn Tweede Komst zal dit buitengewoon Geschenk met zich brengen. Dus, vrees niet. Wees blij, want Ik
kom om jullie een voorspoedige toekomst te geven.
Denk eraan als volgt. Hoewel jullie een aantal moeilijkheden zullen doormaken, en jullie getuigen zullen zijn
van de manier waarop Mijn Bestaan zal afgekeurd worden, zal dat niet lang duren.
Ik besef dat velen onder jullie zich zorgen maken, maar Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal
geschieden. Dan, wanneer jullie het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe Aarde zullen zien neerdalen, het
Nieuwe Paradijs, dan zullen jullie vol verrukking zijn.
Woorden kunnen deze mooie Schepping niet beschrijven. Mijn Hart barst van Liefde wanneer Ik bedenk hoe
jullie en jullie geliefden op dit wonder zullen reageren. Dat zal gebeuren wanneer het mysterie van het
laatste verbond voor jullie duidelijk zal worden.
De helderheid van Mijn Belofte om weer te komen zal eindelijk echt begrepen worden.
De wereld zal één heilige familie worden en zal een bestaan leiden in overeenstemming met, en in
vereniging met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Dat gaat een tijd worden van hereniging, wanneer de eerste verrijzenis van de doden zal plaatsvinden. Zij,
die op aarde door de loutering gezuiverd zijn geweest, zullen verenigd worden met diegenen die ook
gezuiverd zijn in het Vagevuur om in het Nieuwe Paradijs te leven.
Er zal veel veranderen, maar allen die Mij volgen en zich met Mij verenigen in Mijn Nieuw Tijdperk van
Vrede, waarover Ik zal regeren door Mijn geestelijke leiding, zullen zielenvrede kennen.
Eindelijk zal het lijden dat onder het rijk van Satan op deze aarde ervaren werd, niet meer bestaan.
Elke pijn, elk lijden, elk gebed, elke moeite die jullie gedaan hebben om de zielen te verzamelen die
smachtend achterom zien en de hele weg stampen en vechten, zal het waard zijn.
Het Nieuwe Paradijs is klaar. Al wat jullie te doen hebben is jullie zielen voor te bereiden en op te gaan naar
de poorten. Diegenen onder jullie die zichzelf in Mijn ogen verlossen, zullen de sleutels ontvangen om de
poorten te openen.
Volhard tijdens deze komende beproeving want het is iets dat moet gebeuren zoals het voorzegd werd in het
Boek van Mijn Vader.
Jullie gebeden zullen veel ervan verzachten en Mijn Vader zal in elke mogelijke fase tussenkomen om te
verhinderen dat boosaardige daden Zijn dierbare kinderen zouden treffen.
Jullie Jezus

615. Rooms-katholieken zullen het nodig hebben heilige Missen te houden in
schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.
Zondag, 11 november 2012, 22:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten samenkomen en die zielen opzoeken die onwetend zijn omtrent de
Waarheid.
Steek jullie armen uit. Smeek hen naar de Waarheid te luisteren. Hun leven en hun zielen gaan misschien
verloren, tenzij jullie hen helpen naar Mij te komen.
De Kruistocht, de Zending van de Restkerk op aarde zal net zo’n uitdaging vormen als die tijdens de
Middeleeuwen. Het gaat hier niet om fysieke oorlogsvoering zoals bij een leger dat een strijd uitvecht in een
normale oorlog.
De oorlog zal van spirituele aard zijn, ofschoon sommige oorlogen het startschot zullen geven aan miljoenen
gebedsgroepen die zullen opgericht worden om de macht van de Antichrist te verzwakken.
Deze gebeden werden in de Hemel geschreven en beloven buitengewone Genaden.
Zij hebben slechts één doel en dat is de zielen te redden van iedereen, van elk kind, elke geloofsovertuiging,
elk geslacht, elke religieuze gemeenschap en atheïsten. Dat is Mijn grootste verlangen.
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Jullie, Mijn leerlingen, staan onder Mijn leiding. De genaden die Ik over jullie uitstort, dragen reeds vrucht.
Weldra zullen de krachten die Ik zal geven, door de genaden van de Kruistochtgebeden, duizenden nieuwe
zielen aantrekken.
Jullie zullen denken, hoe kan een kleine gebedsgroep zulke bekeringen bereiken ? Het antwoord is
eenvoudig. Het is omdat jullie beschermd zijn door Mijn Vader en rechtstreeks door Mij geleid worden dat
jullie zullen slagen. Jullie kunnen niet falen. Hoewel jullie vele verwarringen en ruzies zullen meemaken,
evenals ook innerlijke strijd, wat bij dit werk te verwachten is, zal Ik altijd aan jullie zijde staan.
Onthoud dat wij nu voorbereidingen treffen voor het wegvallen van Mijn arme gewijde dienaren, ten gevolge
van het komende schisma dat in de Christelijke Kerken gaat uitbarsten.
Terwijl het restleger door priesters en andere Christelijke geestelijkheid zal geleid worden, zullen velen
lekendienaars zijn, daar dit een tijd zal zijn van gebrek aan priesters.
Jullie, Mijn leerlingen, zullen moeten samenkomen en Hosties voor de H. Communie opslaan want zij zullen
moeilijk te bekomen zijn. Diegenen onder jullie die Rooms-Katholiek zijn zullen Missen moeten vieren in
schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.
Een missie, vergelijkbaar met de Duitse Nazi-vervolging waarbij de Joden werden opgespoord, zal in het
leven geroepen worden om zogenaamde verraders van de Nieuwe Wereldkerk te vernietigen die, zo zal
jullie gezegd worden, alle religies vervangt.
Jullie zullen beschuldigd worden van het ontheiligen van de Mis en van hun nieuwgevormde voorstelling van
de Mis, waar Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want (die nieuwe Misvorm) zal een
gruwel zijn in Mijn Vaders Ogen.
Mijn Lichaam en Bloed zal tegenwoordig zijn in die Missen die opgedragen worden in die centra en
schuilplaatsen waar jullie trouw zweren aan de Transsubstantiatie om te bewerken dat het Heilig Offer van
de Mis authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt.
Ik zal jullie blijven onderrichten terwijl jullie de Gebedsgroepen ‘Jezus tot de Mensheid’ over de hele wereld
blijven opzetten.
Velen worden reeds elke dag gevormd. Ik dank diegenen die Mijn instructies volgen en gehoorzaam zijn.
Wees in vrede. Jullie moeten meer vertrouwen. Laat elke vrees varen want die komt niet van Mij. Wij groeien
nu en verspreiden ons over alle hoeken van de aarde. Weldra zullen allen volgen en wanneer dat gebeurt,
zullen de gebeden de wereld veranderen door de bekeringen.
Ik bemin jullie allen. Ik ben dankbaar en geraakt door het feit dat jullie Mij onmiddellijk beantwoord hebben
door deze belangrijke zending, de grootste die ooit opgezet werd om alle zondaars thuis te brengen bij de
Vader en veilig voor de invloed en bekoringen van het Beest.
Jullie Jezus

616. De Kroning met Doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch.
Dinsdag, 13 november 2012, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de kroning met doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch voor de eindtijden.
Net zoals de Kerk Mijn Lichaam op aarde is, zo zal ook zij gekroond worden met de doornen van kastijding
zoals het was tijdens Mijn weg naar de Calvarieberg. De Kroon van Doornen betekent het Hoofd van Mijn
Heilige Kerk op aarde. Paus Benedictus zal veel te lijden krijgen terwijl hij zal vervolgd worden omdat hij de
Waarheid verkondigt.
Als Hoofd van Mijn Kerk zal hij verguisd worden zonder erbarmen tegenover hem te tonen. De tegenstand
zal snel aangroeien wanneer men verklaart dat hij niet langer van betekenis is.
Diegenen die er aanspraak op zullen maken veel moderner te zijn in hun benadering van de apostolische
wegen, zullen naar hem uithalen en zijn woorden ridiculiseren. Dan zal het Hoofd van Mijn Kerk vervangen
worden door het Hoofd van de Slang.
De geseling die Ik onderging tijdens Mijn Kruisiging zal nu opnieuw plaatsvinden in Mijn Katholieke Kerk. De
slang beweegt nu snel want het zal trachten Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – te verslinden. Dan zullen
alle Christelijke Kerken opgeslokt worden en gedwongen om de valse profeet te eren als de rechterhand van
het Beest.
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Ofschoon velen onder jullie wellicht angstig zijn, vergeet niet dat jullie gebeden deze zaken vertragen en in
veel gevallen dergelijke zaken milderen.
Gebeden, voldoende gebeden, zullen het werk van de Boze op aarde belemmeren en verzwakken.
Zij zijn het tegengif voor de vervolging die gepland is door de boosaardige groep die geleid wordt door
Satan. Met bekering en jullie gebeden, Mijn leerlingen, kan veel overwonnen worden. Gebed kan dit kwaad
vernietigen. Gebed kan en zal de mensheid bekeren. Indien dan voldoende zielen Mij volgen, zal alles
gemakkelijk worden. Dan zal de overgang naar Mijn Nieuwe Paradijs gemakkelijker zijn.
Jullie Jezus

617. Een aantal gebeurtenissen zullen aan de oppervlakte beginnen komen met
betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden.
Woensdag, 14 november 2012, 20:30 u.
Mijn geliefde mystieke echtgenote, Mijn zeer geliefde dochter, jouw beproevingen hebben jou een nieuwe
kracht gegeven en de vurigheid die nodig is om het hart van velen te raken.
Dat is een van de wegen langs dewelke Ik de zielen zal raken van diegenen die Mijn Genaden nodig
hebben. Ik zal dat bewerkstelligen door jouw werk voor Mij, zodat bekering zich snel kan verspreiden.
Tijdens deze tijd zullen een aantal gebeurtenissen aan de oppervlakte beginnen komen met betrekking tot
de Kerken die Mij in de wereld in ere houden.
Het schisma in Mijn katholieke Kerk zal spoedig bekend gemaakt worden.
Wanneer het zover is zal dat gebeuren onder luid applaus voor diegenen die de Waarheid van Mijn Leer
gescheiden hebben van de geboden die Mijn Vader had voorgeschreven.
De planning en coördinatie van dit grote programma heeft wel wat tijd gevraagd, maar spoedig zullen
zij het schisma aankondigen voor de media van de wereld.
Velen, schreeuwend met alle kracht van hun stem, zullen leugens verkopen en dat niet alleen tegen de
wetten die in Mijn Leer zijn neergelegd. Wat zij werkelijk willen is een nieuwe god te scheppen. Het nieuwe
boegbeeld van Mijn Kerk zal gepromoot worden zoals bij om het even welke sterk geprofileerde verkiezing
van politieke leiders.
Zij zullen trachten jullie te doen geloven dat de Woorden van vroeger onbetrouwbaar zijn. Dan zullen zij jullie
vertellen er niet meer in te geloven. Zij zullen de manier veranderen waarop zij Mijn Leer beleefden en de
wijze aanpassen waarop zij Mij eren.
Zij zullen Mijn Wetten terzijde schuiven en wetten navolgen die zij zelf gemaakt hebben.
Zij zullen hun plechtige geloften wijzigen om hun deelname bij de bouw van een nieuwe tempel te
rechtvaardigen – de nieuwe tempel toegewijd aan het bestuur van de Valse Profeet.
Dan zullen zij niet langer Mijn dienaars zijn want zij zullen hun trouw verwisselen en de Valse Profeet eren.
Vervolgens zullen zij een valse god aanbidden, een nieuw soort concept, dat zal toelaten om zekere wetten
van God te vernietigen en te vervangen door obsceniteiten voor Mijn Ogen.
Dit is Mijn waarschuwing aan de priesters onder jullie die uit de Katholieke Kerk zullen wegtrekken.
Indien jullie ophouden met volledig op Mij te vertrouwen, dan zal jullie hoofd zo gewend worden dat jullie
geloven in leugens. Wanneer jullie leugenachtige bestuurders vertrouwen zullen jullie in vreselijke zonde
vallen. Jullie zullen het Beest eren dat Mijn Kerk zal ontheiligen door de doornenkroon te plaatsen op het
Hoofd van Mijn Kerk, Mijn ware Heilige Vicaris, Paus Benedictus.
Jullie zullen vreselijk lijden wanneer jullie het Beest dienen, want jullie zullen God beroven van Zijn kinderen.
Keer terug naar jullie ware wortels. Sta niet toe dat Mijn Kerk ontwijd wordt door de zonden die gepland zijn
door mensen die de Christenheid en andere religies die Mijn Vader eren, willen vernietigen.
Jullie, Mijn gewijde dienaren, die ongehoorzaam zijn aan jullie Heilige Orden, jullie sluiten jullie harten van
Mij af terwijl deze bedriegers jullie zielen zullen stelen.
De grootste zonde die jullie op het punt staan te bedrijven is eer te bewijzen aan een valse god. Gekleed in
juwelen zal hij charmant voor de dag komen, subtiel en met ogenschijnlijk een goede beheersing van de
Leer van Mijn Vaders Boek. Jullie zullen onder zijn betovering bezwijken. Hij zal Mijn Leerstellingen
verdraaien zodat zij ketterijen worden.
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Deze religie, een alternatief voor de Waarheid van God, is waardeloos. Maar zij zal een aantrekkelijke
buitenkant tonen van liefde en wonderen en getooid met nieuw goud en kostbare edelstenen, zal zij op de
altaren een hoofdrol spelen als de nieuwe een-wereldreligie.
Aan de priesters die trouw blijven zeg Ik dit. Ik zal jullie zegenen met de Genaden om te allen tijde de
Waarheid te begrijpen.
Zulke afgodsbeelden die jullie als Waarheid worden voorgesteld, zijn slechts stof. Zij zijn gemaakt van
houten voorwerpen. Zij zijn niets. Zij hebben geen enkele betekenis. Genaden zullen er niet uit voortkomen.
God, de Enige Ware God, zal gewoon niet in hun kerken aanwezig zijn. Alleen de Levende God kan slechts
in Mijn Kerken aanwezig zijn. Wanneer God de Vader getuige zal zijn van deze laatste belediging, zal Hij
diegenen verdrijven die deze heidense praktijken tot leven brengen. Dan zal Hij een verklaring vragen van
hen die het schisma in Zijn Heilige Kerk op aarde veroorzaakten – dezelfde dienaren die op arrogante wijze
het Woord van God zo achteloos verwerpen.
Wanneer zij tegenover Mij staan tijdens De Waarschuwing, zullen zij weten hoezeer zij Mijn Vader gekwetst
hebben. Geen enkele persoon noch gewijde dienaar heeft de controle omdat er slechts één Meester is.
Slechts één God. Zij introduceren een door de mens gemaakte god. Die bestaat niet, maar toch willen zij
Mijn kudde van Mij stelen. Elke genade zal hun gegeven worden en veel geduld zal hun betoond worden.
Indien zij geen berouw hebben, zullen zij vernietigd worden.
Ieder van jullie zal voor iedere ziel moeten betalen, die hij voor Mij verloren heeft.
Jullie Jezus

618. Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen.
Zaterdag, 17 november 2012, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen.
Mijn zeer geliefde volgelingen, jullie moeten nu acht slaan op Mijn Heilig Woord en luisteren.
Jullie staan tegenover veel vervolging omwille van de zonden van jullie medelandgenoten en van diegenen
die in de greep zitten van jullie abortuswetten. Deze grootste zonde, waaraan jullie miljoenen keren schuldig
zijn, heeft Mijn Hart gewond alsof een zwaard het vele malen doorboord heeft.
Jullie zonden van onzedelijkheid en jullie liefde voor materiële welstand beledigt Mij ten zeerste. Jullie zijn
Mij niet trouw op de manier waarop het van jullie verwacht wordt. Diegenen onder jullie die afvallig geworden
zijn van de Waarheid moeten een beroep doen op Mij zodat Ik hun ogen kan openen.
Ik bemin al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika, maar Ik vrees dat de zonde zo’n grote wig
(tussen ons) gedreven heeft dat velen van jullie in een afgrond van wanhoop zullen vallen, tenzij jullie het
Bestaan van God erkennen.
Het is belangrijk dat jullie vurig bidden omdat de macht van Satan in veel van jullie wetten geïnfiltreerd is. De
wetten, waarvan er nog meer zullen opgelegd worden door die atheïsten onder jullie, zullen weerzinwekkend
zijn in de Ogen van Mijn Vader.
Hoe ween Ik omwille van het bedrog dat jullie wordt aangeboden. Mijn arme gewijde dienaren onder jullie
zullen als insecten verpletterd worden onder de voeten van die leiders die Mij, jullie Jezus, verwerpen.
Dit is een tijd waarin het gebed jullie dagelijks doel moet zijn zodat jullie natie kan gered worden en gerekend
kan worden onder Mijn twaalf naties in het Nieuwe Paradijs.
Hier is een Kruistochtgebed (85) om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de
bedrieger.

Kruistochtgebed (85)
Om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de bedrieger.
“O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw Meest Kostbare Bescherming.
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om naar God terug te keren.
Open hun geest voor het Ware Pad van de Heer.
Ontsluit hun verharde harten, opdat zij Uw Hand van Barmhartigheid zullen verwelkomen.
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Help deze natie om op te staan tegen de godslasteringen, die ons mogelijks worden opgedrongen om ons te
dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
Wij smeken U, Jezus, om ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart te
sluiten. Amen.”
Ga, Mijn volk, en wees nooit bevreesd om jullie liefde voor Mij te laten zien of jullie verloochenen jullie
Christelijkheid.
Jullie Jezus

619. Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een blinde zal de
veranderingen niet kunnen zien.
Maandag, 19 november 2012, 9:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is slechts één weg naar het Eeuwig Leven en dat is door Mij, Jezus Christus.
Er zijn echter vele wegen die naar Mij leiden.
Velen die Mijn Waarheid volgen zullen het gemakkelijker vinden dan diegenen die de Waarheid kennen
maar God geen eer bewijzen.
Mijn volgelingen, jullie moeten begrijpen dat diegenen onder jullie die de Waarheid kennen, maar hun gemak
nemen en toelaten dat het Woord van God als een leugen beschouwd wordt, dat jullie een
verantwoordelijkheid hebben tegenover Mij, jullie Jezus.
Aanvaard nooit wetten die Satan vereren. In jullie harten zullen jullie weten welke wetten Ik bedoel wanneer
zij jullie worden voorgesteld, want dan zullen zij jullie doen walgen net zoals ze Mij doen walgen.
Laat het bekend zijn dat de strijd tegen het Woord van God begonnen is. De manier waarop dat zal
gebeuren zal voor jullie duidelijk worden.
Vele veranderingen in Mijn Kerken op aarde, vele beproevingen onder Mijn gewijde dienaars, ruzies tussen
naties en het conflict in Israël zullen allemaal tegelijk in intensiteit toenemen.
Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een blinde zal de veranderingen niet kunnen zien.
Ieder van jullie zal op een of andere manier getroffen worden, maar weet dit.
Ik heb beloofd dat Ik met jullie zal zijn, jullie zal leiden bij elke verandering, jullie pijn zal verzachten bij elke
steen waar jullie tegenaan stoten in jullie zoektocht naar vrede, liefde en harmonie.
Blijf bij Mij. Wees dicht bij Mijn Heilig Hart en sta Mij toe om jullie te blijven sterken.
Loop doorheen deze jungle van pijn en verwarring, met geloof in jullie hart en vertrouwen op Mij, jullie Jezus,
en jullie zullen overleven.
Sta jullie geweten of jullie overtuiging van de Waarheid van God nooit toe te wankelen, voor niemand, hoe
overtuigend zij ook klinkt, ongeacht hoeveel zogenaamde verdraagzame wetten zij jullie opdringen opdat
jullie ze zouden aanvaarden.
In jullie hart zullen jullie het verschil kennen tussen waarheid en verzinsel.
Jullie Jezus

620. Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een
belediging tegenover het bestaan van Mijn 12 apostelen.
Dinsdag, 20 november 2012, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vele beledigingen worden uitgebracht tegen Mij, de Redder van de mens, en zij
worden verhuld onder een dekmantel van bedrog.
Satan heeft in deze tijd vooral Christenen geteisterd over heel de wereld. Hij doet dat op de sluwste wijze.
Hij overtuigt hen dat zij getrouwheid moeten tonen tegenover hun broeders en zusters door hen zover te
krijgen in leugens te geloven.
De mensen hebben van nature uit een zorgzame kant die voortkomt uit een aangeboren liefde voor anderen.
Dat is een gave van God. Satan gebruikt die bewogenheid om de mensen in een web van bedrog te trekken
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waarover zij weinig controle hebben. Hij slaagt erin hen te doen geloven in wetten die gelijk staan met zware
zonden tegen God.
Door anderen aan te moedigen in hun zoektocht om wetten uit te vaardigen die moord, oorlog en
godslastering verschonen, zijn veel mensen gaan geloven dat zij zodoende de juiste dingen doen.
Wanneer jullie geloven dat zonde aanvaardbaar is en gerechtvaardigd omdat ze anderen ten goede
komt, dan zijn jullie in een zorgvuldig opgezette val getrapt.
Het is geen toeval dat verontschuldigingen voor de verdeeldheid in de Christelijke Kerken in stijgende lijn
gaan. Het is geen toeval dat aan jullie in deze tijd gelijk welk voorwendsel wordt aangereikt om abortus goed
te praten.
Elke natie heeft ermee te maken en elk openbaar geroep om abortus te introduceren, oorlog te verschonen
en veranderingen door te voeren in de Christelijke Kerken, is gepland door een entiteit. Deze groep heeft
deze gebeurtenissen vele jaren voorbereid. Zij weten precies wie zij zijn en wat zij aan het doen zijn. Zij zijn
zeer machtig en gevaarlijk.
Sta stil, kijk toe en luister, want op dit ogenblik moeten jullie aanvaarden dat wat Ik jullie meedeel in de
Naam van God gebeurt. Al deze monsterlijke en weerzinwekkende acties, die jullie worden voorgesteld als
geloofwaardige en zorgzame veranderingen in jullie maatschappij, zijn op een universele basis gepland en
gecoördineerd door de groep van twaalf.
Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een belediging tegenover het bestaan van
Mijn 12 apostelen.
Zij zullen de antichrist in de wereld introduceren en ondersteunen net zoals Mijn twaalf apostelen Mij
in het publiek introduceerden tijdens Mijn tijd op aarde.
Hun macht houdt in dat elke machtige natie elke andere ondersteunt bij het uitvaardigen van goddeloze
wetten om er zeker van te zijn dat zij zullen aanvaard worden.
Hoe zullen jullie, Mijn geliefde leerlingen, lijden omwille van jullie toegang tot de Waarheid. De Waarheid zal
jullie ogen openen voor het kwaad dat jullie omringt. Jullie mogen de Waarheid nooit vrezen. Alleen wanneer
jullie haar accepteren kan zij jullie beschermen tegen deze kwade wetten, daden en handelingen.
Weet dat deze naties die deel hebben aan de invoering van boosaardige wetten, het meest zullen te lijden
hebben tijdens de laatste zuivering.
Zij mogen geloven dat zij onberispelijk zijn, maar zij zullen er slechts in slagen om één zaak te bereiken. Dat
zal een zo strenge bestraffing zijn dat zij niet in staat zullen zijn zich te verbergen of hun gezicht te bedekken
om haar te ontwijken. Zij zullen, eerst en vooral, Mij van antwoord moeten dienen. Velen zullen Mij in het
gelaat spuwen, zelfs dan. En dan zullen zij de antichrist vervoegen, het beest en al de gevallen engelen voor
een eeuwigdurende pijniging.
Ik waarschuw jullie nu. Aan diegenen onder jullie die proberen om abortus in jullie naties binnen te
brengen, aan diegenen die Mijn Christelijke Kerken belasteren en aan diegenen die het beest
vereren; jullie dagen zijn geteld.
Voor jullie zal er geen toekomst zijn, geen eeuwig leven, geen toegang tot Mijn Koninkrijk.
Jullie Jezus

621. De Maagd Maria: jullie moeten blijven bidden opdat die arme zielen die mijn
Zoon blijven kruisigen zich zouden afkeren van zonde.
Woensdag, 21 november 2012, 18:45 u.
Mijn kind, al Mijn kinderen die Mijn Zoon beminnen moeten zich in gebed verenigen in deze tijd van
conflicten in de wereld.
Jullie moeten bidden opdat die arme zielen die Mijn Zoon blijven kruisigen zich van zonde zouden afkeren
en Mijn Zoon smeken om hen te vergeven.
De tijd is kort nu en alleen wie in staat van genade verkeert kan binnentreden in het Koninkrijk van Mijn
Zoon.
Terwijl voorheen vele jaren nodig waren van gebed, offer en devotie tot Mij, jullie geliefde Moeder, zal er nu
slechts een zeer korte tijd overblijven om verlossing na te streven.
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Mijn kleintjes, bid vurig voor diegenen die Mijn Zoon beledigen en die Mijn Vader, de Allerhoogste God,
zonder eerbied bejegenen.
Zo velen hebben God hun rug toegekeerd. De Boze is erin geslaagd hun harten in steen te veranderen.
Zeer weinigen houden het leven in ere dat aan Gods kinderen gegeven was. Jullie levens liggen in Gods
Hand. Om het even wie zich bemoeit met Gods Schepping, zal gestraft worden.
Mijn kind, roep allen op aan wie het Boek der Waarheid gegeven is om te bidden tot Mij, de Moeder van
Verlossing. Mij werd de taak verleend om Mijn Zoon bij te staan in de verlossing van de mensheid.
Sta Mij toe om jullie te helpen, kinderen, om de weg naar Mijn Zoon met klaarheid te zien en met liefde in
jullie harten.
Ik zal jullie bijstaan om elk obstakel te overwinnen dat jullie weg blokkeert naar de Barmhartigheid van Mijn
Zoon.
Alstublieft, vergeet niet dat Mijn Zoon een en al vergeving is. Hij houdt van al Gods kinderen, ongeacht
hoezeer zij Hem pijnigen.
Al wat jullie moeten doen is jullie naar Hem wenden en om Zijn Barmhartigheid vragen om jullie dichter bij
Hem te brengen.
Bid, bid, bid voor allen die Mijn Zoon beledigd hebben en die Zijn Kerken ontwijd hebben, want zij hebben
jullie hulp nodig.
Zij zijn verloren zielen en moeten teruggebracht worden aan de boezem van Mijn Zoon, anders zal dat Zijn
Hart breken.
Dank jullie wel om deze oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

622. De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken. De andere helft zal de Waarheid
verdraaien.
Woensdag, 21 november 2012, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, onthoud altijd bij elke strenge boodschap die Ik geef aan al Gods kinderen, dat
Mijn Liefde altijd Barmhartig is.
Mijn geduld is onmetelijk en Ik zal elke mens afzonderlijk redden die een beroep doet op Mijn
Barmhartigheid, ongeacht de ernst van hun zonden.
Hoe verlang Ik ernaar allen te bevrijden uit de greep van de misleider die elke ziel die hij verleid heeft stevig
vasthoudt, zodat velen machteloos zijn tegenover zijn kracht.
Moge iedereen toch begrijpen dat wanneer jullie je ziel uit eigen vrije wil aan Satan verkocht hebben, hij jullie
niet zal laten gaan. Alleen Ik kan jullie bevrijden.
Wanneer deze zielen, die voor Mij verloren zijn omwille van hun zondige levens, proberen hun levenswijze te
veranderen, dan zullen ook zij opboksen tegen het Beest. Want dit is een beest dat gekrenkt is en het is
gemeen.
Voor velen, zelfs voor hen die Mij, hun Jezus, toegewijd zijn, zal hij van tijd tot tijd als een doorn in hun zijde
zijn. Niets zal hem tevreden stellen totdat jullie bezwijken voor zijn bekoring, die verschilt van persoon tot
persoon.
Omdat ieder van jullie een zondaar is en dat zal blijven totdat jullie van de zonde gereinigd zijn, erken de
zonde als een feit, maar vecht ertegen.
Jullie die Mij zeer goed kennen, jullie weten dat jullie altijd op Mijn Barmhartigheid kunnen vertrouwen.
Jullie kennen het belang om dagelijks met Mij in communicatie te zijn. Dat kan zo eenvoudig zijn als met Mij
te praten gedurende jullie werkdag. Dat is een perfecte tijd om Mij kleine offers te schenken.
Wanneer iemand jullie kwetst, offer dan deze beproeving aan Mij op zodat Ik omwille daarvan zielen
kan redden.
Indien jullie verontrust zijn omwille van de ruzies die jullie meemaken en waarover jullie geen
controle hebben, moeten jullie Mij toelaten jullie last weg te nemen.
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Veel mensen werken lange zware uren, zowel binnen- als buitenshuis. Al wat Ik jullie vraag is in jullie
gedachten tot Mij te keren wanneer jullie hulp en steun nodig hebben, want Ik zal jullie gebeden verhoren.
Bega nooit de vergissing te denken dat jullie alleen met Mij kunnen communiceren tijdens jullie tijd in de
Kerk, of voor en na het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Ik ben er op elke moment van de dag. Ik
antwoord op elk verzoek, indien het overeenstemt met Mijn Heilige Wil.
Mijn geliefde volgelingen, jullie zijn allen Gods kinderen. Ik verenig jullie, natie met natie, zodat Ik vrede en
eenheid kan brengen te midden van de chaos die komen zal.
Laat Mij jullie in Mijn Heilige Familie brengen en jullie zullen gesterkt zijn.
Dan zullen jullie opstaan en vooruit gestuwd worden, vernieuwd en met een nieuwe opdracht om Mijn leger
te leiden, dat in vele landen nog niet gevormd is.
Blijf trouw aan Mijn instructies.
Alstublieft, verspreid overal het Zegel van de Levende God. Het mag niet verkocht worden. Het moet
voor iedereen beschikbaar zijn. Geef kopieën door aan allen die beschermd moeten worden.
De verdeeldheid groeit tussen de trouwe volgelingen die Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste Bijbel,
aanvaarden en diegenen die de Waarheid willen veranderen.
De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken.
De andere helft zal de Waarheid verdraaien.
Zij zullen dat doen ten bate van hun eigen politieke en persoonlijke motieven, die verborgen zullen worden
achter een geformuleerde taal.
De Waarheid zal spoedig tot leugen verklaard worden en God zal daarvoor verantwoordelijk gesteld
worden.
Zij zullen oneerbiedig verklaren dat de wetten die door Mijn Heilige Vicaris voorgeschreven worden, uit de
tijd zijn en niet meer geschikt voor de moderne maatschappij.
Elk listig argument zal in direct conflict staan met Gods wetten, wat zal uitlopen op het volgende.
Deze mensen willen wetten introduceren die de zonde legaliseren. Zij houden niet van God. Zij
beweren van wel, en velen van hen die zulke wetten promoten zijn atheïsten, maar maken hun echte
overtuigingen niet bekend.
Vele van hun wetten houden de verbanning in van Christelijke wetten.
Aan de ene kant gedogen zij de wetten, die de vrouwen toestaan om hun kinderen te aborteren omwille van
hun keuze van levensstijl. Zij gebruiken de argumenten van vrije keuze, maar die keuze is alleen van
toepassing op de noden van de moeder, niet van het kind.
Veel vrouwen zullen gekweld worden nadat zij het leven op die wijze vernietigd hebben. Vele zullen zich
verloren voelen want in hun hart zullen zij aanvoelen dat het leven dat zij vernietigd hebben, door God
geschapen werd.
Elk krachtig en overtuigend argument zal ingebracht worden om de legalisering van abortus door te voeren.
Elke list om steun te verzamelen, zal uitmonden in de legalisering van abortus voor allen.
Omwille van deze zonde zal Ik hun landen neerwerpen.
De zonde van abortus bezorgt Mijn Vader grote pijn en Hij zal niet toelaten dat dit voortduurt.
De landen die aanhoudend proberen om abortus beschikbaar te maken voor meer vrouwen en die het
promoten als iets goeds, zullen aangepakt worden en een straf te duchten hebben waarvan geen herstel
meer mogelijk kan zijn.
Zij zullen schuldig zijn aan de zonde van moord en zullen een van de eerste groepen zijn die tijdens De
Waarschuwing pijn zullen lijden.
God zal niet toestaan dat jullie raken aan het leven dat Hij schiep.
Zijn straf zal op jullie neerkomen in de vorm van aardbevingen en vele landen zullen straf na straf te
verduren hebben tot de dag van de Heer.
Abortus en moord zullen de twee zonden zijn waarvoor Mijn Vader een strenge kastijding op de wereld zal
loslaten.
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Zonde, Mijn leerlingen, is zoiets als een brandmerk dat jullie ziel elke dag verwoest. Maar wanneer jullie in
staat van genade zijn, vermindert die zonde. Hoe meer jullie de Sacramenten van de Heilige Communie en
de Biecht ontvangen, des te groter de genaden die jullie ontvangen.
Tot diegenen die dagelijks de Mis bijwonen, aan jullie worden bijzondere genaden geschonken. Want jullie,
Mijn trouwe volgelingen, zullen vlug door de Poorten van Mijn Paradijs gaan.
Ga nu en breng wat meer tijd met Mij door. Praat met Mij. Ik hou van het ongedwongen praten met Mij en
het brengt Mij dichter bij jullie. Ik verlang naar jullie. Ik verlang naar de persoonlijke nabijheid, waarnaar Ik
hunker, zodat Ik jullie dichter bij Mij kan brengen.
Jullie kunnen een buitengewone relatie met Mij opbouwen, eenvoudig door eerst een vriend te worden. Dan
zal onze liefde zich opbouwen tot op een bepaald moment jullie hart van liefde voor Mij zal barsten en het
Mijne voor jullie.
Het is niet ingewikkeld, een nieuw fris begin te maken en jullie op Mijn Koninkrijk voor te bereiden. Begin er
nu mee. Wend je tot Mij.
Indien jullie Mij beminnen, zullen jullie Mij spoedig vertrouwen en dat zal jullie leiden naar de reiniging van
jullie ziel. Jullie zullen gelukkiger zijn, in vrede, en niets van de buitenwereld zal voor jullie van betekenis zijn,
met uitzondering van de pijn van de zonde waarvan jullie getuigen zullen zijn.
Ik ben hier. Ik wacht op jullie. Ik verlang dat de mensheid in staat is Mij op de juiste manier te kennen.
Ik bemin jullie.
Jullie Jezus

623. God de Vader: Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst.
Donderdag, 22 november 2012, 19:00 u.
Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn Liefde valt vandaag over de aarde in de hoop dat de harten van Mijn
kinderen wakker gemaakt kunnen worden.
Aan diegenen die Mij niet kennen, en er zijn er velen die bang zijn om Mij te benaderen, jullie zouden
moeten weten dat Ik jullie in het Koninkrijk van Mijn Zoon verlang op te nemen.
Ik Ben de God van Liefde en de God die jullie de gave van Verlossing naliet.
Jullie moeten die gave niet terzijde leggen want zij werd aan de mensen gegeven opdat zij zich opnieuw
zouden kunnen verenigen om te genieten van het Paradijs, dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep.
Dit is de tijd voor de dag van de Heer en jullie, Mijn kinderen, worden voorbereid op deze grote dag.
De tijd voor Mijn goddelijke tussenkomst zal weldra plaatsvinden, zodat jullie kunnen gered worden
om de poorten binnen te gaan van het Koninkrijk van Mijn Zoon.
Wanneer de profetieën die vermeld staan in Mijn Heilig Boek beginnen te gebeuren zullen jullie de Waarheid
eindelijk aanvaarden.
De Waarheid die Ik aan de mensen beloofd heb, voor deze tijden, word nu aan jullie gegeven.
Waarom, zo mogen jullie vragen, moet Ik Mijn kinderen opnieuw de Waarheid van Mijn Heilig Woord geven?
Dat is omdat zo weinigen in de wereld van vandaag in Mijn bestaan geloven. Zij bekommeren zich niet meer
om Mijn Tien Geboden.
Arrogantie heeft de plaats van nederigheid ingenomen bij Mijn kinderen, met inbegrip van vele gewijde
dienaren die aangesteld werden om de Waarheid mee te delen. Velen veronachtzamen de Waarheid van
Mijn Woord en, erger nog, de reden van hun bestaan op aarde werd hun nooit onderwezen.
Zoveel zielen kunnen nu gered worden omwille van Mijn Liefde en daarom heb Ik jullie richtlijnen gegeven,
door Mijn geliefde Zoon, over wat van jullie verwacht wordt.
Omarm de waarheid. Herinner hen die jullie nabij zijn aan Mijn Grote Liefde voor Mijn kinderen.
Zoals elke goede Vader wens Ik Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevaren die ze lopen.
Ik zal nooit toestaan dat zij blindelings in het web van bedrog lopen dat, zoals het net van een visser
over een nietsvermoedende school vissen, over de mensheid is gevallen.
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Ik zal diegenen niet toelaten die proberen te voorkomen dat Mijn Heilig Woord gehoord wordt of die proberen
het Woord van Mijn Zoon tegen te spreken. Noch zal Ik in Mijn plicht tekort schieten, om Mijn kinderen te
waarschuwen voor de straffen die zij zullen ondergaan wanneer zij Mij blijven beledigen door de manier
waarop zij anderen behandelen.
Ik Ben jullie Vader. Ik Ben verantwoordelijk voor het weerom samenbrengen van Mijn kinderen en Ik zal al
wat nodig is gebruiken om Mijn kinderen te redden van het kwaad.
Elke mogelijk tactiek of list zal door Satan en zijn trouwe aanhangers gebruikt worden om te beletten dat
jullie de Waarheid zouden horen.
Dit beloof Ik jullie plechtig. Jullie zullen prompt in Mijn armen meegenomen worden in de
bescherming van de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.
De strijd om zielen is begonnen, al mag dat dan voor velen onder jullie niet duidelijk zijn.
Opdat jullie van Mijn Nieuwe Paradijs op aarde zouden kunnen genieten moeten jullie Mijn Hand aannemen
terwijl zij zich naar jullie uitstrekt. Wees niet bevreesd, want Ik bescherm al diegenen die Mij, hun Eeuwige
Vader en Mijn Dierbare Zoon, eren met Mijn Zegel.
Sla acht op Mijn Oproep. Wees sterk. Sluit jullie oren voor de fluisteringen van het Beest wanneer hij, om
jullie van Mij weg te trekken, die zielen gebruikt die bezoedeld zijn met de zonde van hoogmoed.
Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst. Jullie moeten dit Paradijs niet afwijzen want het is jullie erfenis.
Hoe velen van jullie zouden in de wereld een erfenis van grote waarde afwijzen? Zeer weinigen. Bega niet
de vergissing dit geschenk de rug toe te keren.
Eender wie probeert om jullie te stoppen heeft jullie gebeden nodig, want Ik bemin al Mijn kinderen.
Ik, jullie Vader, zal er voor zorgen dat Mijn groot plan, om de Tweede Komst van Mijn Zoon aan te
kondigen, niet zal uitgesteld worden.
Kom tot Mij door Mijn Zoon en jullie zullen niets meer verlangen. Ik bemin jullie. Ik ween over velen van jullie,
die te koppig zijn om in te zien dat dit inderdaad de oproep vanuit de Hemel is, beloofd om jullie voor te
bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

624. Mijn geliefde priesters en gewijde dienaars, vrees Mijn Woord niet.
Woensdag, 28 november 2012, 11:28 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners verhevigt nu dat de tegenstand tegen
de boodschappen toeneemt.
Ik zeg in het bijzonder aan Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn Woord niet. De vrees en
onzekerheid die jullie ervaren, komt niet van Mij. Indien dat niet van Mij komt, moeten jullie je de vraag
stellen waar het dan wel vandaan komt?
Mijn Heilig Woord wordt altijd bestreden.
Tijdens Mijn leven op aarde deden de Farizeeën, de priesters van die tijd, al wat zij konden om met Mij te
redetwisten. Bij elke gelegenheid probeerden ze Mij te strikken, stelden zij Mij vragen met als doel Mij het
Woord van God te doen tegenspreken, maar zij slaagden daar niet in.
Ik bleef stilzwijgend wanneer zij probeerden Mij antwoorden te laten geven op vragen waarvan zij wisten dat
Ik niet bereid was ze te beantwoorden.
Zie je, hoewel zij hun geloof beoefenden, veel uitvoerige officiële plechtigheden hielden, gekleed gingen in
dure gewaden, toch ontbrak het hun aan één ding. Zij bezaten geen greintje nederigheid, omdat zij
verkeerdelijk geloofden dat zij boven hun broeders stonden omwille van hun rol als gewijde dienaren.
Zij spraken, preekten en presenteerden als profeten het Heilig Woord van Mijn Vader in openbare plaatsen.
Toch begrepen zij niet echt de belofte die Mijn Vader gedaan had, noch de lessen die Hij hun gaf door de
profeten. Zij slaagden er niet in te erkennen dat het moment voor de komst van de beloofde Messias
in hun eigen tijd plaatsvond.
Zij geloofden dat die gebeurtenis in de toekomst zou plaatsvinden.
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Zij voelden zich verward door Mijn antwoorden, Mijn onderrichtingen en het eenvoudige leven dat Ik leidde.
Toch voelden zij zich tot Mij aangetrokken en bleven terugkomen, telkens weer om Mij uit te dagen.
Vervolgens voelden zij zich bedreigd omwille van Mijn kennis betreffende geestelijke zaken, een feit dat zij
niet konden ontkennen.
Zij kwelden Mij. Ik beantwoordde hun vragen overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader. Dan, wanneer
zij in woede hun vingers naar Mij uitstaken, bleef Ik stilzwijgend.
Wegens al hun verkondigde kennis van het Woord van God, liepen zij in de val die door de bedrieger was
uitgezet. Zij geloofden dat hun kennis de Mijne overtrof.
De rangorde van de hiërarchie in de Kerk die zij tot stand brachten was als een koninklijke monarchie. De
koning die zij eerden was niet God, maar hun eigen koning, door hen aangesteld. De hoogste rang had
weinig communicatie met de lagere dienaren die hun rangen bestuurden. En voor de arme, nederige man,
daar hadden zij weinig tijd voor over.
Hoezeer beledigden zij Mijn Vader. Hoezeer folterden zij Mij. Zij hadden het bloed van velen aan hun
handen, maar slaagden erin om ze voor het oog van het volk zuiver te houden.
Hun opvoeding betekende dat zij geloofden dat enkel zij de Heilige Schriften correct konden interpreteren.
Mijn Woord werd als Ketterij behandeld.
Hetzelfde geldt vandaag nog. Zo weinigen onder Mijn gewijde dienaren zijn klaar voor Mijn Tweede
Komst. Hun bevoegdheid als heilige bedienaren in Mijn Kerk kan zorgen voor een verdeeldheid
waartoe Ik geen machtiging verleend heb.
Deze geleerde mannen in de theologie met veel jaren van scholing schieten tekort in het begrijpen van Mijn
Leer, de profetieën of de manier waarop Ik spreek.
Aan jullie die Mijn Woord in vraag stellen of proberen om onvergelijkbaarheid aan te tonen, door het te
vergelijken met jullie gebrekkige kennis van de Heilige Schrift, jullie moeten daar nu mee ophouden.
Hebben jullie niets geleerd? Aanvaarden jullie niet dat de tijd nabij is en dat Ik jullie nu voorbereid?
De vijanden van deze missie, Mijn Heilige Missie om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, zijn met
velen.
De aanvallen zijn gemeen. Elke draai, elke hoek en elke stap die Ik neem, door deze boodschappen, stuiten
op hindernissen.
Indien jullie niet geloven in Mijn Belofte om terug te komen, dan moeten jullie jezelf de volgende vraag
stellen. Wat is mijn rol in de Naam van God? Is het om enkel de Heilige Sacramenten toe te dienen? Neen,
dat alleen is niet de rol waartoe jullie werden geroepen.
Wanneer jullie Mijn Boodschappen aanvallen op de manier waarop jullie dat doen, laten jullie Mij wenen van
verdriet en teleurstelling.
Werden jullie niet gewaarschuwd om waakzaam te blijven, want jullie kennen dag noch uur waarop Ik zal
terugkomen. Het is tijd om jullie geest wakker te maken, lees de Woorden in het Boek van Mijn Vader en bid
dan opdat Ik jullie zou zegenen met gave van onderscheiding.
Diegenen onder jullie die Mij afwijzen uit voorzichtigheid en bezorgdheid of Ik het wel ben, Jezus, die
spreekt, jullie vergeef Ik. Ik versta hoe moeilijk het is, maar met de tijd zullen jullie Mijn Liefde voelen die jullie
omhult.
En jullie die weigeren om naar Mij te luisteren, jullie zijn schuldig aan de zonde van hoogmoed.
Diegenen onder jullie die Mijn Woord openlijk afkeuren, het uiteen trekken en beweren dat Mijn
Boodschappen van de Boze komen, jullie zijn voor Mij verloren. Jullie zijn zo ver van Mij verwijderd, ondanks
jullie arrogante geloof dat jullie boekenkennis betreffende geestelijke zaken, jullie waardiger maakt om in
Mijn Naam te spreken, dat jullie dit toch moeten weten.
Breng Mij een eenvoudige ziel, met een zuiver hart, die Mij bemint voor wie Ik ben en zij zal Mij in het
Paradijs vervoegen.
Breng Mij een ziel, vol van hoogmoed die met luide stem het Woord van God aanprijst, en Ik zal haar
aan de kant schuiven.
Vertrouw op Mij met een nederig hart en Ik zal Mijn Genaden over jullie uitstorten.
Bemin Mij onvoorwaardelijk en jullie zullen in deze tijd Mijn Stem herkennen. Jullie zijn de gelukkige zielen.
Toch zijn het de zielen die zich van Mij hebben verwijderd naar wie Ik het meest hunker en verlang.
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O Kom tot Mij, Mijn gewijde dienaren. Ik geef jullie de Waarheid omdat Ik verlang dat jullie je
toewijding aan Mij vernieuwen. Ongehoorzaamheid aan Mijn Leer en het niet erkennen van jullie
zwakheden, drijft een wig tussen ons.
Aan die gewijde dienaren die ernstige zonden van het vlees begaan hebben, jullie moeten naar Mij
toekomen zodat Ik jullie kan vasthouden. Erken jullie zonden en Ik zal jullie zielen vernieuwen zodat jullie
geschikt zijn om andere zielen te redden eer Ik terugkom.
Jullie moeten luisteren. Indien jullie twijfels hebben, dan aanvaard Ik dat. Indien jullie echter proberen om
Mijn profeten te schaden, dan zullen jullie daarvoor lijden. Het is veel beter voor jullie om te zwijgen. Jullie
moeten bereidwillig zijn om te luisteren en jullie voor Mijn Ogen te vernederen. Enkel dan zullen jullie
geschikt zijn om Mijn Lichaam op aarde te vertegenwoordigen.
Jullie Jezus

625. Voor Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen.
Zondag, 25 november 2012, 17:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben Christus, de Redder van het menselijk ras en spoedig zal Ik Mijn Kroon
opnemen en eindelijk over de aarde heersen.
De Doornenkroon blijft hoe dan ook nog steeds op Mijn Heilig Hoofd geplaatst, totdat de grote dag komt
wanneer Ik eindelijk zal zetelen op de troon die Mij door Mijn Vader beloofd werd.
Ik Ben de enige Ware Koning, de enige Ware God, maar Ik draag een Kroon van Doornen die op
wrede wijze geplaatst wordt door de handen van ondankbare mensen.
Bij Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen. Zelfs vandaag niet. Neen, in plaats
daarvan blijven zij Mij kwetsen door hardvochtig de redding af te wijzen die Ik voor hen verkregen heb toen
zij Mij kruisigden.
Ik heb gewacht en gewacht opdat de mensen hun ogen zouden opslaan en openen om de Waarheid te zien.
Toch zijn er zo weinig Christenen die Mijn Leer volgen. Zij zijn verzwakt door uitwendige druk en blijven
zwijgen terwijl de wereld de zonde omarmt als zijnde een goede zaak.
Mijn Kroon werd voorbereid en Ik zal komen in glorie. Iedereen zal Mij zien wanneer Ik vanuit de
Hemel kom.
Deze gebeurtenis zal gedurende een aantal uren plaatsvinden en zal een mens met sterk geloof van
vreugde doen juichen.
Maar velen zullen beschaamd en bevreesd zijn wanneer zij Mij zien. Zelfs dan, wanneer zij Mij vragen hen te
vergeven, zal Ik dat doen tot op de laatste seconde.
Hoed jullie voor diegenen die beweren dat zij Mij zijn. Dit is zeer belangrijk want Ik zal enkel komen
op die ene dag.
Ik zal niet op de aarde rondgaan als een mens want dat werd door Mijn Vader niet toegestaan. Laat
zo’n man jullie niet bedriegen.
Mijn rijk is nabij en laat weten, aan al diegenen die er niet in slagen Mij, Mijn bestaan, of de profetieën die in
Mijn Vaders Boek staan te erkennen, dat het niet kan gestopt worden.
Satan en zij die hem volgen hebben geen macht over Mij. De enige macht die telt is de Macht van God die al
Zijn kinderen bemint.
Bereid jullie voor op Mijn Nieuw Koninkrijk en wees verheugd. Kijk uit naar die dag want dat zal de
dag zijn waarop alle menselijk lijden voor goed eindigt.
Alleen diegenen die Mijn Leer volgen zullen Mijn Nieuwe Paradijs ervaren.
Mijn leerlingen moeten een kring van gebed vormen om de zielen te redden van diegenen die zelfs op de
laatste dag niet naar Mij zullen komen.
Alstublieft, bid het Kruistochtgebed voor de Genade van Immuniteit* voor diegenen die de kracht niet
hebben zichzelf te helpen.

* Zie Kruistochtgebed (13) – Belofte van Vrijstelling voor hen die Jezus verwerpen
en ‘Jezus tot de Mensheid’ Litaniegebed (2) – Voor de Genade van Vrijwaring.
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Jullie Jezus

626. Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en
opgespoord worden.
Zondag, 25 november 2012, 18:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen moeten begrijpen dat de beproevingen die zij doorstaan in Mijn
Naam, hen alleen maar sterker maken.
Aan alle volgelingen van deze Heilige boodschappen, jullie moeten nooit toelaten dat aanvallen van andere
mensen jullie klein krijgen.
Zelfs wanneer zij dat doen, wanneer zij over jullie heen trappelen en nog naschoppen terwijl jullie weerloos
op de grond liggen, weet dan dat Ik jullie zal oprichten. Jullie zullen telkens sterker worden en jullie vrees zal
verminderen.
Bid voor deze mensen want het is niet hun fout. Zij worden door de misleider gebruikt om jullie van deze
Missie weg te trekken.
Nu moet jullie gezegd worden dat Mijn Barmhartigheid de mensen weldra zal overspoelen op de wijze van
een vuurvlam en die zal de ziel van elke mens verzwelgen. Wanneer dat gebeurt zal de wereld koers zetten
naar een rustigere plaats. Velen zullen zich bekeren en dat is goed. Maar zoals een storm in de nacht zal de
antichrist aankomen en dat gevoel van vrede ontmantelen.
Hij zal het leven van de mensen verstoren, al zullen zij dat in het begin niet merken. Hij zal een zeer machtig
wereldleider worden en jullie moeten hem nooit in de ogen kijken. Sla jullie ogen neer. Stel jullie vertrouwen
in Mij en bid opdat diegenen die hij teistert kunnen gered worden.
Net zoals het eraan toe gaat bij elke storm waarvan jullie weten dat hij op komst is, moeten jullie je goed
voorbereiden. Laat geen plek van jullie huis zonder bescherming. Sluit de luiken. Zonder jullie en jullie
familie af voor het kwaad. Deze man heeft door het beest veel macht gekregen, dus moeten jullie je tegen
hem beschermen of anders zal hij er werk van maken jullie ziel te bezoedelen.
Zijn verdorvenheid zal voor jullie zorgvuldig verborgen worden en jullie kunnen in zijn val lopen indien jullie
niet voorbereid zijn.
De strijd tussen goed en kwaad zal zowel plaats vinden op aarde als daarbuiten, alles in dezelfde tijd.
Het probleem van deze oorlog is dat zij die zich scharen aan de zijde van de antichrist en de valse profeet
gezien zullen worden om hun grote daden ten goede in de wereld.
Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en gezocht worden.
Jullie moeten vluchten naar Mijn Toevluchtsoord. Mijn Heilig Hart zal met elke druppel van Mijn Bloed, over
jullie uitgestort worden om jullie te beschermen.
Wees nooit ontmoedigd. Voel jullie nooit alleen. Ik heb jullie allen verenigd door deze en andere zendingen.
Met de tijd zullen al diegenen die de instructies navolgen die Ik geef door alle ware profeten en zieners de
zielen van miljarden helpen redden.
Zelfs 20 miljoen van jullie kunnen door jullie doorzettingsvermogen, beproevingen, lijden en gebeden het
grootste gedeelte van de mensheid redden.
Dat is Mijn belofte aan jullie.
Bid, bid, bid voor al jullie broeders en zusters. Want verenigd zullen wij allen deel uitmaken van Mijn Nieuw
Koninkrijk en alles zal ten goede keren.
Twijfel er echter niet aan dat veel werk moet verzet worden om het menselijk ras te bekeren.
Het zal geen gemakkelijke prestatie zijn maar de kracht en de genaden die Ik aan deze Missie verleen, zal
verzekeren dat de Heilige Wil van Mijn Vader zal vervuld worden op de wijze waarop dat moet gebeuren.
Jullie Jezus
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627. Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen dat Ik een
leugenaar ben.
Dinsdag, 27 november 2012, 20:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet nader verklaren dat velen van jullie die hard werken om Mijn Heilig Woord
te verspreiden, meer dan ooit zullen aangevallen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze
Boodschappen zullen afwijzen als zijnde zonder belang.
Anderen, die jullie aanvallen, zullen zeggen dat jullie niet het recht hebben om Mijn Woord te verkondigen of
te verklaren dat het de Waarheid is.
Tenslotte zullen jullie bedreigd worden door bepaalde gewijde dienaren in Mijn Kerk en zal jullie gezegd
worden te stoppen met wat jullie aan het doen zijn omdat zij geïrriteerd zijn door jullie werk. Zij zullen zeggen
dat deze Boodschappen niet van God komen.
Zij vermoeden dat die afkomstig zijn van een boosaardige kracht. Zij zullen beweren dat deze
Boodschappen in tegenspraak zijn met de Leer van Mijn Kerk. Tot hen zeg Ik het volgende.
Welk deel van de Boodschappen bezorgt jullie zo’n hartzeer? Waarom spreken jullie niet de Waarheid
wanneer jullie Mijn Woord bekritiseren?
Waarom gaan jullie prat op jullie kennis omtrent geestelijke zaken waarvan jullie beweren dat ze de
Mijne overtreft?
Spreken jullie namens Mijn Lichaam op aarde, Mijn Kerk? Zo ja, dan heb Ik, door Mijn Heilige Vicaris,
daar geen toelating voor gegeven.
Is jullie campagne om deze Boodschappen te verwerpen zo intens gebaseerd op jullie eigen inzichten en
persoonlijke opinies?
Jullie vinden fouten en bedreigen dan jullie kudde ermee dat zij, indien zij Mijn Woord lezen, misleid zullen
worden.
Mijn Heilig Woord, zo zeggen jullie, moet verworpen worden en jullie vertellen dan Mijn volgelingen dat het
hun plicht is om dat te doen.
Waarom zijn jullie bevreesd voor de Koning aan Wie jullie je leven plechtig hebben toegewijd?
Ik moet niet gevreesd worden, maar toch maakt Mijn Woord jullie ongemakkelijk.
Er zijn in de wereld veel zelfverklaarde profeten die niet waarachtig zijn en het gebed van velen nodig
hebben. Nochtans zijn het altijd de ware profeten die jullie het meest zullen viseren. Het zijn Mijn ware
profeten die zich de gramschap op de hals halen van priesters die nog steeds onzeker zijn omtrent het doel
van deze, Mijn Heilige Missie.
Wees voorzichtig omtrent wie jullie tarten, venijn en onwaarheden verspreiden en laster veroorzaken, want
Ik heb noch jullie, noch Mijn Kerk de volmacht gegeven dat te doen. Mijn priesters, jullie mogen Mij niet
beledigen door te zeggen dat Ik een leugenaar ben.
Wanneer de dag van de Waarheid jullie wordt bekend gemaakt, zullen jullie je vreselijk schamen.
Jullie moeten de wapens neerleggen en al de haat en boosheid verwijderen die jullie nu kwellen. Zie dan wat
met jullie gebeurd is. Satan heeft jullie bedrogen op zo’n wijze dat jullie woordelijke en schriftelijke aanvallen
op dit Werk veel verder gaan dan wat van jullie als priesters verwacht wordt.
Waarom is dat gebeurd? Om deze Missie te vertragen en mensen weg te houden van Mijn Gebeden die
vanuit de Hemel gezonden worden om zielen te redden. Wat jullie doen is Mij, jullie Jezus, proberen te
stoppen in Mijn Plan om de mensheid te redden.
Dat is een zeer ernstige belediging tegenover God.
Hier is een Kruistochtgebed (86) om jullie te helpen Mijn Oproep te beantwoorden en om jullie te bevrijden
van de kwelling van de twijfel.

Kruistochtgebed (86)
Bevrijd mij van de kwelling van twijfel.
“Ik kom voor U, verward, onzeker en gefrustreerd, lieve Jezus, omdat ik bezorgd ben omtrent de Waarheid die U
in Uw Boodschappen verkondigt.
Vergeef mij als ik U onrechtvaardig behandeld heb.
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Vergeef mij als ik U niet kan horen.
Open mijn ogen, zodat mij kan getoond worden wat het is dat U mij wil doen verstaan.
Ik smeek U om mij de Kracht van de Heilige Geest te geven om mij de Waarheid te laten zien.
Ik bemin U, lieve Jezus, en ik smeek U om mij te bevrijden van de kwelling van twijfel.
Help mij om Uw Oproep te beantwoorden.
Vergeef mij wanneer ik U beledigd heb en breng mij dichter tot Uw Hart.
Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk en verleen mij de gunst, opdat door mijn eigen gebeden en lijden, ik U kan
helpen om zielen te redden, die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn. Amen.”
Jullie Jezus

628. Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook zijn, zij zijn niets
waard.
Woensdag, 28 november 2012, 19:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die weldra in de wereld zullen losbarsten, moet niemand
ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het door Zijn hand en door Zijn Macht alleen is
dat het tot een einde zal komen, op de wijze die jullie kennen.
Geen regering, noch leider of man kan het bestaan van de mensheid of de dood controleren, alleen God kan
daarover beslissen, wanneer de zielen het lichaam kunnen verlaten.
Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook mogen zijn, zij zijn niets waard. Toch spenderen
vele mensen het grootste deel van hun leven aan het najagen van een droom over roem, weelde en het
verzamelen van materiële goederen die hun op elk moment kunnen ontnomen worden.
Dat is de reden waarom deze zielen, voor wie Ik een diep medelijden voel, lijden wanneer zij hun
rijkdom verliezen. Ik sta het toe dat zij van alles beroofd worden zodat Ik hen kan zuiveren.
Veel mensen in de wereld hebben veel verloren door de handen van corrupte en hebzuchtige organisaties.
Toch, hoewel zij moeten eten en een huis moeten hebben om in te leven, sta Ik toe dat zij schade lijden.
Want enkel dan zullen zulke zielen zich tot Mij keren om hulp. Dat is een vorm van zuivering zodat nadien
de mens voor Mij kan komen in nederigheid, een eigenschap die noodzakelijk is om in Mijn
Koninkrijk binnen te gaan.
Wees niet bevreesd wanneer jullie jezelf in die situatie bevinden. Het zal slechts voor een tijdje zijn en het is
een gevolg van jullie eigen maaksel. Met de tijd zal alles goed zijn. Dit zal een tijd zijn om na te denken over
jullie toekomst en de plaats die Ik jullie voorbehoud in Mijn Nieuwe Paradijs.
Jullie moeten het recht om bij Mij te komen verdienen. Jullie tijd op aarde is maar tijdelijk. Veel zielen die de
wereld zien als een plaats van materiële wonderen moeten begrijpen dat zij maar een zwak schijnsel zijn
van de overvloedige en schitterende gaven die wachten op al diegenen onder jullie die in het nieuwe
glorievolle tijdperk zullen leven.
Jullie tijd hier is doordrongen van lijden, ontevredenheid, haat en wanhoop die te wijten is aan de
tegenwoordigheid van Satan.
Jullie kunnen hem niet zien, maar hij en zijn gevallen engelen zijn overal aanwezig om de mensheid elke
dag te prikken, druk uit te oefenen en te verleiden.
Veel mensen kunnen het feit van zijn bestaan niet aanvaarden en dat is zeer zorgwekkend. Toch zullen
velen de haat niet ontkennen die zij kunnen voelen wanneer zij het slachtoffer zijn van de woede van een
andere mens. Haat kan slechts van een bron komen. Het is niet iets dat op zichzelf bestaat. Hij stroomt uit
de mond van het Beest.
Zielen die zichzelf openstellen, omdat zij niet erkennen dat zonde bestaat, zullen gemakkelijke doelwitten
van de duivel zijn. Zij zullen meegetrokken worden in de bekoringen die hij voor hen plaatst, gewoonlijk door
de zonden van het vlees. Deze zielen zijn een gemakkelijke prooi en zullen niet zo lijden als de zielen die
hem weerstaan. Zielen die Mij beminnen, hun Jezus, en die Mijn Leer volgen met een nederig hart, dat zijn
degenen waarop de duivel zich het meest concentreert.
Dat zijn de zielen waarmee Satan het verschrikkelijk moeilijk heeft om ze te overwinnen. Het zijn diezelfde
zielen die hem, door hun gebeden en lijden voor Mij, doen ineenkrimpen en huilen van pijn.
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Tot diegenen onder jullie die Mij liefhebben, het is alleen door jullie volharding en weerstand dat jullie kunnen
ontsnappen aan zijn greep, die met het uur omwille van deze Missie zwakker wordt.
Indien en wanneer jullie woordelijk worden aangevallen, zonder enige reden, of wanneer jullie belasterd
worden in Mijn Naam, weet dan dat jullie gebeden zielen redden.
Alstublieft, blijf zwijgen tijdens deze aanvallen, want indien jullie je inlaten met jullie aanvallers, geven jullie
de duivel meer macht.
Blijf sterk, Mijn geliefde leerlingen, om Mijnentwille. Ik zal jullie ondersteunen en weldra zal er een einde
komen aan jullie lijden.
Jullie geliefde Jezus

629. De Maagd Maria: Een liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een
breuk veroorzaken.
Donderdag, 29 november 2012, 15:20 u.
Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden voor al Gods zieners in de wereld op dit ogenblik. Zij lijden veel en
binnen en buiten hun missies is onenigheid teweeggebracht.
Veel mensen verwerpen hen. Nog meer verwerpen die zieners en profeten die hun zending aan de wereld
bekend gemaakt hebben.
Jullie moeten je als één man verenigen indien jullie Mijn Zoon echt beminnen. Onder jullie mag er geen
plaats zijn voor jaloersheid, laster of haat. Wanneer dat wel het geval is heeft de Boze jullie bekoord om niet
de profeet, maar het Heilig Woord van Mijn Zoon te verwerpen.
Dit is een tijd waarin geen verdeeldheid mag toegestaan worden die hindernissen optrekt onder hen die de
Leer van Mijn Zoon volgen.
Waar verdeeldheid is, is er verwarring. Dat zet de stroom van gebeden stop en vertraagt jullie in het helpen
om zielen te redden.
Een Liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken. Iemand anders belasteren in
de Naam van God is een zonde in de Ogen van Mijn Vader.
Wanneer jullie dat doen beledigen jullie Mijn Zoon die altijd gezegd heeft dat jullie elkaar moeten liefhebben
als broeders en zusters.
Wanneer jullie de Naam van Mijn Zoon gebruiken om de reputatie van anderen te schaden, moeten jullie
Mijn Zoon om vergiffenis smeken.
Het is tijd, kinderen, om sterk te zijn en Mijn Zoon te eren door alles in herinnering te brengen wat Hij jullie
geleerd heeft.
Vele voorzegde gebeurtenissen staan nu op het punt in de wereld zichtbaar te worden.
Er is geen tijd voor verdeeldheid onder diegenen die Mijn Zoon vereren.
Weldra zullen scheidingen aan Christenen opgedrongen worden. Dat is de reden waarom jullie verenigd een
sterk leger zullen vormen dat waardig is het Woord van God te verkondigen.
Verdeeld, zullen jullie meegezogen worden in een leegte waarin heidense wetten aan jullie Kerk zullen
opgelegd worden.
Wanneer jullie verdeeldheid zaaien, kan er geen eenheid zijn.
Alleen zij die sterk zijn in geloof, verenigd in het Hart van Mijn Zoon, zullen gestaag vorderingen maken in
het leger van Mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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630. Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid
verborgen.
Vrijdag, 30 november 2012, 15:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën volgens welke de vrijheid eindigt van de naties, die hun toelaat om
ongehinderd te spreken, staan op het punt in vervulling te gaan.
In Mijn boodschap aan jou op 1 januari 2011 meldde Ik jou dat de stem van het volk in de media
verborgen zou worden voor de mensheid en weggenomen.
Wanneer de vrije stem van de media tot zwijgen is gebracht dan weten jullie dat jullie leven onder
een dictatuur.
Vele veranderingen worden aan de naties opgelegd door de controle op de media. Wanneer de vrijheid om
te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid verborgen. Dan zal natie na natie gevoed worden met
leugens gedicteerd door heidenen.
Het Boek der Waarheid is aan de wereld gegeven opdat de mensheid de Liefde van God kan voelen en
geleid kan worden naar de Waarheid zodat de mensen de vrijheid zullen vinden.
De vrijheid om zelf jullie eigen keuze te maken wordt weggenomen door de elitegroep. Jullie zijn als
lammeren die ter slachting geleid worden en velen zullen op een dwaalspoor gebracht worden en zullen
blind voor de Waarheid worden.
Vrijheid is een Gave aan elke mens door God geschonken die de vrije wil van Zijn kinderen
eerbiedigt.
Door jullie vrije wil zullen jullie vele keuzes maken. Mijn Vader keurt sommige van die keuzes af, maar toch
komt Hij nooit tussenbeide in jullie vrije wil omdat Hij die niet kan noch wil van jullie wegnemen.
De slaven van Satan zullen jullie vrije wil altijd aanvallen. Zij doen dat door landen te verlokken om de
vrijheid weg te nemen van diegenen waarover zij heersen. Zij doen dat om vele redenen.
Een eerste reden is jullie tot slaaf te maken ten bate van hun eigen zelfzuchtige profijt. De tweede is om de
groei van hun bevolking te controleren. De derde reden is om alle sporen van God uit te wissen.
Vanaf Mijn Dood op het Kruis werd dit plan in vele landen waargenomen. Toch kreeg de Westerse wereld
het voor mekaar om zoveel als mogelijk gespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen.
Elke natie zal overgenomen worden door een andere. Zij zullen onder elkaar strijden voor de macht.
Vele naties zullen wetten beginnen in te voeren die zullen gelijkstaan met communisme.
Dan zal er een tijd komen dat de Rode Draak en de Beer alles onder controle zullen hebben, maar veel
mensen zullen dat niet beseffen omdat veel van deze dictatuur verborgen zal zijn voor het publieke oog.
Weet dit. Wanneer pogingen wortel schieten om de Naam van God uit te bannen en jullie slaven
worden van leugens, dan zal de Hand van Mijn Vader toeslaan.
Een derde van de wereld zal weggeveegd worden en de goddelijke tussenkomst zal voortduren tot de
laatste dag.
Om de boosaardige wetten te verzachten die in jullie landen zullen ingevoerd worden, waarbij de Waarheid
voor jullie zal verborgen blijven, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie landen tegen het
kwaad te beschermen.

Kruistochtgebed (87)
Bescherm onze Natie tegen het kwaad.
“O Vader, in naam van Uw Zoon, red ons van het communisme. Red ons van dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
Red onze kinderen van het kwaad.
Help ons om het Licht van God te zien.
Open onze harten voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken om trouw te blijven aan het Woord van God.
Wij smeken U om onze naties te behoeden voor vervolging.
Liefste Heer, kijk naar ons met Barmhartigheid, ongeacht hoezeer wij U beledigen.
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Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Bevrijd ons van de valstrikken van de Boze.
Wij smeken U, lieve God, om tussenbeide te komen en een einde te maken aan het kwaad dat in deze tijd de
wereld overspoelt. Amen.”
Bid, bid, bid, want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee zondige wetten in deze
tijd op aarde in elke natie worden voorgelegd.
Hoop. Bid en vertrouw Mij zodat deze verwoesting kan afgezwakt worden
Bid opdat vele van Gods kinderen altijd hun ogen zullen openhouden en trouw blijven aan de Waarheid van
Mijn Leer.
Jullie Jezus

631. De vijanden van de Joden in alle naties zullen eensgezind samenkomen om
Israël te vernietigen.
Vrijdag, 30 november 2012, 22:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor de in het Oude Testament voorspelde profetieën met betrekking tot
het lot van de Joden zullen weldra duidelijk worden.
Mijn uitverkoren volk zal lijden
De Joden die het Verbond van God verwierpen, dat voorgeschreven werd door Mozes, zullen lijden zoals
dat al eeuwen het geval is. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal afgenomen worden en de
enige oplossing zal erin bestaan om een overeenkomst te ondertekenen waardoor zij slaven zullen worden
van de Antichrist. Mijn uitverkoren volk zal lijden, net zoals Ik geleden heb, en er zal hun maar weinig
medelijden betoond worden.
De behandeling van de Joden zal nog erger zijn dat wat zij meemaakten tijdens de genocide, die plaatsvond
in de Tweede Wereldoorlog.
Het zal in Israël zijn dat de beproeving, zoals voorzegd, duidelijk zichtbaar zal zijn.
Het zal omwille van Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om uit te maken
wie de echte vijand zal zijn.
Het vredesverdrag zal spoedig daarna ondertekend worden en de man van vrede zal op het wereldtoneel
verschijnen.
De Europese Unie zal alle sporen van God de kop indrukken
Het Beest met de tien horens, dat is de Europese Unie, zal alle sporen van God vernietigen.
Nu is het de tijd om zich voor te bereiden op hun wreedheden, die zonder voorgaande zullen zijn, waar het
erop aan komt het Christendom af te schaffen.
Hoe fier zullen zij zijn wanneer de kleine* onder hen verborgen, zal opstaan en zich beroemen op zijn macht.
Zij zullen de benoemde leider van een nieuwe kerk toejuichen en zijn macht zal zich over de hele wereld
verspreiden.
Dat zal zich snel ontwikkelen en de gewijde dienaren van Mij, die de Waarheid van deze profetie niet
aanvaarden, jullie moeten het volgende weten.
Indien jullie je zouden schikken naar de nieuwe wetten van Rome, een stad, die in bezit genomen zal zijn
van een leugenaar en dienaar van de Antichrist, zullen jullie gevangenen worden van dit nieuwe regime.
Wanneer jullie zien dat het Sacrament van de Heilige Eucharistie wordt gewijzigd en onherkenbaar
veranderd, weet dat dit jullie kans zal zijn om jullie af te keren van dit boosaardig regime.
Mijn Kerk is onfeilbaar. Zij zal onfeilbaar blijven. Indien anderen echter binnen Mijn Kerk rebelleren tegen
Mijn Leer en de Heilige Sacramenten veranderen, dan zullen zij uit Mijn Kerk geworpen worden. Het nieuwe
regime, dat niet van God is, zal feilbaar zijn omdat het niet de Waarheid zal vertegenwoordigen. Christenen
kunnen alleen Mijn Leer aanhangen.
Indien jullie een door de mens gemaakte religie volgen, kunnen jullie jezelf geen Christen noemen. Ieder die
zegt dat Mijn Kerk onfeilbaar is, heeft het bij het rechte eind.
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Ieder die beweert tot een nieuwe kerk te behoren, waar met Mijn Leer geknoeid werd en Mijn Sacramenten
werden afgeschaft, zal in leugens leven.
Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor Mijn gewijde dienaren, want zij moeten de wetten gehoorzamen
die door Mijn Kerk werden voorgeschreven. Nu zeg Ik tot jullie dat jullie dat moeten blijven doen. Maar van
zodra Mijn Sacramenten ontheiligd worden, volg dan alleen Mijn Ware Kerk. Tegen dan zullen enkel die
dienaren die de Waarheid volgen, er aanspraak op kunnen maken Mijn volk te leiden overeenkomstig de
instructies die Ik gegeven heb tijdens Mijn tijd op aarde.
Opkomst van het heidendom
De opkomst van het heidendom zal zich over de aarde uitstrekken en in haar kielzog zal een vals gevoel van
vrede geschapen worden. Dan zullen jullie de stijging zien in de ophemeling van beroemdheden en een
fanatieke toewijding aan new age-spiritualiteit en satansverering, onder het mom van moderne
psychologische therapie. Dat gebeurt wanneer de zelfverheerlijking het belangrijkste karaktertrek is om naar
te streven.
Seksuele verdorvenheid zal toenemen wanneer de Strijd van Armageddon heviger wordt.
Abortus en moord zal zo gewoon worden dat velen immuun zullen worden voor elk gevoel van medelijden
met diegenen die kwetsbaar zijn.
Tijdens die periode zal Mijn leger hun missie om zielen te redden onverschrokken voortzetten. Niets zal hen
tegenhouden en voor elk uur van hun gebeden zal Ik veel van dit lijden in de wereld verzachten.
Tot de Joden zeg Ik dit. Jullie hebben geleden omwille van jullie nalatigheid om te luisteren naar het Woord
van God door de profeten. Jullie zullen, hoe dan ook, uiteindelijk spoedig de Ware Messias erkennen. Dan
zullen ook jullie Mijn leger vervoegen in zijn opmars naar de overwinning op de Antichrist.
Jullie zullen lijden net zoals Ik deed, want dat werd voorzegd. Het Huis van David zal zijn dag van
overwinning hebben op de dag dat Ik het Nieuwe Jeruzalem uit de as zal doen oprijzen. Wanneer Mijn
Nieuw Koninkrijk zal verschijnen, zal de koning van het heidendom met zijn dienaren tot as vergaan.
Mijn Belofte om te komen en jullie naar Mijn Vaders Koninkrijk te brengen is nabij. Aan jullie zeg Ik Mijn
Liefde en Mijn Trouw toe, als jullie beloofde Messias, die jullie zo lang geleden beloofd werd.
Dat is jullie erfenis. Jullie hebben niet Mij, jullie Jezus verworpen toen Ik gekruisigd werd. Jullie verwierpen
God.
Ik Ben God. Ik Ben de weg voor jullie om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan. Aanvaard Mijn Hand want Ik
bemin jullie, Ik vergeef jullie. Jullie zijn Mijn Volk en Ik kom voor jullie.
Jullie Jezus

632. Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken
deel uit van dezelfde familie.
Zaterdag, 1 december 2012, 19:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik liefde in de harten van jullie ouders leg, zal die slechts een zwak
schijnsel zijn van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.
Een kind dat gevoed wordt door de zuivere liefde van zijn ouders is gezegend want dat is een voorsmaak
van de Liefde die God heeft voor al Zijn kinderen.
Mijn Liefde is in het bijzonder aanwezig in het hart van de gezinseenheid, want de liefde die haar
vormt, doet denken aan de Heilige Familie.
Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken deel uit van dezelfde familie.
In sommige gezinnen is er veel liefde en zijn alle kinderen in harmonie met hun ouders.
In andere gezinnen is er verdeeldheid, met kinderen die rondzwerven en in wanhoop vervallen.
Wanneer een kind van het pad van de Waarheid afdwaalt en zichzelf verwikkeld ziet in eigenzinnige
handelingen, veroorzaakt het veel verstoring in zijn familie.
Wanneer het pijn lijdt en verslaafd is aan zondige verlangens van het vlees, veroorzaakt het een vreselijke
angst bij zijn ouders.

522

Wanneer het weigert hen toe te staan om hem te helpen, zijn zij niet alleen bedroefd en ontgoocheld, maar
worden zij ziek van de zorgen.
Wanneer het zijn rug keert naar zijn broers en zussen, hun pijn en smart bezorgt en hen verwerpt, dan wijst
het zijn hele familie af.
Deze gebroken familie, hoewel verenigd, verlost van de eigenzinnige zoon, kan geen vrede vinden.
Zij zouden alles geven om hun arm verwarde kind te redden van de vernietiging van zijn kans op geluk in het
leven.
Hetzelfde geldt voor Gods kinderen die Zijn Hand van Liefde en Barmhartigheid afwijzen. Hoe doet dit Hem
wenen van verdriet.
Ook Mijn volgelingen die deze verloren zielen zien ronddwalen in de wereld op zoek naar troost in zaken die
niet van God zijn, voelen verdriet in hun harten. Zij voelen ook angst omdat zij weten dat tenzij deze arme
zielen Mij, hun Jezus, vragen hen te redden, zij anders voor altijd verloren zijn.
Mijn Levende Kerk op aarde, bestaande uit al Mijn volgelingen, moet Mij helpen elke afzonderlijke ziel te
redden.
Zonder allen van Gods Familie, zal het een pijnlijke hereniging worden, al was er slechts één ziel voor Mij
verloren.
Wij zijn één, al Gods kinderen. Breng Mij door jullie gebeden, de zielen van diegenen onder jullie die het
bestaan van God niet zullen aanvaarden en zij die verwikkeld zijn in zo’n zondig leven dat zij daaruit niet
gemakkelijk kunnen ontsnappen.
Breng Mij dan de zielen van de misleide zondaars die in elke val lopen die door de Boze voor hen wordt
uitgezet.
Waar er een wil is, van de kant van Mijn leerlingen, om zielen te helpen redden, daar zal Ik deze zielen
duizendmaal vermenigvuldigen. Dat beloof Ik jullie. Jullie inspanningen zullen niet verloren gaan. Elk
greintje van jullie lijden, dat jullie in Mijn Naam ondergaan en bereidwillig aan Mij offeren, zal gebruikt
worden om het grootste deel van de mensheid te redden.
Bemin jullie familie zoals Ik jullie bemin. Bemin jullie broeders en zusters zoals jullie in je eigen familie
zouden doen en Ik zal jullie met genaden overstromen.
Bemin jullie vijanden en bewijs het door voor hen te bidden en Ik zal hun zielen redden.
Jullie Jezus

633. De vlam van liefde dooft het vuur van de haat.
Zondag, 2 december 2012, 17:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, enkel wanneer jullie zelf het doelwit van haat zijn kunnen jullie echt de macht
verstaan die de Boze over de mensheid heeft.
Haat wordt door Satan bewerkt die hem gebruikt om de mensen ertoe aan te zetten zich tegen hun broeders
en zusters te keren.
Haat brengt haat voort, wanneer iemand een ander haat en hij wordt gewoonlijk door woede veroorzaakt.
Boosheid kan tot stand komen als resultaat van een verschil van mening. Tenzij die beheerst wordt kan zij
zeer snel omslaan in haat.
Wanneer iemand een andere persoon aanvalt, een organisatie of een natie, omwille van een
meningsverschil, dan kan in een mum van tijd een storm van haat ontsteken.
Daarom roep Ik al diegenen die zich doelwit weten van zo’n boosheid, dringend op om altijd waardig te
blijven. Zelfs wanneer iemand jullie beledigt, in jullie gezicht of achter jullie rug, moeten jullie voorzichtig zijn
en jullie niet met hen inlaten. Wanneer jullie het toch doen zullen jullie verleid worden te zondigen.
Satan moedigt mensen aan om kwaad te worden. Dan gebruikt hij die boosheid om boosheid in de volgende
persoon te veroorzaken, en zo altijd verder totdat haat aan beide zijden geleidelijk doordringt.
Hij, de Boze, zet aan tot haat zodat hij verdeeldheid kan zaaien.
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Verdeeldheid is het tegenovergestelde van eenheid. Eenheid is een Godgegeven genade. Wanneer mensen
als een geheel verenigd zijn en elkaar respecteren, is liefde tegenwoordig. Liefde is God, dus God heeft die
eenheid ingegeven.
Satan gebruikt de haat om naties te verdelen, huwelijken te verbreken, moorden te begaan en gemene
misdaden welig te doen tieren. Wanneer Satan zal overwonnen zijn, zal de haat eindelijk verbannen zijn en
hij zal nooit meer in de wereld bestaan.
Liefde kan haat verminderen. Wanneer iemand kwaad op jullie is, moeten jullie proberen te antwoorden met
liefde. Dat mag zeer moeilijk zijn voor jullie om dat te doen, maar met Mijn hulp zullen jullie merken dat de
haat vlug verzwakt zal worden.
De vlam van de liefde dooft het vuur van de haat. Zij neutraliseert het. Liefde is God en aangezien God grote
Macht heeft over het Beest, is dat de oplossing om het Beest uit jullie levens te verdrijven.
Het vraagt veel moed om als slachtoffer op te staan tegen de haat. Indien jullie doen zoals Ik jullie vraag en
beroep doen op Mij om jullie de moed te geven, dan kunnen jullie de haat verslaan.
Jullie Jezus

634. Ik roep de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.
Maandag, 3 december 2012, 19:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, met al je sterkte en al je moed, roep Ik de mensheid op zich voor te bereiden op
Mijn Grote Barmhartigheid.
Ik doe een oproep tot al diegenen onder jullie met een nederig hart en een zuivere ziel, om te bidden
voor hen die tijdens De Waarschuwing zullen sterven.
Hoezeer hebben zij jullie gebeden nodig. Wat heb Ik jullie lijden nodig. Beide gaven die door jullie aan Mij
gegeven worden, zullen helpen diegenen te redden die niet door hun eigen vrije wil kunnen gered worden.
Wanneer Mijn Vlam van Barmhartigheid over de hele wereld zal uitgestort worden, zullen velen zich
verheugen, maar het zal een pijnlijke tijd zijn voor zondaars die omwille van hoogmoed, niet in staat
zullen zijn om Mij vergeving te vragen.
Hun zuivering zal pijnlijk zijn en het zal van hun kant veel lijden vragen om in Mijn Ogen gered te worden.
Wat zullen de boze harten van mensen binnenste buiten getrokken worden, en met ontzetting in hun zielen
zullen velen in doodsangst voor Mij neervallen. Laat hun weten dat, hoewel zij veel smart zullen ondergaan,
miljarden zuiver van hart en ziel zullen worden. Dan zullen zij volledig voorbereid zijn op de grote dag van
Mijn Komst.
Mijn dochter, de beproevingen van Mijn volgelingen zullen toenemen en heviger worden vóór De
Waarschuwing.
Wanneer jullie Mij dat lijden offeren zal Ik de zielen van miljoenen redden. Alstublieft, misgun Mij deze
kwellingen niet want grote wonderen zullen verricht worden ondanks die ondankbare mensen die in hun hart
geen schaamte kennen voor de verdorvenheden waaraan zij schuldig zijn.
Geen enkel mens zal gespaard blijven van de aanblik op de toestand van hun zielen zoals die voor
Mijn Ogen verschijnen.
Wanneer zij de ellendige staat van hun zielen zullen zien, zullen zij diep beschaamd zijn. Zij die oprecht
berouw hebben over hun beledigingen tegen God, zullen vergeven worden. Zij zullen een zuivering moeten
ondergaan, die zij met nederigheid moet aanvaarden.
Vele, vele, zielen zullen Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden, maar wat betreft de zielen die
doodzonden begaan hebben, die zullen zo verhard zijn dat zij Mijn Barmhartigheid uit de weg zullen gaan.
Dit kruistochtgebed (88) moet gebeden worden voor zielen na De Waarschuwing.

Kruistochtgebed (88)
Voor zielen na De Waarschuwing.
“O, Heilig Hart van Jezus, heb medelijden met ons allen, arme zondaars.
Verlicht die versteende harten, die zo wanhopig op zoek zijn naar leiding.
Vergeef hun hun ongerechtigheden.
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Help hen, door Uw Liefde en Barmhartigheid, om het in hun hart op te brengen Uw grote Gave van Verlossing te
grijpen.
Ik smeek U om alle zielen te vergeven die de Waarheid van God afwijzen.
Bedek hen met Uw Licht, lieve Jezus, zodat het hen zal verblinden voor de gemeenheid en valstrikken van de
duivel, die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.
Ik smeek U om al Gods kinderen de sterkte te geven om dankbaar te zijn voor Uw Grote Barmhartigheid.
Ik vraag dat U de Deur van Uw Koninkrijk opent voor alle verloren zielen die op aarde ronddwalen in een staat
van hulpeloosheid en hopeloosheid. Amen.”
Ga, Mijn leerlingen, en volg Mijn instructies om jullie zielen voor te bereiden op Mijn Goddelijke
Barmhartigheid.
Jullie Jezus

635. De Maagd Maria: Als de Moeder van Verlossing zal ik jullie en jullie families
helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon.
Woensdag, 5 december 2012, 20:40 u.
Mijn kind, alstublieft, zeg mijn kinderen dat ze zich tot mij moeten wenden, hun geliefde Moeder, zodat ik hen
kan beschermen in deze tijd van verwarring en verdriet.
Mijn Onbevlekt Hart is het toevluchtsoord waarnaar jullie je moeten keren zodat jullie, door mijn voorspraak,
jullie geloof kunnen vernieuwen en Mijn Zoon vertrouwen.
Ik zal jullie te hulp komen en mijn tranen van liefde en medelijden voor ieder van jullie zullen vloeien en dan
zullen jullie vrede vinden in jullie hart.
Met mijn hulp, die jullie dagelijks moeten trachten op te zoeken, zal mijn Zoon jullie de nodige genaden
schenken zodat jullie waardig gemaakt worden voor Zijn Grote Barmhartigheid.
Aarzel nooit om beroep te doen op mij want van mijn Zoon ontving Ik een speciale gave.
Ik zal jullie helpen jullie ziel klaar te maken zodat ze mijn Zoon zal behagen.
Mijn hulp zal jullie sterker maken en jullie zullen je dichter bij mijn Zoon voelen, wat jullie zo’n troost zal
schenken dat jullie opnieuw naar mij zullen toekomen zodat ik jullie in veiligheid kan behoeden.
Als de Moeder van Verlossing zal ik jullie en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn
Zoon, Jezus Christus.
Jullie moeten nooit bang zijn voor mijn Zoon, hoe ernstig jullie ook gezondigd hebben, want Hij blijft altijd
hopen en wachten tot jullie Hem roepen. Zijn Barmhartigheid gaat jullie verstand te boven.
Mijn lieve kinderen, jullie moeten het gebed nooit ingewikkeld maken. Al wat jullie te doen hebben is tot mijn
Zoon te spreken en mijn hulp te vragen om jullie tot Hem te brengen.
Jullie Hemelse Moeder
Moeder van Verlossing

636. De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke ambten binnen de
Katholieke Kerk zal overnemen.
Vrijdag, 7 december 2012, 18:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de tijd naderbij komt dat de valse profeet zichzelf zal bekend maken, zijn er
door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze Boodschappen aan de kaak te stellen.
Vele valse profeten infiltreren Mijn volgelingen overal. Zij zullen niet alleen verwarring veroorzaken,
maar Gods kinderen van Mij wegtrekken.
Terwijl jij door bepaalde groepen binnen Mijn Kerk blijft afgekeurd worden, zullen zij Mij uitdagen door te
stellen dat andere, zelfverklaarde profeten daarentegen de Waarheid aan de mensheid brengen.
Een van Mijn gewijde dienaren, net zoals Judas voor hem, heeft Mij verraden. Hij zal als een doorn in je
zijde zijn.
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Wanneer de Kruisiging van Mijn Kerk begint in haar laatste dagen, zal alles wat gebeurde tijdens Mijn
Passie, nu op aarde herhaald worden.
Eerst zal Mijn Heilig Woord verworpen worden.
Vervolgens zal Mijn laatste profeet verraden worden in de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige
Eucharistie. Jij, Mijn dochter, zal door één van die valse profeten afgedaan worden als een
bedriegster, en hij zal dat doen in een Katholieke Kerk voor Mijn Tabernakel.
Hun godslasterlijke woorden zullen op applaus onthaald worden door die vijanden van God, die gekleed
gaan in heilige gewaden.
Gedurende die tijd zullen vele valse profeten zich bekend maken zodat hun stem de Mijne overstemt. Dan
zal één van hen proberen jou te vernietigen.
De Hand van Mijn Vader zal neervallen op hen die schade toebrengen aan Zijn profeten, die gezonden
werden om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Helaas zullen vele arme zielen misleid worden. Het probleem, Mijn dochter, is niet dat zij jou zullen
verwerpen. Maar wel dat zij zo zullen verhinderen dat zielen gered worden.
Ik richt Mij tot diegenen onder jullie die Mij liefhebben om aandachtig te luisteren naar de woorden van de
valse profeten. Let op en zie, hoe zij niet door priesters zullen ondervraagd worden; hoe zij door hen zullen
gesteund worden en hoe het hun zal worden toegestaan om leugens te prediken vanaf de katheders in Mijn
Vaders Huis.
Deze gebeurtenissen zullen wijdverspreid plaatsvinden en zij zullen het pad effenen voor de valse profeet
die, zoals voorzegd, spoedig komen zal om zijn troon op te eisen.
De gruwel die de Katholieke Kerk zal toegebracht worden, zal dan verergeren door het werk van de
antichrist.
Deze man, geleid door Satan, zal gezien worden als een vriend van Israël. Dan zal hij de schijn
wekken van het te verdedigen met de steun van Babylon, dat is de Europese Unie.
Alle oorlogen, doelbewust uitgelokt in het Midden-Oosten, zullen zich in Europa verspreiden.
De antichrist zal het atheïsme verspreiden, onder het mom van de Nieuwe Wereld Religie waarvan de valse
profeet aan het hoofd zal staan.
Mijn dochter, de geheimen die Ik jou geopenbaard heb met betrekking tot de identiteit van de valse profeet
en andere zaken moeten nu nog niet bekend gemaakt worden. Maar weet dit wel.
De Valse Profeet, die zal pretenderen een man van te zijn, heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke
ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.
Hij en de antichrist werken reeds samen, om verwoesting in de wereld te brengen, die zal volgen nadat de
gruwel in de Katholieke Kerk is voltrokken.
Mijn volgelingen, jullie moeten niet luisteren naar hen die proberen jullie gebeden te stoppen. Jullie moeten
je afvragen, welke man van God het bidden van gebeden zou verhinderen, het bidden van Mijn
Barmhartigheidrozenkrans of de heilige Rozenkrans? Het antwoord is, dat gelijk wie jullie probeert te doen
stoppen met bidden, ook al gaat hij gekleed in de kleren van een gewijde dienaar, niet moet vertrouwd
worden.
Dit zijn gevaarlijke tijden voor Mijn ware profeten die altijd verworpen zullen worden. Dat is hoe jullie zullen
weten wie ze zijn.
Net zoals Ik verworpen werd, gekweld, gegeseld en gekleineerd door de priesters van Mijn dagen, zo zullen
ook Mijn profeten lijden.
Verwerp de ware profeten nooit. Luister naar de gebeden die zij aan de mensheid zullen brengen als een
Geschenk van de Hemel.
Indien zij jullie geen gebeden brengen, dan zijn zij niet door Mij gezonden.
Indien zij met open armen door priesters, bisschoppen en andere gewijde dienaren verwelkomd worden,
publiekelijk in hun Kerken, dan zijn zij niet door Mij gezonden.
Ken Mij. Ken Mijn profeten. Zij zullen hetzelfde lijden ondergaan dat Ik heb ondergaan. Zij zullen verworpen
worden door diegenen in Mijn Kerk, Mijn volgelingen en anderen die beweren te spreken in Mijn Naam.
Hun lot zal niet gemakkelijk zijn. Toch is het door hun publiekelijke afwijzing en de gemene laster die over
hen verspreid wordt, welke zij zullen moeten ondergaan, dat jullie Mij zullen herkennen.
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Ga nu en laat jullie harten niet door leugenaars misleid worden.
Jullie Jezus

637. De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede
Komst.
Zaterdag, 8 december 2012, 11:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn Eerste Komst, zo bereidt Hij
ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.
Heel de Hemel verheugde zich toen Ik geboren werd, want zij wisten dat Ik gezonden werd om de mensheid
te verlossen van eeuwige verdoeming. Hoe verheugen de Hiërarchieën van al de engelen zich en al de
heiligen omdat nu de voorbereidingen onderweg zijn om de wereld klaar te maken om Mij, Jezus Christus,
de Mensenzoon, opnieuw te verwelkomen.
Alleen Mijn Vader kent de data maar Ik kan jullie vertellen dat het zal gebeuren niet al te lang nadat
De Waarschuwing heeft plaats gevonden.
Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig heeft gewacht. Eindelijk kan Hij het beest en zijn demonen in de
afgrond werpen, zij die op aarde rondzwerven en Zijn kinderen kwellen.
De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.
Dat is noodzakelijk omdat het betekent dat veel mensen dan vergeving zullen zoeken voor hun zonden
terwijl zij dat anders niet zouden gedaan hebben.
De aardbevingen, de stormen, de overstromingen en de slechte weersomstandigheden zullen samenvallen
om de aarde van vergif te zuiveren. Het land, de zee en de lucht zullen eveneens gezuiverd worden om
klaar te zijn voor het Nieuwe Paradijs, wanneer de Hemelen en de Aarde als een geheel zullen versmelten.
Alles is zorgvuldig georganiseerd overeenkomstig de Goddelijke Plannen van Mijn Vader.
Slechts zeer weinig is onder de mensen bekend over de Goddelijke Wetten die Mijn Vaders Koninkrijk op
aarde en in de Hemelen besturen.
Veel is aan jullie onderwezen door de profeten en door Mijn Onderrichtingen. Maar toch blijft veel voor jullie
een mysterie. Wanneer mettertijd de mysteries aan jullie geopenbaard worden, zullen jullie de reden voor
het menselijk lijden begrijpen.
Velen van jullie, ontwikkelde geleerden van God, houden zo goed mogelijk vast aan de Wetten die
door Mij zijn neergelegd.
Weet dan dat de Liefde die God heeft voor Zijn kinderen elke theologische redenering overstijgt.
Datzelfde is waar voor de eenvoudige ziel die een oprechte liefde voelt voor Mij, hun geliefde Jezus,
zonder te analyseren waarom.
Indien jullie Mij vertrouwen en aanvaarden dat Mijn Liefde Barmhartig is en Geduldig, weet dan dat Ik de
beloften van Mijn Vader zal vervullen.
Zijn Goddelijke Wil zal ten slotte voltrokken worden. Alleen Zijn Wil kan de vrede onder zijn kinderen
verzekeren. Dat zal het teken zijn zodat heel Zijn Schepping Hem zal liefhebben en Zijn Liefde en Gaven
aanvaarden waarmee Hij Zijn kinderen wenst te overstelpen.
De wereld heeft slechts vluchtig een fractie waargenomen van de wonderen door Mijn Vader geschapen.
Zijn kinderen moeten nog de werkelijke Glorie in ogenschouw nemen van het Koninkrijk dat Hij voor hen
heeft klaarstaan.
Na zoveel pijn en lijden, veroorzaakt door de haat die op de aarde werd ingebracht door de gevallen
engelen, geleid door Satan, zal alles nu ten goede gekeerd worden.
De laatste strijd zal de vernietiging van het kwaad eindelijk voltrokken zien.
De Waarschuwing is een Mirakel, toegestaan door Mijn Vader, om te verzekeren dat zoveel mogelijk
van Zijn kinderen Mijn Nieuw Koninkrijk kunnen binnengaan.
Omwille van de afvalligheid en de leerstellige vergissingen, verspreid door misleide gewijde dienaren
gedurende de vier laatste decennia, is dit de enige weg om de mensheid snel te verenigen.
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De omvang van de wereldbevolking op dit ogenblik betekent dat miljarden mensen gered kunnen worden
door dit Mirakel van de Gewetensverlichting.
Nu de tijd voortbeweegt naar de Grote Beproeving zal Ik, het Lam van God, aan de wereld de ware
betekenis openbaren van de inhoud van de Zegels die aan Johannes werden gegeven.
Het Boek der Waarheid is het Woord van God dat tot hiertoe reeds aan de mensheid gegeven werd door
Mijn Vaders Boek. Het herinnert Gods kinderen aan de Waarheid omdat zo velen haar vergeten zijn.
Het zal ook een aantal van de mysteries van de eindtijd onthullen, zoals gegeven aan Daniël, zodat jullie
allen voorbereid zijn om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan uit jullie eigen vrije wil.
Verwerp de Waarheid niet zoals die nu aan jullie gegeven wordt want dat zou gelijken op een ziek mens die
de behandeling voor zijn ziekte weigert. Zonder de Waarheid zullen jullie slecht voorbereid zijn om Mijn
Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Jullie Jezus

638. Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van iedereen gevoeld worden.
Zondag, 9 december 2012, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang Mijn volgelingen niet te verontrusten, maar eerder de Liefde en het
Medelijden te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.
Het is omwille van Mijn Liefde voor ieder van Gods kinderen, met inbegrip van hen die het Woord van
God trotseren, dat Ik hen verlang te overdekken met Mijn Vlam van Barmhartigheid.
Wees voorbereid, jullie allen, want weldra zullen jullie getuige zijn van de Macht van God en Zijn Goddelijke
Tussenkomst in de wereld, wanneer Hij al wat is zal stopzetten voor een periode van vijftien minuten.
Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van eenieder gevoeld worden.
Voor hen die in staat van genade zijn, zal het een gevoel van vreugde, liefde en medeleven zijn voor Mij,
jullie Jezus.
Voor hen die in staat van dagelijkse zonden zijn, jullie zullen de pijn van het Vagevuur voelen, maar jullie
zullen spoedig gezuiverd zijn en dan zullen jullie in jullie harten een diepe liefde en vrede gewaar worden
voor Mij.
Voor diegenen onder jullie die in staat van doodzonde zijn, jullie zullen de erbarmelijkheid en de pijn ervaren
alsof jullie in de vuren van de Hel geworpen zijn.
Sommigen onder jullie in die staat van zonde, zullen Mij smeken om vergiffenis en om de gunst een einde te
maken aan jullie inwendig lijden. Dat zal Ik jullie toestaan indien jullie oprecht berouw hebben in jullie hart en
erkennen dat jullie zonden Mij smartelijke kwellingen en lijden veroorzaken omdat zij God beledigen.
Dan zullen er die arme ongelukkige zielen zijn die Mij zullen bespuwen, Mij bestrijden en dan hun rug
toekeren. De verschrikking die zij zullen voelen, zal te wijten zijn aan het feit dan hun zielen door Satan
verstikt zijn.
Zij zullen niet in staat zijn de pijn te verdragen wanneer zij Mijn Licht zien en zij zullen in de omarming van de
duivel lopen wiens duisternis hun vertroosting biedt.
Tenslotte zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen sterven omwille van de shock die zij zullen ervaren.
Alstublieft, bid elke dag voor die zielen, want jullie gebeden zullen voor hen de toegang tot Mijn Koninkrijk
verwerven.
Dit is één van de grootste wonderen die God aan zijn kinderen ooit heeft toegestaan.
Mijn Openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker maken voor het feit dat Mijn Belofte
spoedig zal gerealiseerd worden, terug te komen om het menselijk ras te redden, zodat de mensen het op
komst zijnde Luisterrijk Leven kunnen erven.
Jullie Jezus
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639. Ik zal de Levenden en de Doden Oordelen en zij die waardig zijn kunnen Mijn
Koninkrijk binnengaan.
Maandag, 10 december 2012, 22:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg alstublieft aan allen die Mijn Leer navolgen dat zij zich Mijn Belofte moeten
herinneren.
Ik heb duidelijk gemaakt dat Ik wederkom om Mijn Koninkrijk te redden.
Mijn Tweede Komst wordt verwacht en zij die bevestigen de Waarheid te kennen, die in Mijn Vaders Boek
staat, zullen weten dat het geen onwaarheden bevat.
Ik zal wederkomen, zoals voorzegd, en dat moment is bijna daar.
Ik zal de Levenden en de Doden oordelen en alleen zij die waardig zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.
Het is ook voorzegd dat de duivel een oorlog op aarde zal bereiden om tegen Mijn Vader te strijden voor
zielen.
Dit is een oorlog die hij niet kan winnen, en toch, de velen die hun leven leiden gebaseerd op valse beloften,
geloven dat hun aardse leven het enige is dat telt. Het bedrog, dat de overhand heeft gekregen bij vele
mensen, zal hun ondergang zijn.
O, hoe verlang Ik ernaar dat deze zielen op tijd hun ogen zouden openen voor de Waarheid, alvorens het
voor hen te laat is.
Mijn pijn en smart zijn nooit voorheen zo intens geweest, nu Ik die arme misleide zielen beschouw die voor
Mij verloren zullen zijn. Dat is de reden waarom slachtofferzielen, uitverkoren zielen en zij die dicht bij Mijn
Heilig Hart zijn, nu zo’n pijn ervaren. Ik lijd door hen nu de tijd nadert.
Al de plannen van Mijn Vader zijn gereed om Zijn kinderen te omhullen en hen te bedekken met Zijn Zegel
van Bescherming.
Elke ziel wordt door Hem gezocht. De Heilige Geest bedekt vele zielen op dit moment van de geschiedenis,
met de bedoeling hen in Mijn Heilige Armen te lokken.
Alstublieft, verloochen Mijn Belofte niet. Aanvaard dat jullie, deze generatie, getuige zullen zijn van Mijn
Tweede Komst.
Het is goed nieuws. Mijn Wederkomst zal het moment van Mijn Verheerlijking zijn, die al diegenen zal
vernieuwen die Mij liefhebben en zij zullen een nieuw leven beginnen, een tijd van grote luister, waar zij zich
zullen verheugen in Licht en Liefde.
Alstublieft, wees niet bevreesd.
Ik kom met Grote Liefde.
Ik kom met een Groot Geschenk.
Jullie zullen naar jullie ware thuis gebracht worden en jullie zullen verenigd worden met jullie eigen familie.
Al Gods kinderen die de gunst krijgen om dit nieuwe Glorievolle Bestaan binnen te gaan, zullen een worden.
Overal zal Liefde zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de Aanbidding van God, zal
deel uitmaken van elk moment.
De dood zal niet meer zijn. Haat zal niet meer bestaan.
Het kwaad zal verbannen zijn.
Heel de mensheid zal niet langer lijden of pijn ervaren of onvolmaaktheid van eender welke aard. Dat is Mijn
Nieuwe Paradijs. De tijd van tranen zal niet meer zijn.
Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en het lijden die jullie ervaren zijn bijna voorbij. Ik weet
hoezeer jullie lijden omwille van de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de laatste
periode, want de Hand van Mijn Vader zal nu ingrijpen.
De wereld zal veranderen. Het oude zal weggegooid worden en een Nieuwe Dageraad zal oprijzen in al
Gods Glorie wanneer Zijn Macht zal Heersen, zoals het bedoeld was vanaf de Schepping van de wereld.
Jullie Geliefde Jezus
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640. De Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en
Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen.
Dinsdag, 11 december 2012, 17:00 u.
Mijn lieve kleintjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.
Ondanks al Zijn lijden, Zijn afwijzing door ondankbare mensen en de geloofsafval die de aarde bedekt, zal
Hij de mensheid grote heerlijkheid brengen.
Hij zal komen op een geweldige wolk en Zijn Majesteit zal elke ziel overweldigen die in extase aan Zijn
Voeten zal neervallen.
Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde
overstromen.
Kinderen, jullie moeten je voorbereiden want jullie zullen veel kracht nodig hebben om voor Hem te
verschijnen. Van jullie zal vereist worden om nederigheid te tonen en Hem te smeken jullie zielen te
verlossen zodat jullie het Licht van de Waarheid zien.
Zijn Grote Barmhartigheid zal door velen van jullie aangenomen worden. Anderen daarentegen zullen Zijn
Tegenwoordigheid en de Grote Gave die Hij zal brengen, negeren.
Bid, bid, bid voor diegenen die het bestaan van het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, want deze
mensen hebben jullie hulp nodig. Het zal grote vreugde brengen wanneer jullie recht uit jullie hart Mijn Zoon
kunnen vragen om deze zielen te redden.
Jullie, Mijn kinderen, zullen spoedig het einde van jullie lijden zien omdat Mijn Zoon, in Zijn Ontferming, grote
plannen heeft voor elke mens die vandaag op aarde leeft.
Wees dankbaar voor het Geschenk van het leven dat jullie gegeven werd toen jullie geboren werden.
Wees dankbaar omwille van de Gave van Eeuwig Leven, dat Mijn Zoon spoedig aan de wereld zal
aanbieden. Dit Geschenk is bestemd voor elke zondaar afzonderlijk. Het zal van jullie eigen vrije wil
afhangen of jullie het al dan niet zullen aanvaarden.
Kom naar Mij, kinderen, opdat Ik jullie in de schuilplaats van Mijn Onbevlekt Hart kan nemen en jullie kan
voorbereiden zodat Ik jullie naar Mijn Zoon kan leiden, klaar voor Zijn Tweede Komst.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

641. Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven
proberen te omschrijven.
Dinsdag, 11 december 2012, 23:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu de Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen de
belangrijkheid van Mijn geboorte op aarde in herinnering te brengen.
Mijn geboorte toonde de onpeilbare Liefde die Mijn Vader voor al Zijn kinderen heeft. Bereidwillig offerde Hij
Mij, het Lam van God, opdat ieder van jullie eeuwig leven zou kunnen hebben. Deze Gave, die enorme pijn
en lijden veroorzaakte bij allen die Mij nabij waren, werd met Vreugde aan de mensheid gegeven.
Dit was de enige weg om de mensheid vrij te kopen van de vernietiging die haar wachtte. Mijn Naam, Mijn
Tegenwoordigheid is door allen gekend, maar weinigen in de wereld geloven werkelijk in Mijn Bestaan. Mijn
Dood op het Kruis, een barbaarse en wrede Kruisiging, zelfs naar de norm van de gebruiken voor criminelen
in die tijd, brengt jullie de vrijheid - zelfs vandaag.
Aan ieder van jullie, krachtens jullie geboorte, werd de sleutel gegeven tot de vrijheid, tot Eeuwig Leven in
Mijn Luisterrijk Paradijs. Velen onder jullie beseffen niet wat dit betekent. Dat komt door de druk waaronder
jullie vandaag staan om Mij openlijk te verloochenen. Hoeveel onder jullie zijn bang om te zeggen dat ze in
Mij geloven? Indien jullie gevraagd werd om openlijk jullie geloof bekend te maken, zouden jullie dan bij Mij
blijven en Mij jullie trouw betonen?
Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij niet kennen, maar dat jullie geloven dat Ik besta. Jullie geloven dat er
na de tijd hier op aarde een leven is, dat jullie door Mijn Vader werd verleend. Weten jullie niet dat wanneer
jullie Mij de rug hebben toegekeerd, jullie jezelf het recht ontzeggen tot Mijn Koninkrijk?
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Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven,
want jullie hebben niet de nodige kennis gekregen om de mysteries van Mijn Vaders Schepping te
kennen. Toch hebben jullie Mijn Woord ontvangen door Mijn Leer, en dat is alles wat jullie nodig hebben om
door Mij toegelaten te worden tot een leven in eeuwige vrede, liefde en geluk. Dat nieuwe leven behoort
jullie toe en omwille van Gods Liefde wacht het daar op jullie indien jullie Mijn Oproep maar zouden
beantwoorden.
Ik, jullie geliefde Jezus, jullie Verlosser en Koning, bereid Mij voor om Mijzelf aan jullie voor te stellen
wanneer Ik kom om jullie allen terug te winnen.
Mijn Liefde is aanwezig in ieder van jullie. Kijk in jullie hart en vraag Mij het vuur van de liefde te ontsteken
dat jullie, net zoals zuurstof, nodig hebben om in dit Nieuw Paradijs te leven. Het hoeft niet gevreesd te
worden. Jullie moeten Mij verwelkomen want Ik kom om jullie eeuwig geluk te brengen. Ik roep jullie op om
Mijn Tweede Komst te aanvaarden met vreugde in jullie hart.
Jullie Jezus

642. De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht
wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de Toorn van Mijn Vader veroorzaken.
Woensdag, 12 december 2012, 23:54 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verdriet het Mij zoveel verdeeldheid te zien, veroorzaakt door Mijn Heilig
Woord dat in deze Boodschappen meegedeeld wordt.
Wanneer Mijn Woord, dat gegeven wordt aan ware zieners en profeten, aan de wereld bekend gemaakt
wordt, dan lokt het onmiddellijk kritiek uit. Waarom is dat? Dat komt omdat Ik, jullie Jezus, Wiens Heilig
Woord altijd in vraag gesteld en bekritiseerd zal worden, reeds voordien door zondaars van ketterij
beschuldigd werd.
Het menselijk redeneren, hoewel belangrijk in de rol van onderscheiding, speelt maar een kleine rol
in de herkenning van Mijn Woord.
De Liefde die Mijn Woord doet ontbranden in een ziel die vrij is van kwaadwilligheid en zuiver en nederig is,
zal noch kan ontkend worden. Door deze zielen is het dat Ik de genade verleen in staat te zijn Mij te
herkennen. Deze zielen, samen met de profeet die Ik gekozen heb om Mijn Woord mee te delen, zullen Mijn
Kelk van lijden moeten aanvaarden.
Ik vraag jullie jezelf te onthechten van de wereldse aantrekkelijkheden en jullie aan Mij toe te wijden,
want het is een zeer hard en eenzaam pad wanneer jullie Mij volgen.
Wanneer jullie worden uitgedaagd in Mijn Naam, of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten in het
belachelijke worden getrokken en verklaard als niet van God komende, zeg Ik tot jullie het volgende.
Verleen geen waardigheid aan zulke aanvallen door een of ander antwoord. Blijf zwijgen in jullie
lijden.
De Stem van God zal nu over de wereld Heersen en laat niemand jullie wegtrekken van de Waarheid, die
zeer belangrijk is, zodat Ik jullie arme hulpeloze zondaars in Mijn Heilige Armen kan nemen om jullie tot rust
te brengen.
Ik breng jullie Vrede. Argumenten, kritiek en openbaar vertoon van autoriteit, door diegenen die enerzijds
Mijn Woord verkondigen, en anderzijds anderen in Mijn Naam veroordelen, moeten niet aanvaard worden.
Dat soort gedrag komt niet van God. Het is afkomstig van de kwade geest.
Onthoud, jullie kwetsen niet Mijn profeten. Ik ben het die jullie beledigen.
Jullie zijn schuldig aan tijdverspilling en kleinering van het Werk van de Heilige Geest. Het zal jullie niet
worden toegestaan om de zielen op te offeren van diegenen die jullie durven misleiden in Mijn Naam.
Jullie, die tegen Mij zondigen door te belemmeren dat het Woord van God gehoord wordt in deze tijden,
zullen afgewezen worden. Mijn geduld is vermoeid. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie proberen
Mijn volgelingen te misleiden, wier rol in het leiden van Mijn overblijvend leger van het grootste belang is.
Daarvoor zullen jullie gestraft worden.
Ik smeek jullie Mij te vragen tot jullie te komen zodat Ik jullie vertroosting kan geven, want vergis
jullie niet, jullie zijn verwarde zielen en jullie zonden zijn Mij bekend.
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Jullie arrogantie is beledigend en beschimpend voor Mijn Vader. Jullie bereidwilligheid om jullie eigen zielen
op te offeren ter wille van jullie ambitie te worden aangezien als intelligente en gezaghebbende
woordvoerders voor Mij, is weerzinwekkend in Mijn Ogen.
De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht wordt, zullen, dat beloof Ik
plechtig, de toorn van Mijn Vader veroorzaken. Jullie straf zal snel plaatsvinden. Jullie tijd is gemeten. Jullie
hebben nog maar een korte tijd om te kiezen welke meester jullie werkelijk dienen.
Jullie Jezus

643. Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig
middel om het kwade te overwinnen.
Donderdag, 13 december 2012, 18:11 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Zij mag nooit verward worden
met lafheid.
Het was door middel van Mijn eigen Nederigheid dat Satan werd bedot en daardoor het recht verloor
om alle zielen te winnen en hen te kwellen met de eeuwige verdoeming.
Satan is arrogant, opschepperig, vol bedrog en vol van eigenliefde en haat. De strijd om zielen werd
gewonnen door de Daad van Nederigheid toen Ik, de Koning van de mensheid, Mijzelf toestond te worden
gekleineerd, gemarteld, veracht, bespot en gekweld door zondaars die met de haat van Satan besmet
waren.
Voor het beest is het onmogelijk om nederigheid te voelen. Hij was op de hoogte van Gods Macht en
hoe moeilijk zijn strijd tegen Zijn kinderen zou zijn. Hij verwachtte van Mij dat Ik niet alleen het Woord van
God zou verkondigen, maar dat Ik Mijn Autoriteit onder de mensen zou demonstreren door Mijzelf aan hen
bekend te maken op een verheven manier van Koninklijke waardigheid. Zelfs in dat geval vertrouwde hij
erop dat hij Mijn Zending kon verslaan.
Wat hij niet verwachtte was Mijn weigering om Mijn beulen te veroordelen, of de Nederigheid die Ik
toonde. Mijn weigering om Mij in te laten met Mijn folteraars betekende dat zij geen macht over Mij hadden.
Mijn verdraagzaamheid bij de geseling, de bespotting en vervolging, verzwakten de macht van de Boze nog
meer. Dat had hij nooit verwacht en hij probeerde van alles, inclusief de fysieke marteling, om Mij zover te
krijgen het menselijk ras op te geven.
Het was door Mijn aanvaarding van Mijn dood, het offer door Mijn Vader gebracht om Mijn Kruisiging toe te
staan, dat de mens werd bevrijd van zonde.
Dat was de eerste strijd gestreden en gewonnen. Dit is hoe de tweede strijd zal bevochten worden om de
mensheid terug in Mijn Koninkrijk te brengen, zodat zij kan genieten van eeuwig leven.
Hij, het beest en al zijn gevallen engelen, bekoren vele zielen zodat velen misleid zijn en Mijn Bestaan niet
aanvaarden. Velen van hen die dat doen vechten hard, door de verleidingen die voor hen geplaatst worden,
om Mijn Oproep vanuit de Hemel in deze tijd te negeren.
Vervolgens zijn er diegenen die zich voordoen als dienaars in Mijn Kerk die, samen met de elitegroep,
plannen om miljoenen te vernietigen. Zij zullen dat doen door Mijn Woord te blokkeren en daarna door
fysieke vervolging. Hun laatste daad van verraad tegen Gods kinderen zal door allen gezien worden.
De zielen waarover Ik het meest bezorgd ben zijn de atheïsten en de jonge mensen aan wie de Waarheid
niet geleerd werd. Ik verzoek jullie allen die Mij, jullie Jezus, erkennen om hen tot Mij te brengen. Ik omgeef
hun met Mijn Licht en Bescherming en Ik zal de Boze tot op de laatste seconde bekampen voor deze zielen.
Jullie moeten verder opmarcheren, Mijn dappere leerlingen, en trachten om het kwaad dat jullie omringt
buiten spel te zetten. Wanneer jullie je inlaten met hen die vertwijfeld proberen om deze Zending te stoppen,
zullen jullie Mij in de steek laten.
Waarom, zo mogen jullie vragen, zijn deze mensen zo ten einde raad om Mijn Woord te blokkeren? Het
antwoord is dat het altijd zo geweest is waar Ik wandel, waar Ik spreek en waar Ik tegenwoordig Ben.
Kom in beweging en blijf dicht bij Mij. Mijn Macht zal jullie bedekken en jullie zullen beschermd worden. Maar
sla jullie ogen niet van Mij af want er zijn er velen die jullie zullen bedreigen, beledigen, en proberen jullie te
doen struikelen. Wanneer jullie de arrogante, maar wanordelijke hoogdravende taal aan jullie adres horen,
zullen jullie weten wat te doen.
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Hoe vastberadener jullie tegenstanders zijn in hun pogingen om jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben,
Jezus Christus, de Koning van de mensen, die nu met jullie spreekt, hoe beter jullie zullen weten dat Ik
werkelijk onder jullie ben.
Ik wandel met jullie als jullie dicht bij Mij blijven. Jullie stilte en weigering om jullie in te laten met die
beschimpingen, zal jullie sterk houden. Laat hen die schreeuwen over misbruik en Mijn Heilig Woord
beschimpen, doen wat zij doen. Bid vurig voor hen, want zij hebben jullie hulp nodig. Denk erover als volgt.
Bekijk al deze mensen alsof zij samen waren in een grote kamer en dat zij slechts kleine kinderen zijn.
Wanneer jullie naar jonge kinderen kijken voelen jullie een diepe liefde omwille van hun kwetsbaarheid. Jullie
zien het vertrouwen dat zij hebben voor hun ouders en behoeders en jullie worden overweldigd door de
liefde die jullie voor hen in jullie harten dragen.
Sommige van deze kinderen zullen zich gedragen naar wat hen geleerd werd als zijnde de juiste manier van
zich te gedragen. Anderen zullen wreedheid tonen voor de andere kinderen.
En hoewel jullie mogen ontsteld zijn door hun gedrag, weten jullie dat jullie hen moeten corrigeren, hen
vervolgens moeten straffen wanneer zij blijven weigeren zich correct te gedragen. Boven al blijven jullie hen
beminnen, ongeacht wat zij doen aangezien zij de dierbare kinderen van liefhebbende ouders zijn.
Dat is de wijze waarop Mijn Vader voelt voor al Zijn kinderen. Het heeft geen belang wat zij doen want Hij
bemint hen nog altijd. Maar Hij zal niet toestaan dat sommige van Zijn kinderen andere (van Zijn) kinderen
vernietigen en Hij zal hen straffen, maar alleen zo dat Hij Zijn familie kan herenigen.
Wanneer jullie bidden voor hen die God beledigen en Zijn kinderen pijn doen, bezorgen jullie Satan
verschrikkelijk lijden, die zo zijn greep verliest over de persoon voor wie jullie bidden.
Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te
overwinnen. Door te bidden voor hen die jullie kwellen, brengen jullie Mij een groot geschenk van echte
liefde. Een bijzondere liefde voor Mij, jullie Jezus.
Ik zal jullie blijven onderrichten, Mijn leerlingen, zodat jullie sterk en trouw aan Mijn Leer zullen blijven. Het is
in deze tijd van grote geloofsafval, dat Mijn Heilig Evangelie en Mijn boodschappen, die nu gegeven worden
om jullie voor te bereiden, over de hele wereld moeten verspreid worden in Mijn campagne om zielen te
redden.
Jullie Jezus

644. Ik ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de
zonden die jullie in de val lokken.
Zaterdag, 15 december 2012, 21:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang een hand uit te strekken naar al diegenen die zich in deze tijd zorgen
maken in hun leven.
Ik verzoek al diegenen onder jullie die in grote zonde verkeren en wanhopig zijn om ooit nog vertroosting te
vinden omwille van de ellende waarin jullie zich bevinden. Jullie mogen schuldig zijn aan grote zonde,
inclusief moord, abortus, geweldpleging, seksuele ontsporing, of jullie mogen besmeurd zijn met het occulte,
maar weten jullie niet dat het enige wat jullie te doen hebben is jullie tot Mij te richten en Mij te vragen jullie
te helpen?
Ik Ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken.
Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Daar is alleen moed voor nodig. Onthoud dat er niet
één zonde bestaat waarvan Ik jullie niet zal vrijstellen, uitgezonderd de zonde van godslastering tegen de
Heilige Geest.
Het is niet het feit dat zondaars niet voor een lange tijd in staat van genade kunnen blijven dat jullie ervan
weerhoudt om Mijn Vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik jullie nooit zal kunnen vergeven die jullie
van Mij weghoudt.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat deze zal gegeven worden aan al diegenen die erom vragen.
Ik doe een oproep tot allen onder jullie die onzeker zijn omtrent Mijn Bestaan. Ik vraag jullie in Mij te
vertrouwen. Door volledig te vertrouwen op Mij, met Mij te spreken en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen
jullie het antwoord ontvangen waarnaar jullie hunkeren.
Ik zal antwoorden en jullie zullen dat in je hart voelen wanneer jullie het Kruistochtgebed (89) bidden om de
Genade van Mijn Barmhartigheid voor ellendige zondaars.
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Kruistochtgebed (89)
Voor ellendige zondaars.
“Lieve Jezus, help mij, een arme ellendige zondaar, om met berouw in mijn ziel tot U te komen.
Zuiver mij van de zonden, die mijn leven verwoest hebben.
Geef mij de genade van een nieuw leven, vrij van de boeien van de zonde, en de vrijheid, die mijn zonden mij
ontzeggen.
Vernieuw mij in het Licht van Uw Barmhartigheid.
Omarm mij in Uw Hart.
Laat mij Uw Liefde voelen, zodat ik dicht bij U kan komen en mijn liefde voor U ontvlamd wordt.
Heb Erbarmen met mij, Jezus, en houd mij vrij van zonde.
Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs binnen te gaan. Amen.”
Onthoud, het is niet omdat zielen waardig zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan dat zij verzoening ontvangen.
Het is omdat Mijn Barmhartigheid zo groot is dat Ik elke zondaar afzonderlijk kan redden als zij maar de
moed zouden zoeken die zij nodig hebben om Mij om hulp te vragen.
Ik bemin jullie allen met een eeuwige liefde. Wijs Mijn Liefde of Barmhartigheid nooit af want zonder hen
zullen jullie steeds dieper in zonde wegzinken en voor Mij verloren blijven.
Wanneer jullie dit gebed bidden, zal Ik op zulk een wijze antwoorden dat jullie het zeer moeilijk zullen vinden
om nog van Mij weg te gaan.
Jullie geliefde Jezus

645. Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding.
Zondag, 16 december 2012, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst teweegbrengen in de harten van
hun vrienden en families door Mijn Boodschappen aan jou in deze tijd.
Ik kom in deze tijd tot jullie allen om met jullie te spreken vanuit de Hemel met de bedoeling jullie voor te
bereiden. Ik doe dat met liefde en vreugde in Mijn Hart.
Ik kom om hen die in Mij geloven te helpen zodat zij klaar zouden zijn om Mij te ontvangen in de staat van
genade die vereist is om met Mij in Mijn Koninkrijk te heersen.
Ik kom eveneens met een dringend verzoek voor hen die de bedoeling van Gods Schepping niet begrijpen,
in het bijzonder die zielen die menselijke redeneringen gebruiken om alles in hun leven te verklaren. Zij
geloven alleen in wat zij kunnen zien of aanraken. Diezelfde zielen zullen leugens aanvaarden van hen die
zij als te respecteren mensen beschouwen in hun gemeenschappen en naties. Hoe gemakkelijk worden zij
voor de gek gehouden door de leugens van mensen en hoe zwak zijn zij in hun afwijzing van de Waarheid
van hun Schepping.
Mijn taak is het jullie allen te helpen. Niet te bedreigen, maar jullie dichter naar Mij toe te trekken zodat jullie
vertroosting zouden ontvangen.
Mijn Koninkrijk is jullie thuis. Jullie mogen geen enkele druk voelen om jullie familie af te keuren opdat jullie
je hart met het Mijne zouden kunnen verenigen. Breng Mij in plaats daarvan jullie familie door jullie gebeden.
Velen zullen jullie kwetsen wanneer jullie de Waarheid van Mijn Woord verkondigen. Maar dat is in orde.
Daag hen niet uit en dwing hen niet tegen hun wil. Ik zal hen in Mijn Licht van Bescherming opnemen
wanneer jullie Mijn Kruistochtgebed bidden voor de Genade van Vrijwaring.
Ik Ben vervuld van liefde voor jullie. Zij die in Mij geloven zullen overvloedig getroost worden bij Mijn Tweede
Komst. Die andere zielen kunnen gered worden door jullie gebeden. Dat is de reden waarom Ik jullie nu
voorbereid. Het is om jullie allen te redden zodat jullie kunnen genieten van de Nieuwe Hemelen en de
Nieuwe Aarde.
Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding. Ik breng het laatste verbond, het laatste tijdperk tot
voltooiing, wat de vervulling van Mijn Vaders Wil zal zijn.
Wees nooit bang voor Mij, want Ik Ben jullie familie, verbonden door Mijn Vlees en Bloed, door Mijn
Mensheid zowel als door Mijn Godheid.
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Wees in vrede, Mijn geliefde volgelingen. Rust op Mijn Schouder want Mijn Liefde en Barmhartigheid zijn
groter dan iemand van jullie weet. Dit is een tijd van vreugde, niet van verdriet, want Ik heb jullie de Gave
van de Verlossing gegeven. Deze Gave is zowel voor jullie bestemd als voor hen die verloren zijn. Zij is er
voor iedereen.
Jullie Geliefde Jezus

646. De macht van de dood over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn.
Maandag, 17 december 2012, 24:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de dag dat Ik Mijn Erfenis, Mij door Mijn Vader beloofd, kom opeisen, zal
plotseling plaatsvinden.
Hoewel Ik heel de mensheid voorbereid op die grote gebeurtenis, zal die dag onverwacht komen. De tijd dat
het Beest in de Hel zal geworpen worden is nabij, en dan zullen de twaalf naties genieten van vrede
en eenheid.
Tijdens die tijd zullen de heiligen in de Hemel en allen die in Mijn Gratie gestorven zijn, samen opgewekt
worden met al de rechtvaardigen die de rampspoed overleefd hebben. Allen zullen verrezen zijn en de gave
ontvangen hebben van volmaakte lichamen, die zullen zegevieren over de dood, welke de mensheid gekend
heeft vanaf de zonde van Adam. Zij zullen onder Mijn Geestelijk Rijk genieten van vrede en voorspoed totdat
Mijn Koninkrijk aan Mijn Vader overhandigd wordt.
Dat zal de eerste verrijzenis zijn die zal gevolgd worden door een duizendjarig rijk van volmaakte harmonie
overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Gedurende deze tijd zullen zondaars die Mij afgewezen hebben, lijden. De Tweede Verrijzenis is door de
mensen niet gekend noch werden de details ervan aan iemand geopenbaard behalve dan aan de profeten
Daniël en Johannes de Evangelist.
Deze geheimen zullen in de loop der tijd geopenbaard worden, want jullie hoeven die nu nog niet te kennen.
De Macht van God zal zich manifesteren wanneer de strijd om de zielen zal slagen. De macht van de dood
over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn. Dat is Mijn Belofte. Ik zal de profetieën vervullen die door Mijn
Vader bepaald werden.
Diegenen onder jullie die verward zijn, vrees niet. Alles ligt nu in Mijn Heilige Handen, maar wees er zeker
van dat het enige dat van belang is, de vergeving van de zonden is. Dat zal gebeuren wanneer ieder van
jullie Mij om de Gave van Bevrijding vraagt. Zo eenvoudig is het.
Jullie liefde voor Mij zal de Gave van Leven meebrengen. De dood, zoals jullie die kennen, zal geen controle
of greep meer over jullie hebben. Jullie toekomst is iets om met vreugdevolle harten naar uit te kijken want
het is Gods grootste Gave en alleen de waardige zielen zullen met dergelijke schat begiftigd worden. Wees
in vrede. Vertrouw Mij. Bemin Mij. Dat is het enige wat telt.
Jullie Jezus

647. De Maagd Maria: Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk
zijn voor de introductie ervan, zijn schuldig aan doodzonde.
Dinsdag, 18 december 2012, 18:45 u.
Mijn lief kind, de heiligste Schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van die kleine baby’tjes in de
moederschoot, wordt over de gehele wereld miljoenenmaal gedood.
De duivel heeft regeringen in alle delen van de wereld beïnvloed om er zeker van te zijn dat abortus niet
alleen aanvaard wordt, maar dat het als iets goeds zal beschouwd worden.
Hoeveel tranen worden er nu in de Hemel vergoten! Alle engelen en heiligen buigen hun hoofden van
verdriet.
Gods kinderen zullen in grote aantallen vernietigd worden wanneer de tijd van de Grote Rampspoed begint.
Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is de zonde van abortus echter
die, meer dan eender welke andere zonde, de Toorn van Mijn Vader oproept.
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Landen die abortus verschonen zullen zeer te lijden hebben door de Hand van God. Hun landen zullen
wenen wanneer hun straf duidelijk wordt. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van zo’n
gemene daad zullen veel gebed nodig hebben.
Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen Mijn Heilige Rozenkrans bidt elke vrijdag tot en met de laatste week
van januari 2013 om de verspreiding van abortus te stoppen.
Elk in de moederschoot vermoorde kind wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader. Zij bidden elke
dag voor elke moeder die welbewust en zonder aarzeling tussenbeide komt om een eind te maken aan het
leven van het kind in haar schoot. Hun gebeden worden gebruikt om de zielen van hun moeders te redden.
Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan zijn schuldig aan
doodzonde.
Bid, bid, bid voor deze zondaars want zij hebben Gods Barmhartigheid enorm nodig.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

648. Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur,
neerdalen op elke ziel.
Dinsdag, 18 december 2012, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd voor elk van Mijn volgelingen om te begrijpen dat Mijn Barmhartigheid
moet aanvaard worden zonder vrees.
Ik kom niet om Gods kinderen te schaden of te oordelen tijdens De Waarschuwing. Ik kom enkel om hen
voor te bereiden door hun de waarheid te openbaren in hun harten.
Alleen door in Mijn Liefde en Goddelijkheid te vertrouwen kunnen jullie werkelijke vreugde en vrede voelen.
Indien jullie toestaan dat vrees jullie harten omklemt, zullen jullie niet in staat zijn Mijn Gave te aanvaarden.
Wees blij, want Ik bemin jullie allen.
De tijd om Mijn Geboorte te vieren is belangrijk, nu steeds minder landen Mijn Naam verdragen. Wanneer
jullie Mijn Geboorte vieren, erkennen jullie je eigen redding.
Ik heb jullie de Gave van Vrijheid geschonken. Deel nu de Waarheid met anderen zonder vrees in jullie
harten.
Wanneer voor de hele wereld de tijd komt om getuige te zijn van de openbare gebeurtenis van Mijn Tweede
Komst, zullen jullie spijt hebben Mijn Woord niet te hebben verspreid aan verloren zielen.
Alstublieft, maak jullie harten en zielen klaar zodat zij kunnen gezuiverd worden in afwachting van Mijn
Belofte om terug te komen.
Gebruik die tijd om te bidden. Breng tijd door met jullie familie en met hen die jullie dierbaar zijn. Help hen
die verontrust zijn in lichaam en geest.
Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur, neerdalen over elke ziel. Jullie
moeten niet in vrees verstarren of bezorgd zijn. Al wat Ik jullie vraag is te allen tijde klaar te zijn.
Jullie Jezus

649. Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen
niet langer misleiden.
Woensdag, 19 december 2012, 12:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het Tijdperk van Vrede het hoogtepunt zal zijn van Mijn
Belofte, waar Ik zal regeren over de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde. Dat zal een Geestelijk Rijk zijn
en Mijn Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, zal in vrede zijn en Mijn Woord zal in alle naties gehoord worden.
Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden. Dit Rijk
zal niet symbolisch zijn, maar één waar de Boom des Levens Liefde en Vrede zal uitademen, zodat al
diegenen die gezegend zijn om van Mijn Nieuwe Paradijs te genieten de dood niet meer zullen kennen, zelfs
niet wanneer Satan zal losgelaten worden, zij het voor een korte tijd op het einde van die periode.
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Mijn Plan is overeenkomstig de Wil van Mijn Vader en niemand heeft het recht de Wil van God te
verloochenen.
Vergis jullie niet, jullie moeten het Woord van God aanvaarden dat opgetekend staat in Mijn Vaders Boek,
want indien jullie dat niet doen zullen jullie misleid worden wat betreft de profetieën die aan de mensen
gegeven werden sinds de tijd begon.
Volg alleen Mijn Pad. Aanvaard Mijn Beloften. Twijfel niet aan Mij, want dan zullen jullie Mij beledigen. Ofwel
aanvaarden jullie Mij als jullie Redder en vertrouwen jullie Mij ten volle, of helemaal niet.
Mijn Woord is de Waarheid. De Waarheid zal, indien aanvaard door elke levende ziel, de sleutel zijn tot
vrijheid en tot de Poorten van Mijn Nieuwe Paradijs.
Jullie Jezus

650. Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.
Woensdag, 19 december 2012, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek zal toenemen op jou en op Mijn Woord dat
jou in deze tijd gegeven wordt.
Jij moet niet toelaten dat afleidingen of twijfels je tegenhouden om elk Woord dat Ik jou geef, mee te delen.
De mens moet nooit twijfelen aan de profetieën die sinds de dag van Mozes verkondigd werden. Niet een
profetie bevat onwaarheden.
Nu Ik aan de wereld de geheimen en Mijn plannen voor de mensheid openbaar, die jullie tot nu toe niet
kenden, keer jullie niet af. Want Ik stel jullie nu vele dingen voor die zullen komen en waarvan jullie, Mijn
leerlingen, op de hoogte moeten zijn zodat jullie niet nalaten jullie voor te bereiden op Mijn Glorierijke
Wederkomst.
Laat toch niemand zichzelf de gave ontzeggen van het eeuwig leven dat Ik breng. Diegenen onder jullie die
zo gelukkig zullen zijn om het Nieuwe Tijdperk binnen te gaan wanneer Hemel en Aarde één worden,
moeten het Pad van Waarheid volgen.
Nu is het de tijd voor jullie geloof in Mij, jullie Redder, om waarlijk op de proef gesteld en getest te worden.
Spoedig zullen jullie bedreigd worden om Mijn Boodschappen te verwerpen. Er zal geen moeite gespaard
worden om jullie te dwingen Mijn Woord af te wijzen en de Waarheid te bestempelen als een ketterij.
Richt jullie gedachten nu op Mijn Geboorte. Op de Leer die Ik aan de mensheid gaf zodat zij konden leren
hoe hun zielen voor te bereiden. Op het Offer gebracht door Mijn Dood op het Kruis om zielen te redden.
Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.
Ik Ben het Licht, dat neerschijnt op het pad dat jullie moeten volgen. Aan elke kant van die weg, zullen boze
geesten aan jullie trekken, jullie kwellen, proberen om jullie terug te laten gaan op dezelfde weg vanwaar
jullie kwamen, de duisternis in. Zij zullen dat doen door de beschimpingen van anderen die jullie uit elkaar
zullen trekken omwille van jullie trouw aan deze Boodschappen.
Jullie moeten in stille meditatie blijven, Mijn Woord lezen en Mijn Tegenwoordigheid voelen. Sta Mijn Heilige
Geest toe jullie harten te bedaren en voel Mijn Liefde die jullie omhult. Wanneer jullie pijn toeneemt, omwille
van deze Zending, weet dan dat jullie in volle vereniging zijn met Mij, jullie Jezus.
Geef nooit op. Weiger nooit Mijn Hand van Barmhartigheid. Sta Mij toe om jullie te omarmen om jullie de
nodige moed te geven om verder te gaan op deze reis met Mij tot op de dag dat Ik kom om jullie te belonen.
Jullie geliefde Jezus

651. God de Vader: De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het
welzijn van allen.
Donderdag, 20 december 2012, 19:15 u.
Mijn liefste dochter, Ik verzoek al Mijn kinderen om de Naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te
houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensen toekomt.
Mijn Engelen in Mijn Heilig Koninkrijk kondigen het aan en verheugen zich omwille van de Barmhartigheid
die door Mijn Zoon aan allen zal verleend worden.
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Deze grote Goddelijke Gave zal gebruikt worden om de duisternis die de wereld bedekt, te overwinnen. Het
zal door Mijn Goddelijke Tussenkomst zijn dat Ik de meeste van Mijn kinderen zal kunnen redden.
Deze Kerstmis, een tijd van grote vreugde wanneer jullie de geboorte vieren van de Verlosser die Ik
de wereld gaf, is een keerpunt in de geschiedenis van het menselijk ras.
Als jullie Vader zegen Ik jullie allen en geef jullie, met groot erbarmen, deze Gave van Barmhartigheid. Ik
verzamel jullie, heel Mijn Schepping, zodat Ik jullie kan reinigen van elke twijfel, elke zonde en elke
godslastering tegen de Wetten van Mijn Koninkrijk.
Deze grote zuivering van de aarde zal enige tijd vergen, maar Ik zal deze tijden van vervolging
verhaasten.
Jullie lijden door toedoen van corrupte regeringen, die Mijn Wetten niet aanvaarden, zal moeilijk zijn maar
niet al te lang duren.
Ik zal al Mijn vijanden de tijd geven om hun ogen te openen voor de Waarheid van het glorievol Paradijs dat
Ik heb klaar staan om aan de wereld te onthullen.
Verheug jullie. Prijs Mijn Zoon, want het is dankzij Hem dat Ik het Nieuwe Paradijs aanbied waar zich de
Heerschappij zal ontvouwen die Ik aan Hem beloofd heb.
De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het welzijn van allen.
Mijn Macht zal in alle kracht en glorie getoond worden ten aanschouwen van de hele wereld.
Ik Ben het Begin. Ik Ben het Einde. Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs, zal eindelijk het oude
vervangen. De aarde was bezoedeld door de zonde van Adam en Eva.
De volmaakte schepping van de mens werd vernietigd toen de zonde een einde maakte aan de Gave van
onsterfelijkheid. Weldra zal Ik alles omkeren wat bevlekt werd door de besmetting, veroorzaakt door Satan
en zijn demonen. Zij zullen niet langer meer de meesters van verleiding zijn.
Ik zal nu Mijn Zoon zenden om de Troon op te eisen, die voor Hem gemaakt werd.
De strijd voor die Troon is hevig, maar Mijn Macht zegeviert en elk mirakel zal gebruikt worden om Mijn
Familie veilig terug te brengen in het Goddelijk Heilig Hart van Mijn Zoon.
Mijn kinderen, jullie zijn verloren en in smarten. Nu zend Ik Mijn Zoon om het proces te beginnen om jullie
naar jullie rechtmatig thuis te brengen.
Ik bemin jullie, Mijn lieve kinderen. Ik heb jullie nooit in de steek gelaten, ook wanneer het vergeeflijk zou zijn
indien jullie zo gedacht hadden.
Jullie worden nu opgeroepen. Geen mens zal uitgesloten worden van deze Hemelse aankondiging.
Bid, kinderen, opdat allen Mijn Zoons Barmhartigheid zouden beantwoorden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

652. Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen aangevoeld. Helaas zullen
diegenen die haar niet zoeken, haar niet vinden.
Vrijdag, 21 december 2012, 22:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is eenvoudig om Mij te beminnen. Jullie hoeven niet onderlegd te zijn in de
Heilige Schrift. Al wat jullie te doen valt is het volgende.
Roep Mij aan, zelfs wanneer jullie in twijfel verkeren over Mijn Bestaan. Onverwacht zal Ik jullie vullen
met Mijn Tegenwoordigheid. Jullie zullen een Liefde gewaarworden zoals nooit tevoren. Dan zullen
jullie de Waarheid kennen.
Ik Besta werkelijk. Ik Ben daar en Ik bemin ieder van jullie. Ware liefde doordringt jullie hart met een
krachtige emotie van genegenheid. Het is een wederzijds geschenk. Jullie zullen van Mij houden en jullie
zullen zich afvragen hoe dat kan?
Mijn Liefde voor de mensheid wordt door velen aangevoeld. Helaas zullen diegenen die er niet naar op zoek
gaan haar ook niet vinden. Tot diegenen die zichzelf nog steeds van Mij verwijderen, al wat jullie moeten
doen is een beroep doen op Mij zodat Ik jullie ziel kan verlichten.
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De aankondiging van Mijn geboorte was het bewijs van Mijn Vaders Liefde voor het menselijk ras. Hij zond
Mij, jullie Redder, omwille van Zijn Liefde voor jullie.
Liefde is niet iets dat jullie ooit als vanzelfsprekend zouden mogen beschouwen want zij is het
grootste Geschenk van God. Zij overstijgt elk ander gevoelen en kan het kwaad overwinnen indien
jullie haar maar zouden omhelzen.
Mijn Geest van Liefde, Mijn Bescherming rust op jullie in deze bijzondere tijd. Jullie behoren Mij toe. Ik Ben
aanwezig in jullie hart. Al wat jullie te doen staat is Mijn Liefde toelaten om jullie te vullen, want wanneer jullie
dat doen zullen jullie echte vrede voelen.
Ik zegen jullie allen.
Jullie Jezus

653. Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken.
Vrijdag, 21 december 2012, 22:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu is het dat Mijn Leer en Mijn Heilige Boodschappen moeten verspreid worden
in alle delen van de wereld.
Ik zal er voor zorgen dat het Boek der Waarheid, aan de wereld beloofd, klaar zal zijn in elk land en in elke
taal.
Mijn leerlingen en Mijn Gewijde Dienaren zullen prediken vanuit de vier uithoeken van de wereld.
Miljarden zullen Mijn Woord volgen en velen zullen eindelijk het Heilig Evangelie lezen.
Mijn Vaders Boek, de Heilige Bijbel, zal opnieuw geraadpleegd worden en Mijn Woord zal weer gelezen
worden.
Nu zullen Mijn Boodschappen vandaag, opgetekend in het Boek der Waarheid, voedsel zijn dat te eten
gegeven wordt aan Gods kinderen wanneer in de toekomst het lezen van het Heilig Woord van God als
onwettig zal beschouwd worden.
Jullie, Mijn leerlingen, moeten diegenen bekeren die Mij niet kennen. Indien zij niet weten Wie Ik Ben,
kunnen zij zich niet goed voorbereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.
Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken. Het zal de geesten, harten en
zielen van allen raken.
Sommigen zullen tijd nodig hebben om Mijn Woord te verteren, maar het grootste deel van de
wereldbevolking zal de Waarheid aanvaarden, eens die aan hen gegeven is.
Alstublieft, bid voor de moed, de kracht en de wil om te doen wat Ik jullie vraag. Herinner hen eraan dat Ik
voor hen gestorven ben. Zeg hen dat de tijd van Mijn wederkomst nabij is. Troost hen door hen in te lichten
omtrent de grote Gave van het Nieuwe Paradijs die Ik zal openbaren.
Zeg hen dat Ik kom om hen te redden en een einde te maken aan hun lijden.
Jullie Jezus

654. Ik overstelp jullie vandaag met deze Bijzondere Zegening.
Zaterdag, 22 december 2012, 20:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Kerstdag is Mijn Geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig
leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.
Ik, Jezus Christus, Redder van de Wereld, heet jullie allen, Gods kinderen, welkom in het Koninkrijk dat door
Mijn Vader aan Mij beloofd werd.
Ik kwam onbekend in de wereld, behalve door slechts enkelingen. Mijn Geboorte veranderde de toekomst.
Mijn Belofte werd door Mijn volgelingen aanvaard. Zij wisten dat Ik zou wederkomen, maar hadden geen
enkel idee wanneer. Zij luisterden naar Mijn Onderrichtingen, hoewel velen van hen geen geleerde mannen
waren. Zij waren arm en leefden eenvoudig. Toch waren zij het die Mij verwelkomden.
Hetzelfde zal ook nu het geval zijn terwijl Ik jullie voorbereid op Mijn Tweede Komst. Het zullen de zielen zijn
met een eenvoudige liefde tot Mij die hun hart voor Mijn Oproep zullen openen. En diegenen onder jullie die
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nederig en zuiver van hart zijn, zullen Mijn leerlingen van vandaag worden. Het zal door jullie zijn, net zoals
toen Ik op aarde rondging, dat Mijn Woord zal gehoord en geloofd worden.
Ik overstelp jullie vandaag met deze Bijzondere Zegening. Ik verlang dat jullie Mijn Zegen van Bescherming
zouden aanvaarden door dit Kruistochtgebed (90) om Mij, de Messias, te verwelkomen wanneer Ik Mijn
Nieuw Koninkrijk zal openbaren.

Kruistochtgebed (90)
Dankzegging voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.
“O Mijn Jezus, ik breng U lof en dank voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.
U, Mijn Redder, werd geboren om mij eeuwig leven te geven en mij te bevrijden van de zonde.
Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding aan terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw Grote Komst. Amen.
Ga nu en bereid jullie voor. Want de tijd is kort en er moet nog veel gedaan worden om elke ziel te
redden.
Ik breng jullie Vrede, Liefde en Vreugde op deze bijzondere dag.
Jullie Jezus

655. De verwoesting van het gezin zal de oorzaak zijn van alles.
Zondag, 23 december 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vele van Mijn gewijde dienaren zullen tegenover een vreselijke uitdaging komen
te staan. Het zal er een zijn die hen zal overtuigen om een van twee verschillende wegen te nemen. Het zal
ieders zaak zijn om, door eigen vrij wil, te kiezen welk pad zij moeten nemen. Want de gruwel zal zich
binnenkort kenbaar maken.
Vele van Mijn gewijde dienaren zullen niet onmiddellijk door hebben wat er gaande is. Zij zullen het pas
moeilijk krijgen wanneer zij brieven lezen, die hun vanwege hooggeplaatste personen worden
bezorgd.
Diegenen die Mijn Heilig Woord hoog houden, dat aan de mensen gegeven werd door de Gave van de
Heilige Bijbel, zullen uitgedaagd en verzocht worden om rechtzettingen te aanvaarden. Deze verbeteringen
zullen hun meegedeeld worden en men zal verwachten dat zij die zullen slikken en als De Waarheid te
aanvaarden. Zij komen neer op één ding.
Zij zullen Mijn Godgewijde dienaren verzoeken om verdraagzaamheid tegenover zonde in te willigen.
Er zal hun gezegd worden dat God een altijd barmhartige God is en dat Hij iedereen liefheeft. Ja, dat
gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten door de vingers te zien die een gruwel
zijn in Mijn Ogen. De eenheid van het gezin, en de verwoesting ervan, zal de oorzaak zijn van alles.
Anderen zullen gevraagd worden om een nieuw model van plechtigheid te aanvaarden die de Mis en
de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen.
Het zal beschouwd worden als een alomvattende stap om alle Christenen en andere religies in eenheid te
verenigen. Dat zal het begin van het einde zijn.
De dag dat het dagelijks Misoffer afgeschaft zal worden, zal het begin zijn van alle gebeurtenissen die zich
zullen voordoen zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist. Dat zal de tijd zijn waarin het beest oprijst en
zijn invloed zal groot zijn. Hij zal hart en ziel van vele priesters overwinnen. Zijn doel is om alle Missen te
blokkeren en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.
Hij doet dit reeds door zwarte missen die in vele Katholieke Kerken gehouden worden. De kern van
ontrouwe dienaars spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.
Wees waakzaam. Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie zullen nodig hebben, om in verzet te
komen tegen dit gemeen en listig plan.
Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal kwaadaardig zijn. Priester tegen priester. Bisschop tegen
Bisschop. Kardinaal tegen Kardinaal.
Laat het bekend zijn dat diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en liefhebben, door Mij
geleid zullen worden. Ik zal jullie leiden. Ik zal jullie de kracht geven om deze vijanden van God tegemoet te
treden. Jullie zijn niet alleen.
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Jullie moeten nooit naar leugens luisteren die jullie in Mijn Heilige Naam gegeven of voorgesteld worden.
Jullie kennen de Waarheid alleen in jullie harten. Luister naar jullie hart. Blijf trouw aan alles wat jullie verteld
werd als zijnde de Wet van God.
Indien jullie iets voorgesteld krijgen wat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, dan moeten jullie dat de rug
toekeren.
Jullie Jezus

656. De Maagd Maria: De dag waarop ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het
lot van de mensheid.
Maandag, 24 december 2012, 18:00 u.
Mijn kind, de dag waarop Ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid.
Ik beminde dit kind met een hartstochtelijke liefde net zoals elke andere moeder. Maar er was een
bijkomende genade die Mijn Vader Mij verleende. Dat was de genade van bescherming. Ik beschermde Mijn
Zoon vanaf het begin op een manier die verschillend was. Ik wist dat Hij de beloofde Messias was en
daarom was mij een zeer speciale verantwoordelijkheid toevertrouwd, hoewel Ik geen idee had van de
omvang die deze verantwoordelijkheid zou inhouden.
Het was Mij niet gegeven om vanaf het begin al te begrijpen dat Mijn Zoon, de Redder, door God gezonden
om het menselijk ras te vrijwaren van het vuur van de hel, zou gedood worden.
Dat deel van Mijn zending kwam als een verschrikkelijke shock en Mijn pijn kan met geen woorden
beschreven worden, zo intens was ze.
Ik leed door Mijn Zoon, in Hem en met Hem. Zelfs vandaag voel Ik Zijn pijn en verdriet omwille van het
ongeloof omtrent Mijn Zoons bestaan in de wereld vandaag. Als de Moeder van Verlossing, is het Mijn
verantwoordelijkheid Mijn Zoon bij te staan in Zijn plan om zielen te redden.
Dit is de tijd van de zondvloed; dit is de tijd voor snelle en plotselinge veranderingen. Terwijl
oorlogen zullen uitbreken, en een grote oorlog uit de puinhopen zal oprijzen, zal Gods plan zich snel
uitbreiden om het bewustzijn van Zijn Tegenwoordigheid onder alle naties en rassen op te wekken.
Mijn kind, Ik smeek je om de Allerheiligste Rozenkrans te bidden terwijl Ik vandaag ween. Mijn tranen, die je
zojuist gezien hebt zijn voor die zielen die Mijn Zoon niet zullen erkennen. Het zijn die Christenen die zeggen
Jezus Christus als Redder te aanvaarden maar die Hem beledigen door niet tot Hem te bidden, wat Hem het
meest bedroeft.
De uitbreiding van het atheïsme is als een vreselijke epidemie die over de aarde raast. God is niet vergeten,
in plaats daarvan wordt Zijn bestaan vrijwillig genegeerd. Zijn wetten worden uit jullie landen verbannen. Zijn
Kerken worden niet geëerd. Zijn gewijde dienaren zijn te schuchter en niet moedig genoeg om Zijn Heilig
Woord te verkondigen.
De aarde zal nu veranderen, zowel fysiek als geestelijk. De zuivering is begonnen. De strijd zal geleverd
worden tussen hen die de duivel volgen en Gods Restkerk.
Zij die Mijn Zoon trouw zijn moeten altijd een beroep doen op Mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing,
opdat Ik jullie aan Mijn geliefde Zoon kan toewijden om jullie de zeer nodige genaden te schenken. Jullie
moeten voorbereid zijn als een soldaat van Jezus Christus. Jullie wapenrusting moet sterker gemaakt
worden, want jullie rol is als die van een kruisvaarder en jullie zullen moeten optornen tegen grote wreedheid
en ongerechtigheid.
Ga in vrede, kinderen, en blijf in dagelijks gebed terwijl de veranderingen beginnen, zodat de redding van de
mensheid tot een goed einde kan gebracht worden.
Alles zal gedaan worden overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader, door Zijn enige Zoon, Jezus
Christus. Aan jullie, Mijn kinderen, die Mij om hulp vragen, zal grote bescherming voor jullie naties verleend
worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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657. Er zal een grote zondvloed plaatsvinden. Jullie zullen ook getuige zijn van
minder grote overstromingen in andere landen.
Dinsdag, 25 december 2012, 19:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld, begon in Mijn tijd, op 22 december 2012.
Deze tijd in de wereld behoort Mij toe aangezien Ik al Gods kinderen verzamel, als één geheel, terwijl de
grote strijd begint.
Deze periode van Grote Ellende zal enige tijd duren. De oorlogen zullen verhevigen tot de grote oorlog
verklaard wordt en de wereld zal veranderen.
Alle naties zullen getuigen zijn van de veranderingen. Jullie moeten hierop voorbereid zijn en het
aanvaarden, want al deze dingen moeten geschieden voor Mijn Tweede Komst.
Er zal een grote zondvloed plaatshebben. Jullie zullen ook getuige zijn van minder grote
overstromingen over andere landen.
Wereldwijd zal zich het klimaat beginnen te veranderen en jullie weer zal anders zijn, op een manier die voor
jullie vreemd zal lijken.
Dit is de tijd voor allen die hun ogen geopend hebben voor de Waarheid, om de weg voor Mij te effenen
zodat Ik allen in Mijn Heilige Armen kan verwelkomen.
Vrees niet, want Mijn Liefde zal veel afzwakken en jullie gebeden kunnen en zullen vele van deze
gebeurtenissen verzachten evenals de wreedheden die door het Beest gepland worden.
Jullie Jezus

658. God de Vader: Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon gezien worden.
Donderdag, 27 december 2012, 18:20 u.
Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.
De tijd is gekomen voor de veranderingen, zoals voorzegd, waarbij de aarde zal kantelen, de planeten
zullen veranderen en het klimaat niet langer voorspelbaar zal zijn.
Mijn Grote Macht maakt zich nu kenbaar in de Hemelen zoals op aarde, naargelang Ik de strijd tegen Mijn
vijanden leid. Satan en zijn demonen worden overwonnen, maar zij zetten een verschrikkelijke verdediging
op. Zij sleuren Mijn arme kinderen mee, wier harten vervuld zijn van politieke en wereldlijke ambities, om een
rol te spelen wanneer zij proberen Mijn kinderen te kruisigen.
De mens is zwak. De mens wordt gemakkelijk verleid. Omwille van zijn blindheid voor de Waarheid, die door
Mij werd aangegeven vanaf het begin van de Schepping, gelooft de mens in leugens. Hij hecht geloof aan
leugens die door de Boze worden uitgebraakt, omdat hij aangetrokken wordt door de beloften van macht en
plezier.
Mijn kinderen moeten het glorievol en schitterend Licht van Mijn Koninkrijk erkennen. Jij, Mijn dochter, hebt
dat Licht gezien en jij weet hoe machtig het is. Jij kent de Macht van God en hoe zij jou omhult. Kun jij je
voorstellen hoe het zal zijn wanneer Mijn Nieuwe Paradijs geopenbaard wordt? Jij, Mijn dochter, hebt slechts
een klein deeltje van dit luisterrijk en schitterend Licht eventjes waargenomen.
Het is belangrijk om het Licht van Mijn Zoon in jullie hart te verwelkomen. Wanneer jullie Hem uitnodigen
jullie te redden en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen, zullen jullie dit Licht voelen.
Het Licht van de Nieuwe Dageraad – het Nieuwe Tijdperk – zal langzaam, maar zeker de wereld
verlichten. Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden. Zij zal groter zijn en oorzaak
van veel wonderen.
Dat is een teken van Mijn Macht en Mijn Majesteit. Het zal een wonder zijn en bewijzen dat de mens het
geheim van de Schepping niet helemaal doorgrondt.
Alleen Ik, God de Schepper van het Universum, beheers al wat is. Al wat zal zijn. Al wat kan zijn.
Niemand, geen enkele wetenschapper, kan deze allerheiligste geheimen oplossen, omdat dit niet het
moment is voor de mens om ze te begrijpen.
De wonderen van Mijn Schepping en de kracht van Mijn Macht, zal aan de wereld getoond worden. Laat
niemand de vergissing begaan te geloven dat Satan en zijn goddeloze aanhangers, ook maar enige macht
hebben om jullie de wonderen te schenken die Ik Geschapen heb voor elk afzonderlijk schepsel. Ik heb
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beloofd de Waarheid te openbaren zodat jullie, Mijn kinderen, de spinnenwebben kunnen wegvegen die jullie
ogen bedekken.
Wanneer de Dag komt dat jullie de Waarheid eindelijk zullen aanvaarden, zal Ik jullie de allerheerlijkste
rijkdommen schenken, de genaden en een leven dat jullie zich nooit konden voorstellen, want het gaat jullie
verbeelding te boven.
Ik ben gelukkig deze Boodschap van hoop vandaag mee te delen. Ik hoop dat zij jullie veel vreugde en vrede
geeft.
Mijn Belofte, jullie naar je uiteindelijke erfdeel te brengen, wordt weldra een werkelijkheid.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

659. Kennis kan jullie zeer dikwijls verblinden voor de Waarheid.
Vrijdag, 28 december 2012, 6:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, alleen wanneer jouw hart oprecht open staat voor Mij kan je Mijn Licht ervaren en
de Waarheid erkennen.
Velen zeggen dat zij de Gave van onderscheiding gevraagd hebben en dat zij bidden tot de Heilige Geest
om die te ontvangen. Niet allen die de vraag stellen bekomen het inzicht dat zij hoe dan ook nodig hebben
om deze kostbare Gave te ontvangen. Toch zullen zij beweren van ze ontvangen te hebben. Vervolgens
beledigen zij Mij door te beweren dat Mijn Heilig Woord hen ongemakkelijk maakt. Zij beweren dat hun
ongerustheid wil zeggen dat Mijn Heilige Boodschappen van de geest van het kwaad komen.
Tot diegenen onder jullie die hooghartig verkondigen dat jouw interpretatie van Mijn Heilig Woord, dat aan
jou door deze boodschappen gegeven wordt, verdraaid en vals is, heb Ik het volgende te zeggen.
Wanneer kwamen jullie voor het laatst naakt voor Mij? Zonder het scherm van hoogmoed dat jullie verbergt?
Wanneer kwamen jullie voor Mij, op jullie knieën, om oprecht een beroep te doen op Mijn leiding, zonder dat
jullie eerst jullie handen op jullie oren leggen om niet te moeten luisteren? Weten jullie niet dat Ik jullie enkel
zal verlichten met de Gave van onderscheiding wanneer jullie tot Mij komen zonder enige vooropgezette
mening van jullie zelf? Jullie kunnen niet bevrijd worden van de ketens van intellectuele hoogmoed, die jullie
blind maakt voor de waarheid van geestelijke kennis, totdat jullie van alle menselijke hoogmoed bevrijd zijn.
Diegenen onder jullie die jarenlang de Heilige Schrift bestudeerd hebben, en zichzelf beschouwen als zeer
bedreven – en daarom waardiger Mijn woord te preciseren – jullie moeten opnieuw nadenken.
Kennis omtrent Mijn Vaders Boek maakt jullie niet meer bevoegd dan de bedelaar in de straat, zonder
opvoeding in geestelijke zaken. Kennis kan jullie zeer dikwijls blind maken voor de Waarheid. Kennis die
gebaseerd is op jullie eigen menselijke interpretatie van Mijn Vaders Boek betekent niets wanneer het erop
aan komt het Woord van God te begrijpen.
Diegenen onder jullie die prat gaan op de geleerde manier waarop jullie de Heilige Schrift volgen en die
vervolgens gebruiken om Mijn Woord te ontkennen dat vandaag aan de wereld gegeven wordt, zijn schuldig
aan zonde. Jullie zonde is de zonde van hoogmoed. Jullie beledigen Mij omdat jullie hoogmoed jullie meer
waard is dan de liefde voor Mij, in haar meest eenvoudige vorm.
Liefde voor Mij, jullie Jezus, komt vanuit het hart. Zielen die Mijn Koninkrijk waardig zijn herkennen Mijn Stem
vrij vlug. Zielen die Mijn Woord bestrijden en anderen aanmoedigen Mij voor de buitenwereld te verwerpen,
zijn beïnvloed door de geest van het kwaad. Jullie wekken Mijn afkeer op. Jullie verachtelijke stemmen
waarmee jullie het uitroepen en hoogmoedig jullie verdiensten duidelijk maken, gebaseerd op jullie kennis
van de Heilige Schrift, zullen tot stilzwijgen gebracht worden.
Mijn geduld is eindeloos, maar voor diegenen onder jullie die voor Mij staan en Mijn Plan van Redding
willens en wetens beschadigen, jullie zullen in een oogwenk in de woestijn geworpen worden.
Jullie Jezus
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660. Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede.
Zaterdag, 29 december 2012, 19:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw zeg Ik tot jullie allen, Mijn dierbare leerlingen, niet bevreesd te zijn.
Terwijl de komende gebeurtenissen verontrustend zullen zijn voor jullie om er getuigen van te zijn, onthoud
Mijn Heilige Woorden die jullie nu gegeven worden.
Mijn Liefde voor de mensheid is zo groot dat Ik, op het moment dat de zondaar waarachtig berouw betoont,
gemakkelijk elke zonde vergeef hoe beledigend die ook is. Wees nooit bevreesd voor Mij indien jullie echt
van Mij houden want Ik bescherm jullie op elk ogenblik. Ja, jullie zullen in Mijn Naam te lijden krijgen
wanneer jullie Mij navolgen. Maar dat is iets dat jullie moeten aanvaarden. Het is slechts een kleine prijs om
te betalen in ruil voor de Gelukzaligheid die jullie wacht.
Zij echter die voor Mij uit lopen in het verkeerde geloof dat zij de Tegenwoordigheid van God in hun leven
niet nodig hebben, moeten wel bevreesd zijn. Deze zondaars, die nooit berouw zullen tonen omdat zij
geloven dat zij de controle hebben over hun eigen bestemming, zullen in de afgrond vallen. De valstrik die
de duivel voor hen heeft uitgezet, kan vergeleken worden met een tikkende klok. Voor elke minuut die zij
voortgaan met Mij te verloochenen, verkort hun tijd. De tijd om zichzelf in Mijn Ogen te verlossen is kort.
Weet dat de twee legers voor de strijd om de zielen thans zijn aangetreden om zich voor te bereiden op de
oorlog. De tijd beweegt voort dus alstublieft wees op elk moment voorbereid.
Vrees Mij nooit, want Ik kom in vrede. Wees echter wel bevreesd voor het Beest dat ogenschijnlijk in vrede
zal komen, maar dat komt om jullie te vernietigen. Hij, de Boze en zijn aanhangers op aarde, zijn degenen
die jullie moeten vrezen. Niet Mij.
Jullie Jezus

661. Door de kracht van het occulte zal hij zogezegd genezingen tot stand brengen
van mensen die terminaal ziek zijn.
Zondag, 30 december 2012, 17:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil je vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn
Tweede Komst, op het punt staan in de wereld te worden waargenomen.
De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich uitbreiden. Zij zullen zowel het Westen als het
Oosten meeslepen. De beroering zal gestopt worden door de man van vrede, het beest, de Antichrist. Velen
zullen na een tijdje geloven dat hij God is, de Messias, omdat hij over zoveel macht schijnt te beschikken.
Zijn krachten zijn hem verleend door de vader van alle kwaad, Satan.
Hij zal, door de kracht van het occulte, zogezegd genezingen tot stand brengen van mensen die terminaal
ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun ziekte genezen zijn en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de
Hemel komen. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op
het Nieuwe Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt.
Hij zal nog andere mirakels verrichten, maar die zullen slechts een illusie zijn. Sommigen van Mijn gewijde
dienaars zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem openlijk prijzen. Hij zal
beschouwd worden als de goede en nederige Messias en hij zal trachten al Mijn eigenschappen te imiteren.
Jammer genoeg zal hij velen ontgoochelen.
Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, de mensen te waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal
komen. Dat kan niet. Ik ben al als mens naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer gebeuren.
Wanneer Ik terugkom dan zal dat zijn op de wijze waarop Ik ben heengegaan, de boosaardige mensen
zullen dan verbannen worden en Mijn Nieuwe Paradijs zal de aarde vervangen.
Kom niet bedrogen uit. Wees waakzaam. Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en de leugens
die hij de wereld zal aanbieden. Op die wijze kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te redden die hem
slaafs zullen volgen naar de afgrond van de hel.
Jullie Jezus
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662. Je zal het mikpunt zijn van veel haat.
Maandag, 31 december 2012, 19:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gezonden om de weg te bereiden voor Mijn
Tweede Komst, zal zwaarder worden.
Je zal het mikpunt zijn van veel haat, en velen, ook priesters van binnen Mijn Kerk, zullen trachten jou te
vernietigen.
Hetzelfde zal waar zijn voor al diegenen die Mijn Boodschappen verspreiden. Als de dragers van de
Waarheid, zullen ook zij verbaal aangevallen worden.
Dit is de tijd die jullie voor jezelf moeten houden en eenvoudig voortdoen met wat nodig is om ervoor te
zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot deze Boodschappen.
Terwijl Mijn Heilig Woord vele delen van de wereld begint te bereiken, zal de woede er tegen toenemen.
Wanneer de Boodschappen uiteengerukt zullen worden en, in sommige gevallen, als ketters bestempeld,
moeten jullie blijven doorgaan. Blijf samen en luister niet naar de giftige tirades die jullie naar het hoofd
zullen geslingerd krijgen.
Blijf sterk en moedig. Blijf aan Mijn zijde terwijl wij deze weg naar de Calvarieberg gaan. Want vergis jullie
niet, deze moeilijke Missie werd voorzegd en zal voor velen onder jullie zeer lastig zijn.
Ik zegen jullie allen, terwijl Ik jullie waarschuw dat jullie je geen zorgen moeten maken wanneer de aanvallen
heviger worden. Dat komt omdat dit Mijn Heilig Woord is, daarom zal er veel haat getoond worden. Dat is de
prijs die betaald moet worden voor de redding van de zielen, met inbegrip van diegenen die jullie het meest
kwellen.
Jullie Jezus

663. Gods Tempel zal onherkenbaar ontheiligd worden.
Dinsdag, 1 januari 2013, 19:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is opgekomen en de veranderingen in voorbereiding op Mijn
Tweede Komst zijn begonnen.
De oorlogen in het Midden-Oosten zullen nu escaleren en velen zullen sterven door toedoen van de
boosaardige groep. Hij, die duivelse groep, zal hoe dan ook gestopt worden door de Hand van Mijn Vader.
Ieder van hen zal neergeslagen worden, omdat zij een groter gevaar vormen voor Gods kinderen.
Mijn Plannen worden nu duidelijk gemaakt en diegenen onder jullie die door Mij uitgekozen zijn om de
Restkerk te leiden, zullen snel overal in de wereld basiskampen oprichten. Het zullen die plaatsen zijn waar
jullie Mij, in vrede, zullen gaan vereren, wanneer jullie kerken jullie niet meer zullen verwelkomen op de
manier zoals het bedoeld was.
Jullie kerken zullen verworden tot niet meer dan plaatsen van ontspanning waar heidense rituelen en muziek
zullen opgevoerd worden in uitvoerige ceremonieën. Schijnbaar zullen deze evenementen bedoeld zijn om
God te eren. In plaats daarvan zullen zij zondige handelingen verheerlijken en zij zullen verklaren dat die in
overeenstemming zijn met Mijn Leer.
Velen zullen zichzelf spoedig als de nieuwe dienaren van God voorstellen. Velen zullen nooit in de
Christelijke Kerk voorbereid geweest zijn en daarom ook niet geschikt zijn om de Heilige Sacramenten aan
Gods kinderen aan te bieden. Het zullen bedriegers zijn. Zij zullen aan allen de waarheid opleggen van wat
zij beweren de leer van God te zijn in de wereld van vandaag. Hun leugens zullen de oren van de mensen
bereiken over de hele wereld.
Velen zullen aangetrokken worden tot wat zij zien als een frisse, nieuwe benadering van Mijn Leer en de
Liefde van God. Alles zal een verschrikkelijke leugen zijn. Velen zullen misleid worden om de nieuwe EenWereldreligie te aanvaarden.
Terwijl de valse kerk groeit en vele beroemdheden, de media en politieke leiders aantrekt, zal Mijn Restkerk
groeien. Velen van Mijn gewijde dienaren zullen Mij ontrouw zijn en zich aansluiten bij de nieuwe EenWereldreligie waar zij met open armen zullen ontvangen worden.
Deze bedriegers zullen overal de oorzaak zijn van vreselijk ongemak voor de Christenen, wanneer zij die
nieuwe, politiek goedgekeurde culturele organisatie, die zichzelf een kerk van God zal noemen, niet
aanvaarden.
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Terwijl Christenen het voornaamste doelwit van haat zullen zijn, zal ook het Huis van Israël gezocht
worden en de Joden zullen tot zondebokken gemaakt worden in deze oorlog voor zielen.
Niets van wat jullie zien zal in het begin aan de buitenkant verschillend lijken. Weldra zal er een rijkelijk en
machtig gebouw in Rome gezien worden dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats. Alle religies zullen hier
welkom zijn totdat zij zullen gedwongen worden om de leugens te slikken die hun door de Nieuwe Wereld
Orde zullen voorgesteld worden.
Na verloop van tijd zal het onaanvaardbaar zijn om bepaalde Christelijke praktijken in het openbaar
uit te oefenen.
Daar zal inbegrepen zijn het Sacrament van het Doopsel en de Heilige Communie. Zij zullen geacht
worden onaanvaardbaar te zijn in een moderne en seculiere wereld en jullie zullen hen onmogelijk kunnen
ontvangen. Het Sacrament van het Huwelijk zal veranderd worden en het huwelijk zal beschikbaar zijn in
een andere vorm. De enige manier om de Ware Sacramenten in die periode nog te ontvangen zal via de
Restkerk zijn.
Aan Mijn gewijde dienaren die in Mijn Naam zullen lijden, wanneer zij zich inspannen om de Sacramenten
en de Heilige Mis in ere te houden, weet dit. Jullie plicht jegens Mij, door jullie Heilige Geloften, bestaat erin
trouw te blijven en jullie mogen zich nooit laten bekoren om af te wijken van de Waarheid. Jullie zullen onder
druk gezet worden om de wegen van de Heer te verlaten. Jullie stem zal als een gefluister worden terwijl de
vijand probeert om het Ware Woord van God te overstemmen.
Kom bijeen. Verenig jullie. Want zeer binnenkort zal de Tempel van God onherkenbaar ontheiligd worden. Al
wat jullie te doen hebben is Mij te volgen, luister naar jullie hart en jullie geweten. Wees te allen tijde bereid
voor deze op handen zijnde moeilijke reis. Jullie zullen al jullie moed nodig hebben, jullie sterkte en jullie
standvastigheid.
Weet, dat Ik jullie op het einde van jullie reis opwacht om jullie in Mijn Heilige Armen in te sluiten en in de
veilige haven van Mijn Nieuwe Paradijs.
Jullie Jezus

664. De Maagd Maria: Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij
kiezen voor de Boze en mijn Zoon verwerpen.
Woensdag, 2 januari 2013, 18:29 u.
Mijn kind, veel gaat zich nu ontplooien in de wereld en veel gebeurtenissen zijn noodzakelijk om Gods
kinderen te zuiveren.
Het is belangrijk dat de harten van alle mensen geopend zijn voor de Waarheid, het Heilig Woord van God.
Indien zij hun hart niet openen dan zullen zij niet in staat zijn om de Waarheid te accepteren van de belofte
van Mijn Zoon aan de mensheid.
Hij zal wederkomen, spoedig, om Zijn Koninkrijk op Aarde te verlossen. Het zal weggehaald worden uit de
kwade greep van Satan. Aan al Gods kinderen zal de vrijheid geboden worden die zij nodig hebben om één
te worden met Mijn Zoon.
Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon verwerpen. Zij
zullen zo zwak zijn dat zij Zijn belofte niet zullen erkennen en voortgaan met het najagen van wereldlijke
ambities.
Ik vraag jullie, kinderen, om grootmoedig te zijn tegenover deze zielen. Zij zullen niet alleen de
Barmhartigheid van Mijn Zoon verwerpen maar ook voortdurend al die moedige zielen bestoken en
bespotten die standhouden en de Waarheid van God zullen verkondigen.
Behoud het dagelijks gebed, kinderen, en geef al jullie angsten die jullie misschien hebben, over aan Mijn
Zoon. Hij houdt van jullie en verlangt jullie te bevrijden van dergelijke zorgen en pijn. Kom tot Mij, jullie
geliefde Moeder, en Ik zal Hem vragen jullie sterker te maken in jullie trouw aan Hem.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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665. Bemin allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. Bid dan voor hen.
Woensdag, 2 januari 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet al Mijn volgelingen meedelen dat hun gebeden zullen helpen om veel van
wat voorzegd is te matigen.
Gebed is zo machtig dat indien de gebeden die Ik aan de wereld geef door de kruistochtgebeden, in
voldoende mate gebeden, veel van de rampspoed kan beperkt worden.
Ik moet ook wijzen op de kracht van de vergeving. Wanneer jullie vervolgd worden in Mijn Naam, dan
moeten jullie bidden voor die zielen die jullie kwellen. Indien jullie voor hen bidden vanuit het hart, dan zal Ik
hun bedekken met jullie liefde. Wanneer jullie bidden voor jullie vijanden, dan belemmeren jullie Satans
bedoeling om zielen van Mij weg te nemen.
Mijn dochter, Ik moet jou en Mijn volgelingen nu opdragen om rustig te blijven in de aanwezigheid van veel
weerstand tegenover deze Boodschappen. Vrees nooit het Woord van God, zelfs niet wanneer het jullie veel
leed meebrengt vanuit de buitenwereld.
Denk niet dat het gemakkelijk is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Voor ieder van jullie die Mij waarlijk
beminnen zijn er één of twee personen meer die verleid worden om jullie te stoppen in jullie trouw tegenover
Mij. Dat is altijd het geval geweest sinds Mijn Dood aan het Kruis. Het zal zo blijven tot aan Mijn Tweede
Komst.
Mijn leerlingen zullen deze zielen aantrekken die Mij opzoeken. Mijn leerlingen zullen dan deze zielen
omhelzen zodat Mijn volgelingen aangroeien om één te worden, in vereniging met Mij. Dat zal nooit
gebeuren zonder lijden, deze eenzame weg naar Mijn Koninkrijk.
Wanneer zij jullie beschuldigingen voor de voeten werpen, denk dan aan Mijn eigen tocht naar de
Calvarieberg. Denk aan Mijn zwijgen en de waardigheid van gewoon geconcentreerd te blijven op Mijn enige
doel, zielen te redden, bij elke seconde dat jullie bespot worden in Mijn Naam.
Dat zal jullie tocht draaglijker maken. Laat jullie lasteraars maar schandaal schreeuwen, laat ze jullie als
dwazen bestempelen, laat ze Mijn boodschappen tot ketterij verklaren. Want wanneer jullie zo handelen, dan
zullen hun gemene tongen geen macht over jullie hebben.
Hou van allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. Bid dan voor hen. En wanneer jullie hun vergiffenis
schenken, dan vernietigen jullie de macht die Satan over hen heeft.
Dat is het geheim van de nederigheid.
Jullie Jezus

666. De Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en
duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in God geloven.
Donderdag, 3 januari 2013, 21:00 u.
Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit
dat zij niet in God geloven.
Het geloof dat bedoeld was om in elke ziel te worden ingedruppeld door diegenen die aangesteld werden, is
gaandeweg verdwenen. Zo velen hebben zich van God afgekeerd en vinden nu dat hun levens leeg en
zinloos zijn. Wanneer een ziel God de rug toekeert wordt zij rusteloos. Zij vult het vacuüm met een liefde
voor kunstmatige dingen, die nooit haar verlangen naar vrede zal voldoen.
Ware vrede kan enkel gevonden worden door middel van het Heilig Hart van Mijn Zoon. Wanneer jullie
Jezus Christus als jullie Redder aannemen, zullen jullie nooit sterven. Jullie zullen ook nooit dor van geest
blijven. Mijn Zoon brengt jullie redding, en zelfs de zwakste onder jullie zal een innerlijke sterkte vinden
wanneer jullie zich tot Hem wenden.
Aan diegenen aan wie de Waarheid nooit geleerd werd, omdat zij hun ontzegd werd, zal Mijn Zoon de
Hand van Barmhartigheid aanbieden. Hij zal hun verlichten omdat zij degenen zijn die Hij in Zijn
Glorievol Koninkrijk wil binnenhalen.
De Glorie van God zal jullie redden, indien jullie met een open hart toestaan dat de Waarheid jullie
geschonken wordt. Indien jullie Gods Goedheid herkennen, dan zullen jullie nooit meer iemand of iets op
Hem laten voorgaan.
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Alstublieft bid opdat het Licht van Waarheid bij ieder van jullie geest, hart, lichaam en ziel zal openen tijdens
De Waarschuwing. Dat is de reden waarom God zulk een Gave van Barmhartigheid zendt. Alstublieft,
beantwoord Zijn Roepstem.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

667. Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of
niet.
Donderdag, 3 januari 2013, 21:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of niet.
Ik weet hoe moeilijk het voor jullie is om te geloven in een ander leven dan datgene wat jullie nu leven. Ik
weet dat jullie het lastig hebben om in Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid te geloven. Maar weet dat
wanneer jullie iemand liefhebben, het de Tegenwoordigheid van God is die deze Gave in jullie ziel toestaat.
Gebruik deze liefde om een beroep te doen op Mij en Ik zal tot jullie hart spreken.
Dit is een periode waarin jullie, zeer spoedig en instinctief zullen weten dat vele gebeurtenissen in de wereld
veroorzaakt worden door het kwaad dat aanwezig is in de harten van mensen met wreedheid in hun ziel.
Dit is de tijd waarin Ik Mijn Stem onder jullie zal laten horen. Ik spreek door Mijn profeten met de bedoeling
jullie te verlichten zodat Ik jullie de Liefde kan tonen die Ik voor jullie heb. Trek niet weg van Mij. Er is een
vonkje van herkenning voor Mij in jullie ziel. Het is nu tijd voor jullie om na te denken over jullie toekomst,
want jullie moeten het volgende weten. Zonder Mij, zonder Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid, zullen jullie
nooit vrede vinden.
Ik Ben de Waarheid. Ik breng nieuws dat jullie misschien ongemakkelijk maakt, maar Ik spreek de Waarheid.
De Waarheid is in het begin moeilijk om te accepteren, omdat zij zowel het kwade als het goede openbaart.
Mensen willen alleen de aangename kant zien, maar het uiterlijke van hartelijke vrolijkheid verdoezelt zeer
dikwijls gewoon de Waarheid. Velen kunnen de Waarheid niet smaken – het Bestaan van God, de Schepper
van alle dingen – toch zijn ze bereid om onwaarheden te geloven die hun worden voorgehouden.
Dit zijn slechts voorbijgaande vormen van prikkelingen en ze zijn zonder betekenis. Zij slagen erin jullie af te
leiden en geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Maar zij hebben geen inhoud.
Denk eraan dat jullie tijd op aarde gewoon een vorm van verbanning is, veroorzaakt door de zonde.
Ik ben gekomen om het menselijk ras te redden van de zonde, toen Ik de eerste keer kwam. Helaas was Ik
niet welkom. Ik werd vermoord en stierf op het Kruis voor Ik Mijn Koninkrijk kon opeisen. Nu zal Ik, zoals
voorzegd, terugkomen om het Koninkrijk op te eisen dat Mij door Mijn Geliefde Vader beloofd werd. Deze
keer zal Ik jullie allen voorbereiden op deze gebeurtenis, want Ik beloof jullie nu het grootste geschenk van
alle.
Jullie zijn kinderen van God, of jullie dat feit nu wel of niet accepteren. Jullie zijn zeer geliefd. Ik zal jullie
verlichten wanneer jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te helpen. Er valt niets te vrezen, want Ik ben jullie
geliefde Jezus en voor jullie heb Ik een dood van groot lijden ondergaan. Jullie eigen lijden, waarin jullie als
verloren en in verwarring ronddwalen, en waarin jullie het onmogelijk achten om vrede te vinden, is bijna
over.
Kom, volg Mij. Ik heb grote plannen en Mijn Godheid zal aan jullie allen bewezen worden. Zelfs diegenen die
Mij blijven verwerpen zullen de Waarheid aangeboden krijgen, wanneer Mijn Glorievolle Tweede Komst door
meer dan zeven miljard mensen zal gezien worden.
Niemand zal dan ontkennen dat Ik Besta. Dat zal hun onmogelijk zijn, maar toch zullen velen weigeren om
het Nieuwe Koninkrijk te aanvaarden, dat Ik voor al Gods kinderen zal ontsluieren.
Keer jullie niet af, want Ik wil jullie redden en jullie en heel de mensheid meenemen in de erfenis waarvoor
jullie allen geboren werden.
Jullie geliefde Jezus
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668. De Maagd Maria: De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging
vormen.
Vrijdag, 4 januari 2013, 12:30 u.
Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden opdat de Christelijke Kerken zich zouden bewust worden van de
Waarheid van deze Boodschappen. Het zal door de macht van hun aantal zijn dat zij de Leer van mijn Zoon
zullen blijven handhaven.
Hij, mijn dierbare Zoon, verlangt naar de trouw van al Zijn volgelingen. Jullie moeten bidden dat diegenen die
in Zijn Kerken verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verkondiging van Zijn Heilig Woord, Hem altijd trouw
blijven.
Ik moet jullie dringend verzoeken niet te luisteren naar gelijk welke nieuwe doctrine die jullie zal aangeboden
worden in de Naam van mijn Zoon, Jezus Christus, maar die niet komt in Zijn Heilige Naam.
De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging vormen. Jullie zullen grote volharding nodig
hebben indien jullie verlangen God trouw te blijven.
Wanneer jullie uitgedaagd, geïntimideerd en vervolgd worden door andere Christenen om nieuwe wetten te
aanvaarden, waarvan jullie in je hart weten dat die niet van God komen, dan moeten jullie dit
Kruistochtgebed (91) bidden om zuiver te blijven in jullie Geloof.

Kruistochtgebed (91)
Houd mij zuiver in mijn Geloof.
“O Gezegende Moeder van Verlossing, bescherm mij in mijn uur van nood, wanneer ik met het kwaad
geconfronteerd word.
Help mij om het Woord van God krachtig en moedig te verdedigen, zonder enige vrees in mijn ziel.
Bid dat ik trouw mag blijven aan de Leer van Christus en dat ik mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet
volledig kan overgeven.
Help mij opdat ik onbevreesd vooruit kan gaan op deze eenzame weg, om de Waarheid van het Heilig Woord
van God te verkondigen, zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken.
O gezegende Moeder, ik vraag dat, door Uw voorspraak, het geloof van alle Christenen te allen tijde sterk blijft
tijdens de vervolging. Amen.”
Kinderen, jullie moeten onthouden dat wanneer jullie geloof voortdurend uitgedaagd, beledigd en bespot
wordt, mijn Zoon met jullie meelijdt. Dit lijden en deze vervolging zijn zoals ze waren ten tijde van Zijn wrede
proces, waarbij Hij beschuldigd werd van ketterij terwijl Hij slechts de Waarheid sprak.
Wanneer de Waarheid gesproken wordt lokt dat controverse uit, boosheid en soms geweld. Weet dat mijn
Zoon jullie de kracht zal geven die jullie zullen nodig hebben om deze tijd van grote moeilijkheden te
verduren.
Luister kinderen naar mijn oproep. Ik zal voor jullie ten beste spreken, om jullie sterk te houden en mijn Zoon
zal jullie met bijzondere genaden overstromen om jullie in staat te stellen te vermijden dat jullie zouden
geïntimideerd worden om godslasterlijke wetten aan te nemen, die een grote breuk in de Christelijke Kerken
zullen teweeg brengen, vooral in de Katholieke Kerk.
Ik bemin jullie en bied jullie mijn gebeden bij elke etappe van jullie reis op het pad van de Waarheid.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

669. Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (92) voor de Genade van Standvastigheid.
Zondag, 6 januari 2013, 17:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over de hele wereld, nu
antwoorden op deze oproep van de Hemel.
Het kan enkel door de kracht van de Heilige Geest gebeuren dat zoveel duizenden zielen samenkomen met
liefde in hun hart om Mijn Kruistochtgebedsgroepen bij te wonen.
Jullie zullen onmiddellijk weten wanneer een Zending van Godswege authentiek is, door de aantallen die
geroepen worden en die zich als één man verenigen in Mijn Heilige Naam. Geen vragen worden gesteld.
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Geen geld wordt nagestreefd. Geen argumenten. Allen komen eenvoudig samen uit liefde voor Mij. Omwille
van het antwoord van zo velen op Mijn Kruistochtgebeden, in zo vele landen, geef Ik hun nu deze Zegening.
Mijn geliefde leerlingen, jullie schenken Mij grote vreugde en troost. Voor de trouw en de standvastigheid die
jullie getoond hebben, zegen Ik jullie met de gave van de Heilige Geest. Vanaf deze dag zal Ik jullie voor
elke taak die jullie ondernemen, om Mij te helpen zielen te redden voor Mijn Tweede Komst, een speciale
genade schenken die jullie onmiddellijk zullen herkennen. Het is de genade van standvastigheid bij
tegenspoed.
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (92) voor de genade van Standvastigheid

Kruistochtgebed (92)
Voor de Genade van Standvastigheid.
“O lieve Jezus, ik vraag U om de Gave van Standvastigheid.
Ik smeek U om mij de Genaden te verlenen die ik nodig heb om Uw Allerheiligste Woord in stand te houden.
Ik vraag U om mij te bevrijden van alle aanhoudende twijfels.
Ik vraag U om mijn ziel te overstromen met vriendelijkheid, geduld en standvastigheid.
Help mij om waardig te blijven wanneer ik in Uw Heilige Naam beledigd word.
Maak mij sterk en bedek mij met de genade om door te gaan, zelfs wanneer ik moe ben, het mij aan kracht
ontbreekt, en wanneer ik te maken krijg met al de beproevingen, die in het vooruitzicht liggen, terwijl ik
onvermoeibaar werk om U te helpen de mensheid te redden. Amen.”
Ga, Mijn dierbare volgelingen, en weet dat Mijn Hart barst van liefde en vreugde wanneer Ik jullie liefde zie
waarmee jullie Mijn oproep beantwoorden.
Ik bemin jullie. Ik bedek jullie met Mijn Kostbaar Bloed.
Jullie Jezus

670. Slechts door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God
zullen jullie leven voor altijd.
Maandag, 7 januari 2013, 22:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik met jou communiceer verwonder jij je er wellicht over waarom dat lijkt
als de meest natuurlijke zaak van de wereld.
Soms vraag jij jezelf af waarom jij je niet overweldigd voelt door Mijn Tegenwoordigheid. Ik sta dat toe, want
jij zou onmogelijk voor Mijn Tegenwoordigheid staande kunnen blijven, daar je zou bezwijmen onder de
Macht van Mijn Licht. Toch sta Ik jou toe om vluchtig een glimp op te vangen van dit Goddelijke Licht als een
bijzondere Genade. Want dan pas zal jij begrijpen hoe machtig Mijn Licht, Mijn Liefde en Mijn Geest zijn.
Indien de mens slechts eventjes een fractie van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid zou zien, zou hij
zo overweldigd zijn dat hij het Licht niet zou kunnen verdragen, daar het hem zou verblinden.
Dat is de afstand die de zonde stelt tussen de mens en zijn Schepper. Wanneer Mijn Licht aan zielen
getoond wordt, kunnen zij alleen door Mij in Mijn Koninkrijk in de armen genomen worden, dan wanneer zij
gezuiverd zijn. Alleen diegenen onder jullie die zich voor Mij verootmoedigen kunnen omhuld worden door
het Licht van Mijn Barmhartigheid. Ongeacht hoezeer jullie beweren Mij lief te hebben, jullie moeten je
voortdurend tegenover Mij verlossen, indien jullie de Gave van Mijn Barmhartigheid willen
ontvangen.
Tot elke zondaar zeg Ik dit. Er gaat geen uur voorbij zonder dat jullie zondigen in gedachten, met jullie lippen
en door jullie daden. Maar wanneer jullie je zwakheden rustig aanvaarden en vol liefde zijn voor Mij, en Ik
jullie berouw kan zien, dan zal Ik jullie ongerechtigheden ogenblikkelijk vergeten.
Wanneer Ik jullie met Mijn Goddelijke Barmhartigheid kom bedekken, vóór Mijn Tweede Komst, dan zal dat
zijn om jullie de nodige zuivering te schenken zodat jullie kunnen omarmd worden en opgenomen in de
veiligheid en de beschutting van Mijn Goddelijk Licht. Mijn Licht zal op die dag de aarde overdekken.
Velen zullen, hoewel verblind door het Licht van Mijn Grote Barmhartigheid, onmiddellijk Mijn Hand
van Redding aanvaarden.
Om in het Licht van Mijn Barmhartigheid toegelaten te worden, moeten jullie erkennen dat de Macht van God
eeuwig is. Alleen door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God zullen jullie voor altijd
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leven. Zij die het Licht verwerpen kunnen enkel duisternis vinden. Duisternis kan slechts één ding betekenen
– dat jullie het leven van eeuwig lijden aanvaarden dat jullie door de Boze aangeboden wordt.
Laat Mijn Licht toe jullie te beschijnen, maar eerst moeten jullie het recht verdienen om te delen in dit
machtig Licht dat jullie een plaats in Mijn Koninkrijk geeft voor altijd.
Ik zegen jullie. Ik roep jullie. Kom tot Mij, onbevreesd, want Ik wacht geduldig op jullie. Indien jullie maar tot
Mij zouden willen komen, dan zouden jullie de Waarheid van Mijn belofte verstaan.
Jullie Jezus

671. Luister niet naar overdreven beweringen die je mogelijks hoort omtrent het
einde der tijden.
Dinsdag, 8 januari 2013, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld verlang voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, dan moet
Ik vragen dat al Mijn volgelingen Mij volledig vertrouwen. Ik bemin jullie. Ik zal jullie gebeden altijd
verhoren om de boosaardige daden te verzachten die door de vijanden van God in de wereld gepland
worden.
Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de Waarheid voor jullie nooit zou verbergen, moet Ik
jullie waarschuwen voor de onjuiste profetieën die in deze tijd door valse profeten in de wereld worden
rondgestrooid en die angst teweeg brengt in de harten van zielen.
De Hand van Mijn Vader, zoals Ik jullie vroeger al verteld heb, zal op die boosaardige mensen neerkomen
die proberen om Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat zij klaar zijn om Mijn Koninkrijk binnen
te komen.
Jullie mogen nooit toelaten dat angst jullie hoop of terreur jullie liefde verwoest. Liefde zal het kwade
verwoesten. De liefde zal in de wereld toenemen en verspreid worden door Gods Genade, als antwoord op
de gebeden van Zijn kinderen.
Luister niet naar overdreven beweringen die jullie mogelijk horen omtrent het einde der tijden. Sta niet toe
dat zulke verhalen, waarvan vele neerkomen op fictie, jullie verontrusten of jullie bang maken.
Ik, Jezus Christus, zal in Mijn Barmhartigheid het kwaad verwoesten, omdat Ik de zielen nooit zal opgeven.
God is Liefde. Gods Macht is Almachtig.
God is Barmhartig. Vergeet dat nooit.
Bid, bid, bid, want jullie mogen nooit toelaten dat jullie harten bezorgd raken wanneer gebed veel van het
kwaad in de wereld kan verzachten. Geef jullie aan Mij over in liefde, hoop en vreugde en Ik zal al jullie
angsten en onnodige zorgen wegnemen.
Wanneer jullie een groot feest voorbereiden zullen jullie altijd vreugdevol en opgewonden zijn. En,
ondanks dat er vele storingen en moeilijke tegenslagen voor de grote dag kunnen opduiken, toch zal
dat alles vergeten zijn wanneer de ochtendzon bij dageraad opgaat op die lang verwachte dag.
Zo moeten jullie uitkijken naar Mijn Tweede Komst. Terwijl het kwade dat jullie zullen zien in de
voorbereidingstijd jullie zal beangstigen en afkeer opwekken, zal dat maar van korte duur zijn, want spoedig
zal het allemaal vergeten zijn.
Wees in vrede. Verlies nooit de hoop in Mijn Grote Barmhartigheid. Ik zal hun die Mij beminnen nooit in de
steek laten.
Jullie Jezus

672. Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar samendrukken, dan is zij niet
langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.
Woensdag, 9 januari 2013, 10:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe vertrouwd Ben Ik in de gesprekken van mensen, elke dag opnieuw, en toch
Ben Ik zo ver van hen verwijderd.
Velen roepen instinctief luidop Mijn Naam in momenten van gevoelsuitdrukking, zonder eigenlijk te
beseffen hoe zij Mijn Naam gebruiken. Ik word niet alleen niet vereerd; er wordt Mij op geen enkele wijze
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eerbied betoond. Mijn Naam wordt gebruikt om anderen te vervloeken op momenten van grote onenigheid.
Hoe kwetst en choqueert Mij dat, dat Ik op die manier gebruikt word.
Velen gebruiken Mijn Naam in dagelijkse conversaties, maar niet op een wijze die verwijst naar Mijn Rol als
de Verlosser van het menselijk ras.
Hoe graag zou Ik die atheïsten en agnosten willen aanspreken, zodat zij zouden kunnen horen hoe zij Mijn
Naam gebruiken in hun dagelijkse gesprekken. Indien het een gewoonte is, waarom gebruiken jullie dan
geen andere vorm van uitdrukking? Waarom betrekken jullie Mij, als jullie Mij toch niet aanvaarden?
Waarom gebruiken jullie Mij als vorm van godslastering, wanneer jullie niet geloven dat Ik Besta?
Zoveel mensen verwerpen Mij als zijnde niet belangrijk in hun leven. Ik Ben aan de kant geschoven alsof Ik
van geen belang Ben.
Vele zielen die in Mij geloven, brengen hun geloof niet in praktijk. Zodoende laten zij het na hun zielen voor
te bereiden. Zo velen weten niet wanneer ze van deze aarde zullen weggnomen worden naar het volgende
leven en hebben een verschrikkelijke fout begaan. Want zij zijn niet geschikt om binnen te gaan in Mijn
Koninkrijk.
De dag waarop de zielen zich in twee groepen gescheiden zullen zien, zal de Waarheid van de
toekomst hun eindelijk geopenbaard worden. Wee de mens die zich niet heeft voorbereid op die
grote dag en die de tijd verkwanseld heeft die hem op aarde werd toegestaan.
Bij de anderen die geweigerd hebben om naar de Waarheid te luisteren en die Mij openlijk vernederd en
verworpen hebben, zal hun ontzetting niet te beschrijven zijn. Die dag zal er geween zijn, hysterie en hevige
emoties wanneer die zielen zullen zien dat het pad dat zij gekozen hebben hun alleen maar naar het vuur
van de Hel heeft geleid.
Dit is de tijd van geestelijke vernieuwing voor zielen die gezegend zijn met de Gave om te zien hoe de
profetieën van vroeger nu in de wereld plaatsvinden, net zoals voorzegd.
Ik kijk naar de wereld en Ik zie vreselijke verwarring, omdat mensen meegezogen worden in de leugens
omtrent hoe de wereld tot stand kwam - deze leugens die bedacht werden om de mensen van de Waarheid
weg te trekken.
Ik zie goede mensen aan wie gezegd wordt hun inzicht in Mijn Leer te verwerpen en opzij te schuiven
om in de plaats daarvan zonde te aanvaarden. Vervolgens worden zij aangemoedigd om de zonde toe
te juichen totdat zij er zichzelf van overtuigen dat Ik, Jezus Christus, het wel door de vingers zal zien.
De Waarheid van Mijn Leer is het wezen zelf van het Christendom. Wanneer jullie de Waarheid wegnemen
of haar samendrukken, is zij niet langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.
Het is tijd om uit te maken of jullie wel of niet bereid zijn om jullie te laten misleiden door moderne
new age spiritualisme of om overtuigd stand te houden en het Heilig Woord van God te verdedigen.
Het mag voor jullie op dit moment misschien nog niet van belang zijn, maar wanneer de dag komt, wanneer
Ik kom om te Oordelen, zal alleen de Waarheid welkom zijn in Mijn Koninkrijk.
Wanneer jullie leugens aanvaarden, zijn jullie niet betrouwbaar. Dan zijn jullie niet waarheidlievend. Daarom
zullen jullie geen Genaden ontvangen. Jullie zullen als een hol vat zijn dat op de zeeën ronddobbert,
pochend op een lading die enkel in jullie geesten bestaat. Dat vals gevoel van veiligheid zal niemand baten.
Het zal jullie geen toegang verschaffen tot de sleutels van Mijn Nieuwe Paradijs.
Bid elke dag, alsof morgen jullie laatste dag zou zijn, want jullie kennen de dag van Mijn Tweede
Komst niet. Die zal onverwacht komen. Wanneer die dag aanbreekt, zal er maar weinig tijd zijn om
terug te keren. Jullie zullen ofwel Mij aanvaarden en Mijn belofte om jullie in Mijn Koninkrijk te
brengen, of jullie zullen naar de plaats gezonden worden van waar er geen terugkeer meer mogelijk
is.
Jullie Jezus

673. Ik verleen hun nu de Genade van de Tranen van Liefde en Bekering.
Vrijdag, 11 januari 2013, 11:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft hoor Mij en luister wanneer Ik Mijn Pijn openbaar. Mijn Hoofd, vol
doornen, wordt pijnlijk gemarteld, daar Ik de pijn van Mijn Kruisiging onderga, tweeduizend jaar na
Mijn Tijd op aarde.
De Tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij. Moge niemand twijfelen aan Mijn Belofte terug te komen.
Moge niemand eraan twijfelen dat dit op elk moment kan plaatsvinden. Maak jullie zielen klaar, want de
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tijd is nabij. Het is veel beter om jullie te concentreren op de staat van jullie zielen, dan op de staat
van jullie toekomstige voorspoed.
De pijn van de doornen wordt nu gevoeld door de leiders in de katholieke en Christelijke Kerken. Zij
lijden zo, nu zij gedwongen worden om doctrines te aanvaarden die hun door politieke leiders gedicteerd
worden en die voortkomen uit de muil van het Beest.
Al diegenen die Mijn Woord aanvallen, gegeven door deze Boodschappen, moet Ik waarschuwen dat de
strijd tussen God en Satan, in de eindtijd, nu plaatsvindt. Moge Mijn Vader jullie vergeven voor jullie
misdragingen. Moge Hij Zijn Barmhartigheid uitstorten over jullie misleide en eigenzinnige wegen, die allen
de zonde vergoelijken.
De pijn van de Kroon van Doornen die in ondraaglijke pijn ingedrukt worden bij Mijn Christelijke Kerken op
aarde, herhaalt zich in deze tijd, zoals voorzegd. De pijn van de verwerping – de verwerping van Mijn Woord,
Mijn bestaan en Mijn Leer – wordt gevoeld, niet alleen door Mij, maar door al die arme zielen die Mij eren,
die Mijn Heilig Woord verkondigen en die Mij beminnen.
Mijn Hart is innig met hen verbonden in liefde en lijden. Zij zullen dat onmiddellijk weten, want Ik verleen
hun nu de Genade van Tranen van Liefde en Bekering, wanneer zij dit Kruistochtgebed (93) bidden.

Kruistochtgebed (93)
Voor de Tranen van Bekering.
“O mijn geliefde Jezus, U bent dicht bij mijn hart.
Ik ben één met U.
Ik bemin U.
Ik heb U lief.
Laat mij Uw Liefde voelen.
Laat mij Uw Pijn voelen.
Laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen.
Verleen mij de Genade van Nederigheid, zodat ik Uw Koninkrijk op aarde, zoals het in de Hemel is, waardig
word.
Verleen mij de Tranen van Bekering, zodat ik mij werkelijk, als een echte leerling, aan U kan aanbieden, om U te
helpen in Uw Missie om elke ziel op aarde te redden, voordat U wederkomt om de levenden en de doden te
Oordelen. Amen.”
Ga, Mijn geliefde volgelingen. Ik beloof dat Ik jullie de Genade van de Tranen van Bekering zal verlenen
zodat jullie waarlijk verenigd zullen worden in Mijn Heilig Hart wanneer jullie dit gebed bidden.
Mijn Hart omhelst jullie, Mijn geliefde en trouwe leerlingen. Ik bemin jullie. Ik ben nu met jullie op een
manier die jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.
Jullie geliefde Jezus

674. Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen rangen te vernietigen, is
reeds onderweg.
Zaterdag, 12 januari 2013, 15:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is de tijd voor de volgende fase in Mijn Plan om de wereld voor te
bereiden op het Nieuwe Tijdperk, het Nieuwe Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon,
beloofd werd.
Mijn leger moet zich nu verzamelen en zich als een geheel verenigen in gebed, want de strijd om
zielen is nu verhevigd. De plannen die op wereldschaal door de slechte groep gemaakt worden om
oorlogen, moord door euthanasie en abortus te wettigen, winnen nu aan stootkracht.
Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen rangen te vernietigen, is reeds onderweg. Die zielen
met machtsposities, vooral binnen de Christelijke Kerken, die de zonden goedpraten en proberen ze in
wetten te gieten, weet dit. Jullie zullen verschrikkelijk lijden. De Hand van Mijn Vader zal tussenbeide komen
en jullie plan vernietigen.
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Want elke man of vrouw die probeert om wetten in te voeren die indruisen tegen Gods Wil, zullen een
verschrikkelijke straf tegemoet gaan. Zij zullen niet alleen neergeslagen worden, ook hun eigen naties zullen
gekastijd worden.
Mijn Vader heeft genoeg verdragen. Hij zal niet langer zulke inmengingen in Zijn Schepping toestaan. De
aarde zal geschud worden en iedereen zal het waarnemen.
Wat een verdorvenheid heerst er. En wat een doortraptheid waar vreselijke gruwelen door de mensheid
ingevoerd worden die God beledigen. Door deze daden zal de mens de Toorn van Mijn Vader onder ogen
moeten zien. Gebed, veel gebed, kan deze verdorvenheid een halt toe roepen. En het is omwille van jullie
gebeden dat de Goddelijke Tussenkomsten om de mensheid te straffen, uitgesteld werden. Nu zullen
de naties, wier regeerders gedreven worden door de geest van het kwaad, weggeveegd worden.
Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen buitengewoon lijden wanneer jullie getuige zullen zijn van de
opstandige daden tegen de wetten van God. Jullie moeten in gebed blijven om de straffen van Mijn Vader te
verzachten.
Jullie moeten nu in elk land zoveel mogelijk gebedsgroepen oprichten om Mijn kruistochtgebeden te
bidden. Zodoende zullen jullie het werk van de boosaardige groep verminderen.
Mijn geduld is oneindig, maar de mens zal gestraft worden voor zijn goddeloze daden en dat vóór Mijn
Tweede Komst. Die straf werd voor enige tijd uitgesteld, maar Mijn Vader zal ecologische
omwentelingen toestaan ten einde zielen te zuiveren.
Hier is een belangrijke litanie (4) om de straf van Mijn Vader te helpen verzachten.

Jezus aan de Mensheid Litanie (4)
Om de tuchtiging door God de Vader te milderen.
“O Allerhoogste God, wij smeken U om Erbarmen voor de zonden van Uw kinderen.
Wij danken U voor de Gave van de aarde.
Wij danken U voor de Gave van het menselijk leven.
Wij koesteren de Gave van het leven.
Wij houden de Gave van het leven in ere.
Wij danken U voor de Gave van Uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U voor de Gave van Verlossing.
Wij loven Uw Goddelijkheid.
Wij geven ons volledig aan U over, opdat Uw Heilige Wil kan volbracht worden, op aarde, zoals in de Hemel.
Wij danken U voor de Gave van de Verlichting van het Geweten.
Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.
Wij verwelkomen het Nieuwe Paradijs.
Wij smeken U om alle zielen te redden, inclusief diegenen die U kwellen en diegenen die voor U verloren zijn.
Wij danken U voor de Liefde die U al Uw kinderen betoont.
Wij danken U voor de Gave van profetie.
Wij danken U voor de Gave van gebed.
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen. Amen.”
Mijn dochter, deze zending zal nog moeilijker worden omdat de haat tussen de mensen toeneemt en
verdeeldheid brengt.
Gods trouwe leerlingen zullen verleid worden om toe te geven aan de zonden, die vermomd zullen zijn als
wetten van verdraagzaamheid. Jullie moeten elke poging om de waarheid Mijn Leer de rug toe te keren,
afslaan. Wanneer jullie al jullie beproevingen in Mijn Heilige Handen leggen, zullen jullie deze missie om
zielen te redden, veel gemakkelijker vinden.
Jullie Jezus
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675. Negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn Woorden te
veranderen.
Zondag, 13 januari 2013, 12:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten Wie jouw Meester is. Wanneer je in alle richtingen
getrokken wordt en wanneer Mijn leerlingen enorme lasten op je schouders leggen, moet jij weerstand
bieden. Plaats jezelf in Mijn Heilige Handen, blijf alleen en vraag Mij alles te leiden.
Jij moet alleen antwoorden op Mijn Stem. Gelijk welke andere stem die jou beveelt Mijn Heilig Werk te doen
overeenkomstig hun inzichten, hun interpretaties, moet genegeerd worden.
Velen die deze Zending volgen moeten begrijpen dat Mijn Heilig Woord niet in detail mag onderzocht,
veranderd of aangepast worden om anderen goed uit te komen. Mijn Woord is Heilig. Aanvaard wat Ik zeg in
geloof en wees tevreden. Pogingen om verborgen bedoelingen te vinden, sensatie, of speuren naar
toekomstvoorspellingen, beledigen Mij.
Leer naar Mijn Stem te luisteren. Laat het jullie ziel raken en wees dankbaar dat Ik jullie het Geschenk
verleen van Mijn intieme Onderrichtingen en verlangens. Ik doe dit uit medelijden met jullie en omdat Ik jullie
liefheb. Te verlangen en vragen dat Ik jullie de antwoorden zou geven die jullie wensen te horen, is
beledigend voor Mij.
Mijn dochter, alstublieft negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn Woorden of de
betekenis van wat Ik jou zeg te veranderen. Zoals Ik je vroeger al gezegd heb, heb jij niet de machtiging om
dat te doen. Insgelijks wanneer die sluwe zielen moeilijke vragen stellen, waarop jij geen antwoord hebt,
bewaar het stilzwijgen.
Jullie die Mij blijven op de proef stellen door Mijn Heilig Woord in vraag te stellen en te bekritiseren, weet dat
jullie slechts arme, zwakke zondaars zijn. Het is niet dat jullie vragen stellen voor het goed van jullie ziel, wat
Ik onaangenaam vind. Maar het is jullie weigering om te aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, ooit zou kunnen
communiceren met de wereld zoals Ik dat nu doe.
Wanneer jullie Mijn Woord verdraaien om het aan te passen naar jullie inzichten, zal het zonder betekenis
worden. Indien jullie het vervolgens uit mekaar rukken met de bedoeling om Mijn Heilige Missie te trotseren
waarmee Ik deze laatste generatie wil redden, zullen jullie aan de kant geschoven worden.
Mijn plan is machtig nu Ik de mensheid snel naar het Pad van Waarheid leid. Zij die dwalen en rondzwerven
zullen achtergelaten worden. Er is nog maar net voldoende tijd om ieder van jullie te redden. Waarom
verspillen jullie het? Elke minuut is kostbaar.
Sta Mij de mogelijkheid toe jullie te leiden, te onderrichten en jullie te redden. Gehoorzaamheid aan Mij, jullie
Jezus, is vereist indien jullie verlangen dat Ik jullie help. Jullie kunnen Mij enkel gehoorzamen wanneer jullie
je wil aan Mij overgeven. Wanneer jullie dat doen zal er in jullie ziel geen verwarring meer zijn.
Jullie Jezus

676. Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk en doen
zij Mij walgen.
Maandag, 14 januari 2013, 18:12 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van voorbereiding op De Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie
alles moeten negeren behoudens Mijn Heilig Woord, ongeacht hoe pijnlijk de vervolging is.
Gezien de voorbereidingen beginnen, laat jullie door niemand tegenhouden, Mijn geliefde volgelingen,
wanneer jullie je zielen voorbereiden en bidden voor diegenen die tijdens De Waarschuwing in doodzonde
zullen sterven.
Jullie, Mijn volgelingen en Mijn gewijde dienaren, zullen nu de pijn verduren die Ik voel wanneer Ik neerkijk
op de beklagenswaardige zondaars. Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk
en doen zij Mij walgen wanneer zij voor Mijn Ogen voorbijtrekken.
Hun arrogantie, de schaamteloosheid en de hoogmoed die door die zondaars worden
tentoongespreid, evenaren helemaal de trekken van Satan en zijn demonen. Diezelfde boze geesten
hebben de zielen van Gods kinderen verslonden, zodat zij niet langer gelijken op de kinderen die zij eens
waren bij hun eerste ademhaling.
Zij zijn zo opgezet van trots en overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid dat zij niet langer in staat zijn
om de Geest van God toe te laten hun zielen aan te raken. Daarom hebben zij jullie gebeden nodig.
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Ik zegen jullie met de Genade om deze zielen te redden en jullie moeten, om Mijnentwil, Mij helpen hun te
helpen.
Niet tevreden zijn eigen lusten te bevredigen om zijn lichamelijke verlangens te voeden, vindt de mens het
ook nodig zich in Mijn Schepping te mengen. Daarom onderneemt hij stappen bij zijn pogingen om niet
alleen de Macht van God te evenaren, wanneer het gaat om de Schepping van menselijk leven en het
nemen van menselijk leven, hij denkt dat hij de macht heeft om het Bestaan van God te vervangen. Hij
gelooft nu in zijn eigen goddelijkheid, wat niets anders is dan een leugen die in zijn ziel werd geplant door
Satan aan wie hij zijn trouw heeft verpand.
Deze stappen die de mens nu onderneemt, overschrijden de grenzen die God heeft toegestaan. Nu dat de
Kerken van God bestormd worden door de geest van het kwaad, vanwege vijanden en bedriegers, zal de
straf ten slotte op de aarde neerkomen.
Mijn Vaders Macht zal gezien worden en Zijn bestraffing zal streng zijn. Het zal zelfs de meest arrogante
zondaar choqueren, die geen twijfels zal hebben omtrent wiens Hand op de aarde is neergekomen. Mijn
Vader zal dat doen om de wereld te bevrijden van het kwaad, terwijl Hij tegelijkertijd de groei zal mogelijk
maken van Zijn leger trouwe volgelingen die zullen helpen met de redding van zielen.
De zonde heeft de aarde waarop jullie wandelen aangetast en dat is te zien in de ziekten, pollutie en de
corruptie in jullie regeringen. De smet van de zonde bedekt de wereld, zodat hij een walgelijke en ellendige
zaak is geworden in de Ogen van Mijn Vader. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie
kon voeden, is diepbedroefd.
Mijn Vader is ook boos en de weegschaal van de gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn bestraffing kan
niet gestopt worden daar waar het noodzakelijk geworden is.
Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten ingevoerd hebben die ingaan tegen die welke
door God, de Allerhoogste, werden gemaakt. Jullie moeten dat doen door de Kruistochtgebeden. Wees
sterk. Wees dapper. Wees hoopvol en vrees niets, indien jullie Mij beminnen.
Jullie Jezus

677. Alstublieft, neem deze nieuwe Gave van Genezing die Ik jullie thans aanbied.
Dinsdag, 15 januari 2013, 22:50 u.
Mijn geliefde dochter, terwijl deze missie blijft groeien en zich over de wereld zal uitbreiden, zal zij met
nieuwe wonderen gepaard gaan die, in Mijn erbarmen, zullen gegeven worden aan diegenen die
verschrikkelijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, werd Mijn Barmhartigheid verbreid naar die zielen die
Mijn Hulp nodig hadden.
Er zullen diegenen zijn die doordrongen zijn van ongeloof en die geteisterd zullen worden met verschrikkelijk
fysiek lijden. Zij die tot Mij komen zal Ik in hun lijden verlichting schenken. Ik zal dat doen om het vuur van
het geloof in hun zielen aan te wakkeren, maar het zal alleen door de Macht van de Heilige Geest zijn dat zij
kunnen genezen worden.
Breng Mij jullie lijden. Breng Mij jullie zorgen. Breng Mij jullie pijn. Kom tot Mij, door jullie gebeden, en Ik zal
luisteren. Ik verlang jullie allen in Mijn Heilige Armen te nemen om jullie te beschermen.
Alstublieft, neem dit nieuwe Geschenk van Genezing aan dat Ik jullie nu aanbied. Het is in de vorm
van een Kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel.
Door dit gebed verleen Ik het kostbare geschenk van genezing. Door het te bidden zullen jullie weten
dat dit verzoek om hulp over jullie en over al diegenen die jullie in dit gebed insluiten, grote
geschenken vanuit de Hemel laat neerkomen. Als dusdanig komt het met een bijzondere
bescherming voor de vernieuwing van wie verloren zijn, die onzeker zijn over hun geloof, en die een
gevoel van lusteloosheid gewaarworden. Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden
onder lichamelijke ziekten, die hun vermogen verwoesten om Mij toe te laten hun vrede, liefde en
troost te schenken.
Om deze zegen tot genezing te ontvangen, bid alstublieft dit Kruistochtgebed (94).

Kruistochtgebed (94)
Om geest, lichaam en ziel te genezen.
“O lieve Jezus, ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.
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Laat mij geraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid, zodat ik mag overspoeld worden door Uw
Goddelijk Licht doorheen mijn geest, lichaam en ziel.
Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.
Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over en ik vraag dat U mij de Genade schenkt om op U te vertrouwen,
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, opdat ik weer geheeld kan worden en, opdat ik het Pad
van Waarheid kan volgen en U toestaan om mij te leiden naar het leven in het Nieuwe Paradijs. Amen.”
Jullie geloof moet jullie eerste zorg zijn. Dan, door de genade van Mijn Barmhartigheid, zal Ik antwoorden op
jullie verzoek om genezing, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil.
Jullie geliefde Jezus

678. Alles zal gedaan worden om jullie Gebedsgroepen te verstoren.
Donderdag, 17 januari 2013, 23:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Vuur van de Heilige Geest is intenser geworden onder Mijn
Gebedsgroepen en zij zullen zich nu verspreiden over de hele wereld en zich duizendvoudig
vermenigvuldigen. De genade die over deze Groepen wordt uitgestort zal hun in staat stellen zich
vlug te vestigen en te groeien net zoals Ik bedoelde.
Wanneer het Vuur van de Waarheid de aarde zal overspoelen, zo zal ook de duisternis als een dikke mist
neerdalen. De Boze en zijn demonen zullen zo velen als mogelijk bestoken om hen van Mij weg te trekken.
Dat kan Ik hem niet toestaan.
De pijn gescheiden te zijn van deze arme zielen die zich gewillig overgeven aan de leugens die hun door
Satan ingegeven worden, is moeilijk voor Mij om te verdragen. Niets echter kan het Woord van God stoppen,
hoewel dat voor velen onder jullie wellicht niet zo zal lijken.
Door Mijn Macht zal Ik liefde verspreiden door deze zielen die Mijn oproep om te bidden
beantwoorden. Wanneer zij Mij hun vrije wil overleveren, kan Ik doen wat nodig is om hen naar de Liefde
van God te trekken. Deze Liefde ontbrak in hun levens gedurende een zekere tijd. Zij zullen dan de leegte
herkennen die zij binnenin voelden, eer Ik hen deze troost bracht. De vertroosting die zij misten is de
rust in de ziel die alleen van Mij kan komen.
Kom tot Mij en Ik zal jullie helpen om te zien wat belangrijk is. Luister naar Mijn Stem, nu Ik alle naties
verzamel en Mijn familie bijeenbreng, zodat Ik jullie kan klaar maken voor jullie nieuwe leven waar de
dood niet langer zal bestaan. Noch de dood van het lichaam, noch de dood van de ziel kan in Mijn Nieuwe
Paradijs bestaan. De dood zal niet meer zijn. Mijn Nieuwe Paradijs is klaar, maar het moet gevuld
worden met elke levende ziel in de wereld van vandaag. Dat is Mijn groot verlangen.
Mijn volgelingen, jullie moeten je nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie onder
ogen zullen moeten zien omwille van jullie antwoord op Mijn oproep. Alles zal gedaan worden om
jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld zullen proberen ze te stoppen. Er zal jullie
gezegd worden ze niet bij te wonen. Er zal jullie gezegd worden dat zij niet toegelaten zijn. Er zal jullie
gezegd worden dat Mijn Gebeden van de geest van het kwaad komen. Elk voorwendsel zal men jullie
voorhouden en ze zijn allemaal alleen bedoeld om te verhinderen dat Mijn Werk gedaan wordt.
Ik verzoek jullie dringend om samen te werken in vrede en harmonie. Sta niet toe dat verschillen van
mening dit werk tegenhouden. Dit is de tijd waarin Satan zal proberen om een wig te drijven tussen
jullie allen, zodat de Kruistochtgebeden niet over de hele wereld zouden verspreid worden, zoals Ik
opgedragen heb.
De “Gebedsgroepen Jezus tot de Mensheid” moeten overal opgericht worden. Zij zullen een
wezenlijk deel uitmaken van de vorming en coördinatie van Mijn overblijvend leger op aarde. Jullie
moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb
haar de opdracht gegeven om jullie waar nodig bij te staan en te leiden. Ik heb haar een groep van
mensen gezonden die deze gebedsgroepen zullen coördineren in verschillende regio’s van de wereld. Jullie
moeten zelf gefocust blijven op jullie eigen regio en jullie met elkaar verbinden. Maria zal door Mij
onderricht worden over hoe Ik wil dat zij geleid worden en de grootte die Ik verlang.
Ik zal elke Gebedsgroep zegenen, wanneer zij instemmen met Mijn Supervisie. Ik heb geëngageerde
leden van de clerus nodig en gebedenboeken om te gebruiken. Maria zal jullie weldra laten weten wat
verwacht wordt.
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Maak jullie klaar voor deze wereldwijde Missie zoals geen ander. Het is de laatste missie om zielen te
redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, gedicteerd. Dus vraag Ik jullie al jullie
vertrouwen in Mij te stellen. Verheug jullie, want jullie zijn gezegend om deze rol te mogen vervullen in
de belangrijkste tijd uit de geschiedenis van de wereld. Hiervoor zullen jullie vele gaven van Mij
ontvangen, terwijl Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden.
Sta Mij toe om jullie de zegen van bescherming te geven voor de “Jezus tot de Mensheid
Kruistochtgroepen” in elke afzonderlijke locatie, wanneer zij worden opgericht.
Mijn Liefde, Mijn Zegen, Mijn geliefde leerlingen, jullie geven Mij vrede, liefde en troost in deze tijd.
Jullie geliefde Jezus

679. De afschaffing van alle verwijzingen naar mijn Zoon zal het begin van het einde
zijn.
Vrijdag, 18 januari 2013, 19:30 u.
Mijn kinderen, het tij is gekeerd, aangezien de zonden zich overal blijven verspreiden. Indien de zonde
aanvaard wordt in de harten van de mensen, zal de aarde in doodsstrijd kreunen onder het gewicht
van de duisternis.
De wereldoorlog wordt geënsceneerd en weldra zal hij de gemeenheid zichtbaar maken die
verborgen zit in de harten van de wereldleiders, die als met een navelstreng met elkaar verbonden
zijn. De ene voedt de andere, maar weldra zal geen enkele nog leider blijven in het eigen land, want zij
zullen alleen nog luisteren naar één meester, de Antichrist.
Bij velen mag de wereld er hetzelfde uitzien, maar dat is niet het geval. Omwille van het kwaad,
teweeggebracht door de geïncarneerde demonen die de wandelgangen van de macht doorkruisen,
zal de hele mensheid lijden. De macht die in handen is van deze slaven van boosaardige leiders, zal
inhouden dat de burgerrechten zullen verdwijnen. De tekens daarvan zijn al zichtbaar. Weldra zullen zij alle
afgeschaft worden en jullie zullen moeten vertrouwen in Mijn Zoon, en jullie aan Hem overgeven, zodat jullie
de ongerechtigheden kunnen weerstaan waartegen jullie het zullen moeten opnemen.
De afschaffing van alle verwijzingen naar Mijn Zoon zal het begin van het einde zijn. Eens dat gebeurt
zullen jullie weten dat de tijd voor de Tweede Komst nabij is.
Jullie moeten in gebed blijven, kinderen, en voortgaan met het bidden van de Kruistochtgebeden,
want zij zijn zeer machtig en zullen helpen het lijden te verzachten dat door de boosaardige groep
gepland wordt.
De aarde zal nu schudden waar de zetels staan van deze door de duivel geïnspireerde leiders. De
Hand van de Allerhoogste God zal de aarde slaan, maar velen van diegenen die een zondig leven leiden
kunnen door jullie gebeden gered worden.
De invloed van de Boze wordt nu onder de Kerken gevoeld en bij hen die het Heilig Woord van God
verkondigen. Zij zijn de eerste doelwitten van de Boze en de Antichrist zal niet talmen in zijn vervolging om
alle Christelijke Kerken te vernietigen.
Bid, bid, bid, dat het leger van Christus kalm en vredig mag blijven. Jullie zullen sterk worden wanneer
jullie volledig op Mijn Zoon vertrouwen door de overgave van jullie vrije wil. Dan zullen jullie in staat zijn deze
beproevingen te weerstaan.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

680. Jullie slikken zo gemakkelijk de valse woorden die jullie door leugenaars
worden aangeboden.
Vrijdag, 18 januari 2013, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe gemakkelijk wordt Mijn Stem gesmoord door het geschreeuw van de
valse profeten die in deze tijd de wereld infiltreren.
Hoe dwaas zijn diegenen onder jullie, inclusief Mijn trouwe volgelingen, die zo hongeren naar Mijn Liefde,
dat jullie al te gemakkelijk de valse woorden slikken die jullie door leugenaars worden aangeboden.
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Weten jullie niet dat Ik Mijn woord uitsluitend aan slechts enkele zielen meedeel? Heb Ik jullie niet
gezegd dat Mijn woorden die jullie nu gegeven worden de laatste zijn in hun soort? Waarom zijn jullie
dan zo gretig op zoek naar de woorden van zelfverklaarde nieuwe profeten die beweren te spreken in Mijn
Naam? Hun verlangen is eer en aandacht te trekken. Wat zij doen is Mijn kudde voeden met een zwak
alternatief, vol van woorden zonder essentie. Vele van die arme zielen hebben geen slechte bedoelingen
daar zij geleid worden door hun devotie tot Mij, met de bedoeling de Liefde van God mee te delen. Toch geef
Ik hun niet de opdracht dat te doen, want Ik openbaar Mijn Heilig Woord niet aan hen, noch details over Mijn
Heilig Plan. Anderen zijn helaas beïnvloed door de geest van het kwaad met de bedoeling afbreuk te doen
aan Mijn Heilig Woord.
Terwijl zo vele stemmen uit de monden van valse profeten de aandacht van velen opeisen, wordt Mijn Ware
Stem aan de kant geschoven. Diegenen onder jullie die op zoek zijn naar Mijn Stem, en die getuige zijn
geweest van de woorden van vele zelfverklaarde profeten, jullie moeten nu naar Mij luisteren.
Er zijn uitverkoren zielen door wie Ik al tientallen jaren communiceer. Ik deel Mij nog steeds aan hen
mee. Sinds de aanvang van deze Missie heb Ik aan geen enkele andere ziel meer de toestemming gegeven
om Mijn Woord publiekelijk te verkondigen, met uitzondering van die geliefde uitverkoren zielen die al jaren
voor Mij werken.
Hoe verhef Ik Mijn Stem zodat jullie Mij kunnen horen? Wat is het dat jullie zoeken? Is het de Waarheid? Is
het sensatie? Is het poëzie – wat jullie eraan doet denken hoe Mijn Woord op papier zou moeten
verschijnen? Waarom is het dan dat jullie onder alle profeten die zeggen te spreken in Mijn Naam, Mij
verwerpen door (afwijzing van) deze Boodschappen?
O hoe worden jullie bedrogen. Hoe worden jullie weggetrokken uit Mijn Liefdevolle Armen. Hoe
worden jullie verleid om te luisteren naar zoete geluiden, die geen punten van overeenkomst tonen
met Mijn Ware Woord.
De tijd zal komen dat jullie zullen beschaamd staan omwille van jullie wreedheid, jullie bittere verwerping van
Mijn Heilig Woord, jullie koppige weigering - die voortkomt uit de zonde van hoogmoed - om in deze tijd Mijn
Heilig Woord te omarmen. Want dit is de tijd dat de waarheid aan de mensheid geopenbaard wordt, tot
welzijn van jullie zielen en de zielen van elke man, vrouw en kind.
Ik beloofde de wereld dat de Waarheid aan haar zou geopenbaard worden gedurende deze tijd, maar
toch zijn er zo velen blind en doof voor het Woord van God. Ik vraag dat jullie zouden nadenken over jullie
zoektocht naar Mijn Barmhartigheid, Mijn Woord en Mijn Belofte. Vervolgens moeten jullie Mij smeken jullie
te leiden en jullie een heldere geest te geven zodat jullie Mij kunnen zien, Mij kunnen horen, Mij kunnen
vertrouwen en ten slotte jullie volledig kunnen overgeven aan Mijn verlangen om jullie ziel te redden. Jullie
mogen geen tijd verliezen met afwegen, of op een dwaalspoor gebracht te worden, want Ik heb jullie
nodig.
Jullie Jezus

681. De Maagd Maria: jullie moeten alle wetten en alle argumenten bestrijden die
abortus promoten.
Zaterdag, 19 januari 2013, 20:45 u.
Mijn kind, wanneer kwade handelingen verhevigen, zoals de wijze waarop naties trachten om abortus te
introduceren, dan daalt de Heilige Geest neer op Gods kinderen zodat zij de moed kunnen verkrijgen om
terug te vechten.
Abortus is de zwaarste zonde in de Ogen van mijn Vader. Geen enkele reden kan Hem voorgelegd
worden die deze verachtelijke daad tegen de Schepping van God kan rechtvaardigen.
Zwangerschapsonderbreking is een belediging van de Heilige Schepping van de mensheid en brengt
een vreselijke bestraffing mee.
Elk argument zal naar voren geschoven worden om abortus in jullie naties te rechtvaardigen maar niets kan
hem ooit aanvaardbaar maken voor God. Niemand heeft het recht tussen te komen in het Geschenk van het
Leven, geschapen door God, de Schepper van al wat bestaat.
Veel arme zielen geloven dat zij medeleven betonen wanneer zij abortus vergoelijken maar al wat zij
doen is het goedpraten van moord, wat een zware zonde is. Jullie moeten elke wet en elk argument ten
gunste van abortus bestrijden en het leven van Gods kinderen beschermen in de schoot van hun moeders.
Wees nooit bevreesd om de heiligheid van het leven te verkondigen.
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Bid, bid, bid voor die zielen die de belangrijkheid niet kunnen aanvaarden van het leven en van de
Heilige Handeling van Gods Schepping. Deze zielen hebben jullie gebeden en geduld nodig. Maak
hun duidelijk dat jullie hun vragen niet zullen aanvaarden om jullie zo ver te krijgen de moord op een
ongeboren kind van God goed te praten.
Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van Verlossing

682. Het zijn de Missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken.
Zondag, 20 januari 2013, 10:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste wens te zien dat ongelovigen Mijn Heilig Woord lezen. Al
was het maar voor een paar minuten, zij zouden bekoord worden om naar Mijn Schrift terug te keren,
telkens weer.
Omdat Satan de wereld bedriegt door te doen geloven dat hij niet bestaat, of dat zijn demonen, de
gevallen engelen, niet over de wereld ronddwalen om hun toevlucht te zoeken in de harten en
lichamen van mensen, daarom is hij voor ongelovigen onbekend. Alleen wanneer de mens aanvaardt
dat het kwaad in de wereld bestaat, zal hij zijn geest echt openen om het bestaan van God te aanvaarden.
Wanneer boze geesten ronddwalen, zoeken zij plaatsen uit waar zij gemakkelijk in een ziel kunnen
binnenkomen. Eens in de ziel, zijn ze er zeer moeilijk weg te krijgen. Zij hechten zich aan deze arme zielen
die geen geloof of vertrouwen in God hebben. Zij vallen Mijn volgelingen op dezelfde wijze aan en alleen hun
gebeden bieden bescherming. Wanneer een profeet in de wereld gezonden wordt, zullen Satan en zijn
demonen er alles voor over hebben om de Gave van Profetie te bevechten.
Jij, Mijn dochter, bent omringd door de aanvallen van Satan. Die nemen vele vormen aan. De mensen die
Mijn Boodschappen beantwoorden zullen eveneens gekweld worden. Eerst zullen er twijfels gezaaid worden
in hun hart door de geest van het kwaad, die vervolgens vrees in de ziel zal opwekken. Dat zal hun ertoe
aanzetten Mijn Boodschappen in vraag en op de proef te stellen totdat hun twijfels zich omzetten in haat.
Vele zielen waarmee jullie omgaan, zullen – zonder dat zij het zelf beseffen - voortdurend bekoord worden
om jullie te verraden. Een aantal vreemdelingen zal opdagen en jullie zeggen dat ook zij profeten zijn.
Sommige van die zielen die tot jullie kwamen sinds de start van deze Missie, met de pretentie dat ook zij
profeten van Mij waren met bijzondere gaven van Mij en die jullie voorliegen, zijn jullie ergste vijanden. Zij
zijn besmet door boze geesten, maar helaas zijn velen zich daarvan niet bewust. Die gewijde dienaren van
Mij, aan wie jullie je toevertrouwden en die jullie verraden hebben, werden ook gehinderd in de
vervulling van hun plicht tegenover Mij omwille van de geest van jaloersheid.
Er zijn er maar weinigen die te vertrouwen zijn in hun samenwerking met Mijn profeten, dat is de reden
waarom de echte profeten alleen moeten werken, met slechts een handvol mensen die zij kunnen
vertrouwen. Jullie, Mijn volgelingen, moeten je nooit gekwetst of beledigd voelen wanneer Ik Mijn
profeet niet toesta jullie te ontmoeten of deel te nemen aan publieke evenementen.
Wat betreft de eindtijdprofeet, kan Ik geen afleidingen toestaan. Ik heb al Maria’s tijd en devotie
nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn
Gebedsgroepen. Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en argumenten onder jullie teweeg
brengt, samen met de bekoring weg te gaan.
Herken de redenen daarvoor. Het is namelijk Satans grootste oorlog die in deze tijd gevoerd wordt. Het
zijn de Missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. Ik, Jezus, ben het die de strijd
tegen de duivel leid en Ik ben het die hem zal winnen.
Jullie geliefde Jezus

683. Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal het
toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen.
Zondag, 20 januari 2013, 17:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat Mijn leerlingen de komende veranderingen zullen omarmen zonder
vrees. Het is door deze veranderingen dat de mensen kunnen gezuiverd worden.
De boosaardige oorlogsdaden en de afschaffing van jullie rechten, teweeggebracht om controle te
verwerven op de manier waarop jullie landen bestuurd worden, zullen spoedig plaatsvinden. Indien
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deze laatste strijd tussen Mijn Vaders Koninkrijk en de duivel met zijn boze geesten niet zou plaatsvinden,
zou het kwaad niet kunnen verwoest worden.
Er zullen voortdurend pogingen ondernomen worden om jullie valuta’s en persoonlijke toegang tot
geld over te nemen. Maar jullie gebeden kunnen deze verdorven leiders tegenhouden in hun poging
om jullie slavernij op te leggen. Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal
het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen. Toch zullen er onder hen zijn die overeind zullen
blijven door Gods Genade.
Zij zullen de Kerk vervolgen en een grote verdeeldheid veroorzaken tussen leiders binnen de
Christelijke Kerken maar toch zullen er priesters en geestelijken staande blijven omdat zij zullen weigeren
aan die druk toe te geven.
Zij zullen trachten de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie en de Biecht af te schaffen
en toch zullen die trouwe en dappere gewijde dienaren Mij blijven dienen.
Onthoud dat jullie gebeden de impact en de hardheid van deze beproevingen zullen afzwakken.
Wanneer Mijn uitverkoren zielen speciaal bidden om deze akte van Barmhartigheid, zal Ik hun verzoeken
beantwoorden.
Jullie Jezus

684. Mijn Tijd die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar.
Maandag, 21 januari 2013, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het mag erop lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn Kruisiging,
maar dat was slechts het begin.
Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar en Ik zal eindelijk
weerkomen om de mensheid in te sluiten in Mijn Heilig Hart.
Er is veel bereikt, niet alleen door jullie, mijn zeer geliefde leerlingen, maar door het geloof van Mijn
Kerk in het verzet tegen de vervolging die Mijn Lichaam op aarde werd toegebracht door seculiere
regeringen.
Hoe bemin Ik Mijn trouwe volgelingen. Hoeveel troost schenken zij Mij omwille van hun standvastige
en trouwe toewijding. De Heilige Geest is in deze tijden onstuitbaar en werd als een net over de
mensheid geworpen als een tegengif voor de geest van het kwaad die aanwezig is in de harten van
de mensen.
Konden jullie, Mijn volgelingen, zien zoals Ik de boze geesten zie ronddwalen over de aarde op zoek
naar een huis, jullie zouden sterven van angst. Zij zoeken hun toevlucht in de menselijke ziel en het huis
dat zij bewonen. Zielen die Mij niet beminnen, die God verwerpen en valse leerstellingen volgen die door
Satan verspreid worden, met inbegrip van new age organisaties – die zich voordoen als religieuze en
spirituele organisaties – zetten zichzelf wijd open voor deze geesten. Vele van deze zielen zouden beledigd
zijn indien hun gezegd werd dat zij dragers zijn van zulke boze geesten. Zij zouden het niet geloven, zelfs
wanneer zij tekens vertonen van diepe emotionele nood.
Deze boze geesten, en er zijn er veel, laten zichzelf aan Mij zien terwijl zij in zwartheid voor Mij
kronkelen. Ik zie hen grijnzen en spugen naar Mij vanuit hun walgelijke monden. Wanneer zij
aanwezig zijn in Gods kinderen, veranderen zij de persoon waarin zij binnengegaan zijn, ofschoon
langzaam in het begin. Met de tijd zullen deze arme zielen obscene dingen uitbraken tegen God en tegen
de wetten die door Hem bepaald werden. Zij zullen verdorven handelingen van elke soort promoten en er
alles voor over hebben om andere zielen te verleiden tot zonde. Terwijl zij de snelheid van hun teistering
opdrijven, zal de Heilige Geest, aanwezig in de harten van Mijn volgelingen, een machtige strijd
voeren om dit kwaad te helpen uitroeien. Daarom is bidden zo belangrijk. Jullie gebeden, opgeofferd om
de verspreiding van boze wetten die God beledigen, te stoppen, zullen gehoord en opgevolgd worden.
Alstublieft, blijf het Kruistochtgebed (87) bidden ter bescherming van jullie natie voor het kwaad en
zo dat slechte daden van vervolging kunnen afgezwakt worden.

Kruistochtgebed (87)
Bescherm onze Natie tegen het kwaad.
“O Vader, in naam van Uw Zoon, red ons van het communisme. Red ons van dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
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Red onze kinderen van het kwaad.
Help ons om het Licht van God te zien.
Open onze harten voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken om trouw te blijven aan het Woord van God.
Wij smeken U om onze naties te behoeden voor vervolging.
Liefste Heer, kijk naar ons met Barmhartigheid, ongeacht hoezeer wij U beledigen.
Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Bevrijd ons van de valstrikken van de Boze.
Wij smeken U, lieve God, om tussenbeide te komen en een einde te maken aan het kwaad dat in deze tijd de
wereld overspoelt. Amen.”
Jullie Jezus

685. Met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie over de hele wereld in Mijn
Heilige Naam profeteren.
Dinsdag, 22 januari 2013, 10:24 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu schijnen over die naties aan wie de Waarheid niet
onderwezen werd.
Waar er geen vermelding wordt gemaakt van God, zal Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid nu elke
hoek vullen van die naties die Mij niet eren, hoewel zij zich bewust zijn van Wie Ik ben. De sluier van
duisternis zal opgeheven worden en eindelijk zullen deze hongerige zielen Mijn Heilige Geest drinken
en Mijn Heilig Woord verslinden. Na al die tijd zullen ook zij, door de verspreiding van Mijn
Gebedsgroepen, de Waarheid ontvangen.
Ik verwijs naar die naties waar jullie kerken leeg blijven, waar de Sacramenten slechts zelden beschikbaar
gemaakt worden, en waar de dagelijkse Missen niet langer gecelebreerd worden. Het is aan jullie, Mijn
geliefde leerlingen, Mijn Heilig Woord te verspreiden, zodat duistere zielen en diegenen die niets van Mij
afweten, op een vriendelijke manier verlicht en aangemoedigd worden naar Mij toe te komen.
Ik zegen jullie, en door de Kracht van Mijn diepe Liefde voor ieder en elk in het bijzonder van jullie,
zal Ik jullie aantallen buitengewoon vermeerderen. Mijn Gebedsgroepen zullen in elk land opgezet
worden, en met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn Heilige Naam
profeteren.
Denk aan al Mijn Onderrichtingen. Herinner de zielen eraan de Heilige Bijbel te lezen, één van de
grootste Geschenken die Mijn Vader jullie gegeven heeft. Zeg Mijn Gebeden, lees Mijn Glorievolle
Boodschappen en bid dat jullie zelfs de meest verharde zielen mogen bereiken.
Ik zal jullie vele Gaven schenken en jullie instrueren bij elke stap die jullie zetten op het Pad van
Waarheid.
Jullie Jezus

686. De Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat mijn Zoons
Barmhartigheid kan verspreid worden.
Woensdag, 23 januari 2013, 16:05 u.
Mijn kinderen, jullie moeten ernaar streven ten minste vijftien minuten per dag te besteden aan het
bidden van de Kruistochtgebeden, daar dit zeer belangrijk is.
Jullie moeten de tijd vinden om deze gebeden te bidden daar zij nu reeds vele tragedies in de wereld
verzachten, die veroorzaakt worden door die verdorven mensen die kwaadaardige daden uitvoeren.
Jullie mogen nooit de kracht van het gebed vergeten, noch het feit dat Ik jullie door Mijn bemiddeling kan
helpen in jullie strijd met jullie Geloof.
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Velen onder jullie zijn bezig met andere zaken in jullie leven, maar jullie moeten alle moeite doen om Mijn
Zoon eer te betuigen. Het gebed kan voor velen moeilijk zijn.
Het kan moeilijk zijn om alleen te bidden en diegenen die het meest volmaakte en mooie Gelaat van Mijn
Zoon, Jezus Christus, niet kunnen zien, zijn vlug afgeleid.
Hier is een klein Kruistochtgebed (95) om tijd te vinden voor het gebed.

Kruistochtgebed (95)
Om te Helpen Tijd te Vinden voor Gebed.
“O Moeder van Verlossing, kom mij te hulp, aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.
Help mij om aan Uw Zoon, Jezus Christus, de tijd te geven die Hij verdient om Hem te tonen hoeveel ik van Hem
houd.
Ik vraag dat U, Mijn heilige Moeder, voor mij om de Genaden verzoekt die ik nodig heb en Uw lieve Zoon om
elke genade en gunst vraagt, opdat Hij mij kan hullen in de Boezem van Zijn Heilig Hart. Amen.”
Kinderen, al wat jullie te doen hebben om het Pad van Waarheid te volgen is de tijd vrij te maken die nodig is
om te bidden. Het is door de kracht van het gebed dat Mijn Zoons Barmhartigheid over de hele wereld
kan verspreid worden. Door jullie bidden van de Kruistochtgebeden kan het Verbond om de wereld te
redden door Mijn Zoon vervuld worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

687. Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe
belangrijk het is om de Heilige Bijbel te lezen.
Woensdag, 23 januari 2013, 16:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vol vreugde en tevreden omwille van de liefde die Mijn leerlingen voor Mij
in hun hart hebben.
De Hemel verheugt zich over de snelheid waarmee Mijn Goddelijke Boodschappen en Gebeden zich
over de hele wereld verspreiden. Dit is de zolang geleden voorspelde tijd waarin Mijn Heilig
Evangelie over de hele wereld zal verkondigd worden.
Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de Heilige
Bijbel te lezen, het Woord dat bekend gemaakt werd in overeenstemming met de Wil van Mijn Vader.
Vandaag wordt Mijn Woord eens te meer gesproken om in de geesten van de mensen van vandaag
het belang van Mijn Leer geleidelijk te doen doordringen. Nalatigheid om het Woord van God te
aanvaarden mondt uit op de dood van de ziel.
Elke mens op aarde werd geboren met een vrije wil. Aan elke mens die het leven van Mijn Vader ontving,
werd het Sacrament van het Doopsel ter beschikking gesteld, maar niet elk kind van God kreeg
toegang tot dit belangrijk Geschenk dat de ziel reinigt en bevrijdt van demonen.
Elke mens had het recht op de Waarheid van Mijn Leer, maar niet aan elke mens werd de Waarheid
gegeven. In plaats daarvan werden valse religies in de zielen van onschuldigen gebracht. Dat leidde
tot haat onder elkaar, omdat de leugens die door dergelijke valse religies voortgebracht en verspreid
werden, het hart van de mensen verontreinigden.
De Waarheid is dat Mijn Heilig Woord het voedsel is voor de ziel. Zonder haar kwijnt de ziel weg. Wanneer
zij ontdaan is van de vrede die Mijn Liefde meebrengt, dan zoekt zij troost in de armen van wereldse dingen,
die haar ten slotte verdrinken in alle mogelijk comfort.
Nu dat Mijn Heilig Woord ontstoken wordt in de harten van afgematte mensen, zal Mijn Liefde zich
verspreiden wanneer de Waarheid aan de mensheid gegeven wordt. Deze Liefde zal hongerige zielen
aantrekken en zo zal Mijn Plan van Redding verder gaan. Ik zal elk middel uitputten, gebruik makend van
de harten van nederige zielen – die Mij oprecht beminnen – om heel het menselijk ras te redden. Het speelt
geen rol welke god zij verafgoden, want zeer binnenkort zal de Waarheid hun geopenbaard worden. Dan
zullen zij niets meer verlangen, alleen Mijn Glorievolle Tegenwoordigheid.
Jullie Jezus
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688. Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn
Kruistochtgebedsgroepen.
Vrijdag, 25 januari 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens mijn Kruistochtgebedsgroepen te instrueren dat zij waakzaam
moeten zijn wanneer zij zich samenstellen in hun naties. Zij moeten Wijwater bij de hand hebben met
een Kruisbeeld van Mij en onderstaand speciaal Kruistochtgebed bidden om hun
Kruistochtgebedsgroep (96) te Zegenen en te Beschermen.

Kruistochtgebed (96)
Om onze Kruistochtgebedsgroep te Zegenen en te Beschermen.
“O mijn liefste Jezus, alstublieft zegen en bescherm ons, Uw Kruistochtgebedsgroep, opdat wij immuun worden
tegen de boosaardige aanvallen van de duivel, en tegen elke kwade geest, die ons zou kunnen kwellen in deze
Heilige Missie om zielen te redden.
Mogen wij trouw en sterk blijven, als wij volharden om Uw Heilige Naam voor de wereld te bewaren en nooit
opgeven in onze strijd om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verspreiden. Amen.”
Alstublieft, bid dit gebed voor en na elke gebedsontmoeting.
Ik moet jullie, Mijn geliefde leerlingen, ook opdragen ervoor te zorgen dat het gebed de basis vormt
voor elke gebedsontmoeting. Ik wens niet dat jullie negatieve gedachten koesteren of vrees
teweegbrengen onder jullie zelf, want alles wat Ik breng is Liefde en Barmhartigheid.
Mijn Boodschappen zijn vol hoop en Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn
Kruistochtgebedsgroepen. De bedoeling van deze Missie is om zielen te redden. Het is nooit over iets
anders gegaan. Mijn Boodschappen worden gegeven om jullie te verlichten, jullie opmerkzaam te maken op
de gevaren die jullie geloof bedreigen, en jullie voor te bereiden op Mijn Nieuwe Paradijs.
Ga in vrede nu. Ik zal elke Kruistochtgebedsgroep bedekken met Mijn Overvloed van Genaden,
inbegrepen de Gave van Onderscheiding.
Jullie Jezus

689. Zij zullen huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst
hebben waar de dood niet bestaat.
Vrijdag, 25 januari 2013, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in deze tijd zwelt Mijn Macht aan, door de Kracht van de Heilige Geest, in de
harten van de mensen. Zelfs koude en afstandelijke zielen zullen bekeerd worden door de Gaven die
Ik over de mensheid uitstort dank zij jullie edelmoedige antwoord op Mijn Hemelse Oproep.
Niet één natie zal nalaten om de Kracht van de Heilige Geest te aanvaarden; geen middel zal onbeproefd
blijven; niet één priester zal niet op de hoogte zijn van Mijn Boodschappen; geen enkele van Mijn geliefde
leerlingen zal onberoerd blijven voor het nieuws dat Ik breng. Zelfs zij die Mij verwerpen zullen een tweede
maal terugkomen om Mijn Woord te horen omdat Mijn Geest hun harten raakt.
Wees verheugd, want het is slechts twee jaar geleden sinds deze Zending begon en Mijn Woord
wordt in meer dan tweehonderd landen gelezen en in bijna veertig talen vertaald. Ik zal Mijn
Boodschappen blijven verspreiden, in elke taal, onder de rijken en de armen, onder atheïsten en gewijde
dienaren van Mij.
Ik maak geen onderscheid tussen de persoon die niet in God gelooft en diegenen die hun leven aan Mij, hun
Jezus, hebben toegewijd. Elke ziel is in elk opzicht even belangrijk voor Mij als diegenen die Mij kwetsen, die
Mij verraden, die Mij doen wenen, die Mij beschuldigen, Mij kruisigen en Mij haten – Ik bemin hen allemaal.
Daarom Ben Ik geduldig. Ik weet dat wanneer de Waarheid doordringt, zij tot Mij zullen komen. Dan zullen zij
huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waar de dood niet bestaat.
Dat is Mijn Belofte en wanneer jullie bekommerd zijn, gegeseld en mishandeld worden en voor dwaas
gehouden, dan is dat het enige waarop jullie op moeten focussen. Dit Nieuwe Paradijs is voor ieder
van jullie. Wanneer jullie strijden om zielen te redden, bewaar dan die belofte in jullie harten.
Jullie geliefde Jezus
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690. God de Vader: Dit is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan
redden.
Zaterdag, 26 januari 2013, 19:22 u.
Mijn liefste dochter, Mijn Dierbare Zoon die zulk een wrede dood heeft ondergaan ten voordele van
Mijn kinderen, maakt zich klaar voor Zijn Grote Barmhartigheid.
Ik heb Hem tot nu toe de tijd verleend die vereist was om zoveel mogelijk mensen onder Zijn Goddelijke
Barmhartigheid te brengen zonder één verdwaalde ziel te moeten opgeven. De Tijd voor Mijn Geschenk
aan de mensheid is zeer nabij.
De tijd waarin Mijn Zoon, de Messias, kwam om op aarde te leven werd door de mensheid verspild. Zij
verwierpen Hem. De tweede keer, wanneer Ik Hem de toestemming geef terug te komen, zal het niet anders
zijn. Hij zal verworpen worden.
Dat is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan redden. Maar dat wonder kan enkel
geschieden wanneer Ik, God de Schepper van al wat is, er zeker kan van zijn dat de vrije wil van de mens
onaangetast blijft. Aan deze Gave van de vrije wil mag nooit geraakt worden. Wanneer iemand hem opoffert
als een geschenk voor Mij, dan is dat het kostbaarste en volmaaktste geschenk van alle.
Door aan hen het bewijs van hun zonden te tonen, kan Mijn Zoon zielen aanmoedigen Zijn oproep te
beantwoorden. Wanneer dan berouw getoond wordt, zal Zijn Barmhartigheid miljarden zielen omsluiten,
die anders nooit zouden gered hebben kunnen worden.
Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, om jullie goed voor te bereiden.
Jullie Liefde Vader
God de Allerhoogste

691. De profetieën die in het Boek der Openbaring opgetekend staan, zijn slechts
gedeeltelijk gekend.
Zondag, 27 januari 2013, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verplicht Mijn volgelingen te informeren dat jullie zullen gestraft worden
door sommige gewijde dienaren van Mij. Weldra zullen jullie door een aantal van hen gelast worden, dit
Werk te verlaten.
Jullie zullen op dezelfde wijze behandeld worden als Mijn leerlingen door de priesters van hun tijd.
Ook hun werd gezegd van Mij weg te gaan en velen werd het niet toegestaan om in de tempels eer te
brengen aan God, Mijn Eeuwige Vader.
Vele misverstanden omtrent Mijn Beloften aan de mensheid zullen als een hulpmiddel aangewend worden
om anderen aan te moedigen Mij te verwerpen, terwijl Ik in deze tijd Mijn Heilig Woord aan de hele wereld
meedeel.
Jullie, Mijn leerlingen, zullen beschuldigd worden van ketterij en men zal zeggen dat jullie niet de
Heilige Leer volgen.
Mijn gewijde dienaars zullen verschrikkelijke vergissingen begaan wanneer zij de verkeerde
vertakking volgen op weg naar Mijn Koninkrijk. Zij zullen dat doen uit onwetendheid, want velen van hen
veronderstellen dat zij de profetieën reeds kennen die Ik nog aan de wereld moet openbaren voor Mijn
Tweede Komst.
O hoe verward zullen zij zijn wanneer hun opgedragen wordt het verkeerde te doen door Mijn
waarschuwingen te verwerpen die aan allen gegeven worden voor de redding van de zielen. De profetieën
die in het Boek der Openbaring opgetekend staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend.
Geen enkele gewijde dienaar in Mijn Kerk begrijpt tot nu toe het Boek der Openbaring. Zij zullen op de
hoogte gesteld worden en Ik zal dat in gedeelten doen. Het is alleen voor jullie om te weten wanneer Ik de
tijd hiervoor rijp acht.
Alstublieft, open jullie harten voor de Waarheid. Wees voorzichtig wanneer jullie het Woord van God
beoordelen dat aan Zijn uitverkoren profeten gegeven wordt. Oordeel hard over hen, en jullie zullen
overeenkomstig geoordeeld worden. Verwerp hun wreedaardig en ook jullie zullen door Mijn Hand van
Gerechtigheid verworpen worden. Aanvaard ze met liefde en Ik zal jullie in Mijn Heilige Armen sluiten.
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Niets van wat Ik jullie nu geef is in tegenspraak met Mijn Vaders Boek, want dat is niet mogelijk. Ik kom
nu om de onderrichtingen af te ronden die Ik tijdens Mijn tijd op aarde gaf. Wanneer Mijn Werk voltooid is,
zal Mijn Verbond eindelijk vervuld zijn. Dan breng Ik de Allerheerlijkste Gave van Eeuwig Leven.
Jullie Jezus

692. Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van ‘godslastering’ zal
uitbannen.
Maandag, 28 januari 2013, 21:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg aan Mijn leerlingen dat zij nooit hun toewijding aan Mijn Heilig Woord mogen
prijsgeven.
De toename van het atheïsme brengt mee dat de loutere vermelding van God of van de wetten die Hij
heeft voorgeschreven, verontwaardiging oproept. Het is nu zover gekomen alsof het een godslastering
zou zijn om de betekenis van God in jullie leven te vermelden.
Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van ‘godslastering’ zal uitbannen, met de bedoeling
om elke publieke getrouwheid aan God uit te roeien.
Jullie, Mijn arme volgelingen, zullen het moeilijk krijgen jullie stemmen in Mijn Naam te verheffen. Zij zullen
jullie beledigen en vreselijke dingen over Mij rondstrooien maar jullie zullen niet in staat zijn om Mij te
verdedigen.
Die christelijke landen wier bevolking Mij eert, zal het niet toegestaan zijn hun christendom te uiten
omwille van de totstandkoming van deze wetten die Mijn Leer zullen uitdagen.
Zo velen willen Mij niet kennen. Diegenen onder jullie die dat wel willen zullen vervolgd worden. Ik bedoel
daarmee dat telkens jullie trachten tot Mij te bidden, jullie privacy zal verstoord worden. Telkens jullie
trachten om de Sacramenten te ontvangen, zullen die moeilijk toegankelijk geworden zijn.
En wanneer jullie Gebedsgroepen oprichten zal men jullie verzoeken daarmee op te houden. Elke groep zal
in sommige kringen niet alleen tegenstand ondervinden, maar ook dat bedriegers zullen trachten om te
infiltreren met de bedoeling om de goede vruchten te bederven, die door de gebeden zullen voortgebracht
worden. Nooit voorheen zullen jullie een dergelijk verzet meegemaakt hebben in jullie toewijding aan Mij,
aan Mijn Kruistochtgebedsgroepen of aan Mijn Boodschappen.
Vele priesters en geestelijken beantwoorden vrij snel Mijn Oproep, omdat zij Mij kennen en Mijn Stem
herkennen. Zo zullen velen blijven geroepen worden terwijl Mijn verzoek zal beantwoord worden om de
zielen voor te bereiden die hun zijn toevertrouwd.
Maar terwijl hun aantal zal toenemen zullen anderen te midden van hun kudde in verontwaardiging en
veroordeling opstaan. Daarom zullen zij lijden omwille van hun liefde voor Mij. Hun vijanden zullen diegenen
zijn die weliswaar van Mij houden maar die misleid zijn door anderen aan wie zij hun trouw hebben
toegezegd. Nog anderen zullen door de geest van het kwaad verleid worden om Mij aan de kaak te stellen.
Zij zullen dat doen om Mijn plan te verhinderen, de Wil van Mijn Vader te vervullen, om zielen te redden en
al Gods kinderen te omarmen in Zijn Nieuw Paradijs.
Jullie moeten weerstand bieden tegen al die pogingen maar altijd waardig blijven. Blijf bidden voor die
gewijde dienaren van Mij die – zoals Judas voor hen – Mij zullen kussen op de ene wang om Mij te
verraden met de andere.
Ik zal tijdens deze kwellingen bij jullie blijven, want zelfs jullie zullen geschokt zijn door het vergif dat zal
uitgebraakt worden door diegenen die beweren Mijn leerlingen te zijn.
Jullie Jezus

693. De toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is zeer sterk en de
zonde heeft de aarde als een lopend vuur onveilig gemaakt.
Dinsdag, 29 januari 2013, 16:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de razernij van Satan stroomt over de aarde nu de Heilige Geest Zijn Goddelijke
Aanwezigheid vermeerdert in de zielen van zo velen, door deze en andere zendingen die door Mij zijn
bevestigd.
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De omvang van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is intens en de zonde heeft de aarde als een
lopend vuur onveilig gemaakt.
De tijd van voorbereiding op de Grote Dag van Mijn Wederkomst moet nu met grote zorg beginnen.
Omdat jullie, Mijn geliefde volgelingen, Mijn Oproep beantwoordden, zal Ik jullie geloof versterken en jullie
zullen overal aangroeien.
Deze Zending is het hoogtepunt van alle instructies die door Mijn Vader aan de mensheid gegeven
werden, aan al diegenen die jullie voorafgingen. Beseffen jullie niet dat de profeten vanaf het begin,
wanneer zij de Dag van de Heer beschreven, naar Mijn Tijd verwezen, de tijd waarin Ik het laatste
verbond zal vervullen?
Mijn Plan is het om te komen en jullie het eeuwig leven te geven dat Ik beloofde toen Ik jullie bevrijdde van
de ketens van zonde, door Mijn Dood op het Kruis. Tot diegenen die op hun hoede zijn voor Mij, weet dat Ik
jullie nooit zou kunnen misleiden in een Zending zoals deze. Ik zou jullie niet vragen Mij te helpen zielen
redden, de duivel te bestrijden, of jullie aanmoedigen te bidden, ware Ik het niet, jullie Jezus, Die jullie nu
oproept.
Mijn arme kleintjes, jullie leven in een wildernis die niet jullie eigen maaksel is. Ik Ben jullie enige uitweg.
Tenzij jullie Mij nu volgen, zullen jullie tijd verspillen met rond te dwalen, verloren te lopen en in verwarring
gebracht te worden. Jullie geloof kan enkel sterk blijven door de Heilige Sacramenten. Bewaar jullie
geloof en volg Mij. Dat is al wat Ik vraag. Bid vervolgens voor de redding van de zielen.
Ik zal jullie nooit veroordelen omdat jullie Mijn Heilig Boodschappen van nu niet aanvaard hebben. Maar Ik
zal jullie nooit vergeven indien jullie godslasterlijk spreken tegen het Woord van God, dat jullie gegeven
wordt door de Kracht van de Heilige Geest. Indien jullie niet in Mijn Boodschappen geloven, laat die dan
achter en ga verder in jullie toewijding aan Mij.
Mijn dierbare leerlingen, jullie zullen vlug opschieten om een groot leger te vormen en een sterke
verdediging tegen de vijanden van God. Terwijl dat in sterkte toeneemt, moedig dan alstublieft zoveel
mogelijk gewijde dienaars aan om jullie te helpen. Het is belangrijk dat zij, ongeacht hoeveel weerstand
zij zullen ontmoeten, de dagelijkse Mis voorzien en het Sacrament van de Heilige Communie voor
diegenen die in nood verkeren.
Jullie Jezus

694. Mijn Vaders tussenkomst is reeds begonnen en Zijn Toorn zal de aarde doen
schudden.
Woensdag, 30 januari 2013, 23:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van het menselijk leven door diegenen die de belangrijkheid
van deze Gave van God niet eren, escaleert. Mijn Vaders toorn omwille van deze afschuwelijke
zonde, heeft zulk een hoogte bereikt dat Zijn weergalm overal in de Hemel kan gehoord worden.
De Hand van Zijn Boosheid zal dit kwaad verjagen, want Hij zal die goddeloze mensen er tussenuit
plukken en vernietigen. Voor elke mens die als een dier wordt afgeslacht, zal Mijn Vader de dader in de
vuren van de Hel werpen.
Alstublieft, besef dat wanneer oorlogen escaleren, de goddelozen onder die dictators op de proef gesteld
zullen worden. Zij zullen verwijderd worden en zij zullen de Gerechtigheid ondergaan die zij over
zichzelf hebben afgeroepen.
Mensen kunnen niet zien wat Ik zie. Zij kennen de omvang van het kwaad niet, dat de vernietiging van het
leven tot gevolg heeft, de vernietiging van de aarde en de vervolging van mensen door hun eigen broeders
en zusters.
De tussenkomst van Mijn Vader is reeds begonnen en Zijn toorn zal de aarde doen schudden.
Genoeg. Het verzuim van de mens om de Waarheid van Gods Bestaan te erkennen, ligt aan de wortel van
dat kwaad. De mens speelt met het leven, alsof hij alles beheerst op de aarde, waarover hij geen gezag
heeft. Dat kwaad kan niet langer worden toegestaan. Er zal ingegrepen worden en de vrees voor God zal
gevoeld worden door diegenen die Zijn Wetten niet aanvaarden.
Jullie Jezus

567

695. Moeder van God: Het resterende leger van Christus zal Triomferen.
Donderdag, 31 januari 2013,15:30 u.
Mijn geliefde kinderen van God, ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van Barmhartigheid, de Moeder
van Verlossing. Jullie zijn mijn dierbare kinderen en Ik omhul jullie allen met mijn sluier van redding, terwijl
jullie vermoeide zielen zwoegen in pijn.
Bid tot mijn Zoon, mijn kinderen, met volle geloof en vertrouwen in Zijn Barmhartigheid. Hij zal jullie nooit in
de steek laten. Terwijl jullie pijn en verdriet doorstaan omdat jullie de Waarheid kennen, en jullie ellendig
voelen omwille van de verdorvenheid die jullie overal zien, toch moeten jullie in vrede zijn. Want jullie worden
omgeven door de Liefde van God, mijn Vader, en gezegend met de Genaden die mijn Zoon over jullie
uitstort en dat verrijkt jullie zielen.
Jullie mogen niet toelaten dat angst en zorgen jullie afleiden van de rol die mijn Zoon voor jullie uitgetekend
heeft. Het overblijvende leger van Christus zal triomferen en miljarden zielen in zijn spoor
meebrengen die het voor Gods Troon zal aanbieden.
Wat een zegen werd jullie gegeven. Diegenen onder jullie die mijn Zoons Kruistocht gebedsgroepen
zullen leiden en helpen, redden miljarden zielen. Deze gebeden zijn als geen andere omdat zij aan de
mensheid gegeven werden als een Geschenk waaraan bijzondere Genaden verbonden zijn. Zonder
dat jullie het weten zijn de zielen die jullie helpen redden meer dan dertigvoudig wanneer jullie deze
gebeden bidden. Zij stellen jullie in staat het Hart van mijn Zoon te troosten door de zielen in aantal
te vermeerderen en te versterken, die Hij nodig heeft om Zijn Plan van Redding te vervullen.
Dank jullie om de Hemelse smeekbede van mijn Zoon te beantwoorden. Er werden jullie de laatste twee
weken vele Genaden geschonken. De vruchten van die Genaden zullen jullie duidelijker worden naarmate
jullie voortschrijden op het Pad van de Waarheid naar het eeuwig leven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

696. God de Vader: Ik zal al die Naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen.
Vrijdag, 1 februari 2013, 16:20 u.
Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart in deze tijd, daar de mens door de verdorvenheid van zijn zonden,
ten slotte Mijn geduld op de proef heeft gesteld. Mijn gekwetstheid en pijn zijn vermengd met Mijn Toorn,
daar Ik niet kan toestaan dat de teistering voortgaat die op dergelijke schaal over de mensheid is
neergekomen.
Mijn Hand van Gerechtigheid valt nu op naties die Mijn Wetten schaamteloos tarten. De haat die de mens
heeft voor zijn medebroeders en zusters is tastbaar over heel de aarde en neemt vele vormen aan. Tot de
sterfelijke mens is Mijn Boodschap: “Stop nu jullie boosaardige daden, of Mijn bestraffing zal alles wat
jullie doen vernietigen en jullie zullen eeuwige kwelling lijden.”
Jullie hebben niet het recht om het leven te nemen, want Ik Ben de Schepper van het Leven. Ik alleen geef
leven. Het komt van geen enkele andere bron. Ik alleen kan het wegnemen. Wanneer jullie zich mengen in
Mijn Goddelijk Plan, zullen jullie afgestopt worden. Dat Plan werd door jullie geminacht, door een
schepsel, voor wie Ik zoveel gedaan heb. Het werd aangevallen en verscheurd alsof het van weinig belang
was.
Jullie oorlogen zullen escaleren, maar Ik zal jullie boosaardige leiders de dood brengen. Ik zal jullie
vinden, jullie meenemen en in de afgrond werpen waar het beest jullie eeuwige metgezel zal zijn.
Jullie zullen jullie ogen uitrukken in jullie lijden omwille van de gruwelijkheden die jullie begaan
hebben tegen Mijn kinderen.
Het is omwille van de zonden tegen de onschuldigen, wier levens jullie vernietigd hebben, dat Mijn kastijding
over jullie zal neerkomen. Geen enkele natie zal ontsnappen aan deze bestraffing en de maat van Mijn
bestraffing zal in overeenstemming zijn met het gewicht van de zonden waartoe jullie je verlaagd hebben.
Jullie mogen denken dat Mijn kastijding hard is, maar zonder haar zouden jullie elkaar vernietigen. Zou Ik
niet tussenbeide komen, dan zou de wereld ophouden te bestaan; want met de gemene technologieën
die jullie ontwikkeld hebben zouden jullie hem in twee breken.
Ik zal jullie niet toestaan dat te doen. Mijn Macht is Almachtig en jullie zullen nu getuige zijn van Mijn
bestraffingen, vermits die op de mensheid gaan neerkomen.
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Heb berouw. Bid voor jullie medezondaars en in het bijzonder voor diegenen die door de duisternis van de
duivel geïnfecteerd werden. Ik zal al die naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen en die de
controle verloren hebben. Zij die anderen vervolgen zullen de pijn ervaren die zij anderen hebben
aangedaan.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

697. De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.
Zaterdag, 2 februari 2013, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik bemin jou en Ik Ben met jou elke seconde van dit Heilige Werk. Ik Ben
aanwezig, jou leidend bij elke taak die je onderneemt, om te verzekeren dat Mijn Woord verspreid wordt aan
elk van Gods kinderen.
Aanvaard nooit inmenging of tegenslag die jou ophouden en datgene uitstellen wat op dit ogenblik een
dringende Missie is om de mensheid te redden.
Terwijl Mijn volgelingen samenkomen in Gebedsgroepen, zullen zij eveneens Mijn Goddelijke
Aanwezigheid gewaarworden en Ik zal Mijzelf op verschillende wijzen aan hen doen kennen. De
tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.
Ik zal Mijn Liefde, Mijn Genezing, Mijn Genaden en Mijn Zegeningen uitstorten. Dit is een tijd waarin niets
onmogelijk is voor het goed van allen mits het overeenstemt met de Goddelijke Wil.
Nu dat Mijn Gebedsgroepen zich samenvoegen zal Mijn overblijvend leger groeien en bloeien. Net
zoals in het begin het zaad slechts in weinige harten werd ingeplant, zijn zij aangegroeid en
vermenigvuldigd over 200 landen, waarvan er vele niet bekend zijn bij jullie, Mijn geliefde
volgelingen.
Blijf stap voor stap het fundament bouwen. Elke geplaatste steen is belangrijk omdat zo uiteindelijke de
Trappenweg naar de Hemel tot stand gebracht wordt.
Jullie Jezus

698. Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase van de zuivering van het
menselijk ras aanvangt.
Zondag, 3 februari 2013, 22:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een speciale dag, waarbij Mijn Liefde voor de mensheid aanzwelt
als een grote oceaan in een laatste poging om Mijn Genaden over hun zielen uit te storten.
Ik trek op verschillende manieren aan de harten van elke man, vrouw en kind, zodat zij zich bewust zouden
zijn van de tegenwoordigheid van liefde en welwillendheid. Velen antwoorden, velen niet. Toch is er een
gevoel van liefde, diep geworteld in hun harten, van deze Goddelijke Tegenwoordigheid van God. De
mensen zijn met Mijn Heilig Hart verbonden, hoewel zij dat wellicht niet begrijpen. Mijn Bloed stroomt
als door een slagader in het leven van elk kind van God. Het is de verbinding die allen tot één familie
verenigd. Deze heilige familie zal de wortels vormen van de boom waaruit in Mijn Nieuwe Paradijs
vele takken zullen ontluiken.
Vele van die mensen wier zielen verhard zijn, zullen met de tijd verzachten en Mij toestaan hen te omarmen.
Ik Ben bezig jullie allen voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid. Sommige van die verharde zielen
zullen afvallen en verwelken en dan zullen zij weggeveegd worden zonder dat nog enig leven overblijft. Maar
de meeste van Gods kinderen zullen intuïtief weten wanneer de tijd rijp is. Zij zullen weten dat zij allen uit
dezelfde familie stammen en aanvaarden dat zij door Mijn Vader voortgebracht werden.
Hij, de Allerliefste van alle Vaders, lijdt op dit moment grote pijn en Hij is diep gekwetst door de duisternis die
Hij aantreft in de zielen van vele van Zijn kinderen. Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase
aanvangt van de zuivering van het menselijk ras. Dat betekent dat de goeden van de slechten
gescheiden worden. Hoe zal dat Mijn Vaders Hart breken, maar het moet gedaan worden. Het is alsof
Hij Zijn tuin aan het voorbereiden is opdat die gezond en volmaakt zou zijn. Het onkruid moet
verdelgd worden of het zal zich verspreiden en de gezonde oogst aantasten.
Wees altijd voorbereid.
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Jullie Jezus

699. De mensen moeten er altijd naar streven op Mij te gelijken.
Maandag, 4 februari 2013, 22:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl over de hele aarde de rampspoed toeneemt, moeten de mensen, op een
eenvoudig niveau, er altijd naar streven op Mij te gelijken.
Het is belangrijk om in jullie dagelijks leven anderen te behandelen zoals Ik jullie geleerd heb tijdens Mijn
Tijd op aarde. Jullie moeten altijd eerst nadenken alvorens een actie te ondernemen die een ander
persoon op zo’n wijze kan beïnvloeden dat er een conflict kan door ontstaan. Wanneer jullie om hulp
gevraagd wordt, help dan. Indien iemand herrie zoekt met jullie, waarvan jullie weten dat het ook anderen
leed zal berokkenen, moeten jullie dat verhinderen. De wijze waarop jullie met anderen omgaan zal een
onmiddellijk effect hebben op jullie gemoedsrust. Behandel anderen oneerlijk, spreek slecht over hen of
probeer hen te bedriegen, en jullie zullen dat alles jezelf aandoen. Want Ik zal jullie oordelen, zoals jullie
anderen behandelen. Alle goeds in jullie harten kan gevoed worden om jullie in staat te stellen tot
werktuig uit te groeien, zodat jullie anderen kunnen behandelen zoals Ik hen zou behandelen. Want
elke handeling die jullie verrichten om Mij te behagen, brengt grote Glorie aan God.
Zoek in jullie dagelijks leven altijd naar de Waarheid, want dat zal jullie helpen in jullie strijd tegen het
kwaad, waartegen jullie, zoals jullie zullen ondervinden, moeten strijden gedurende elke etappe van
deze reis met Mij.
Jullie Jezus

700. De Moeder van God: Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om
gebedsgroepen te vormen.
Dinsdag, 5 februari 2013, 19:45 u.
Mijn kinderen, jullie moeten steun zoeken bij elkaar wanneer jullie bijeenkomen, op elke plaats van
de aarde, om het Overblijvende Leger van Mijn Zoon te vormen.
Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om gebedsgroepen te vormen en zullen op sommige momenten
de indruk hebben dat het nutteloos is. Maar voor elke Gebedsgroep die tot stand komt om de
Kruistochtgebeden te bidden, zal jullie een bijzondere Genade geschonken worden door Mijn
dierbare Zoon.
Hij is aanwezig in elke groep en Hij zal jullie daarvan bewust maken. Jullie zullen zijn Liefde voelen en
jullie zullen dan de vruchten zien wanneer die te voorschijn komen en Zijn Allerheiligste Woord verbreiden.
Kinderen, jullie zijn gezegend omdat jullie de Gave van nederigheid hebben ontvangen, want alleen
diegenen onder jullie die het Woord van Mijn Zoon zonder enige twijfel aanvaarden, zullen vele bekeringen
voortbrengen, dank zij jullie Gebedsgroepen.
De Heilige Geest beweegt nu snel onder jullie, lieve kinderen, en het geeft Mij zoveel vreugde te zien hoe
Hij jullie zielen beroert.
Jullie moeten verenigd blijven, Mijn kindjes, omdat Mijn Zoon jullie liefde en engagement nodig heeft zodat
Hij de mensheid kan redden. Jullie zullen echter een doelwit worden voor de duivel die elke boze geest
onder zijn vleugels zal opruien om te infiltreren en verdeeldheid te veroorzaken. Herken deze pogingen voor
wat ze zijn en vertrouw volledig op Mijn Zoon. Roep mij aan, jullie geliefde Moeder, om jullie
Kruistochtgebedsgroepen bijeen te houden. Kruistochtgebed (97): Om de Kruistochtgebedsgroepen te
verenigen.

Kruistochtgebed (97)
Om Kruistochtgebedsgroepen te verenigen.
“O geliefde Moeder van Verlossing, ik smeek U om, door Uw gebeden, heel Gods Restleger te verenigen, over de
hele wereld.
Overdek alle Kruistochtgebedsgroepen met de Genade van Redding, over ons uitgestort, door de
Barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
Zend Uw engelen om elk van ons te beschermen, en in het bijzonder, die priesters die de
Kruistochtgebedsgroepen leiden.
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Help ons om alle verwarring te vermijden, die verdeeldheid tussen ons brengt, en bescherm ons met Uw gave
van wapenrusting, opdat wij immuun worden voor de aanvallen, die wij zullen te verduren krijgen, omwille van
onze liefde voor Jezus Christus, in deze Heilige Missie om zielen te redden. Amen.”
Ga in vrede, Mijn geliefde kinderen, en weet dat Gods Overblijvend Leger, dank zij de genade van Mijn
Zoon, Hem zal helpen om miljarden zielen te redden.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Verlossing

701. Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor alle personen op hoge posten die
macht hebben over jullie naties.
Woensdag, 6 februari 2013, 14:55 u.
Mijn kind, jullie moeten nu al jullie gebeden opdragen voor die verloren zielen die het bestaan van God niet
willen erkennen.
Verstrooid over de hele wereld, doorleven deze arme zielen een tijd waarin zij gekweld worden met leugens.
Deze leugens worden in hun harten gezaaid door de bedrieger. Zonder het Licht van God in hun harten,
hebben zij niets om naar uit te kijken. Zij eren God niet, dus zoeken zij in plaats daarvan naar een
vervangingsmiddel. Dat vervangingsmiddel neemt meestal de vorm aan van het verafgoden van andere
mensen of van materiële zaken. Al wat zij op het einde van hun zoektocht naar vrede ontvangen is onrust en
verwarring. Zij zullen nooit vrede vinden zonder van God te houden.
Mijn geliefde Vader stort Zijn Licht en Liefde uit over dergelijke zielen door de Barmhartigheid van Zijn Zoon,
Jezus Christus. Zij aanvaarden deze Genaden niet en keren hun rug toe naar de enige weg die zij hebben
om eeuwige vrede en geluk te bereiken.
Jullie moeten bidden voor al die zielen op hooggeplaatste posten die macht hebben over jullie naties,
want zij lijden buitengewoon. Dagelijks worden zij bestookt door de duivel opdat zij kunnen ingezet
worden als een werktuig om Gods kinderen ontberingen op te leggen. Hun plan om alle sporen van
God te vernietigen in het leven van de naties die zij onder hun controle hebben, is reeds klaar.
Wanneer zij hun ware bedoeling zullen onthullen, zullen ook zij slachtoffers worden, net zoals de
zielen die zullen lijden onder hun regime.
Hier is een Kruistochtgebed (98) dat jullie moeten bidden om regeringen te verlichten opdat Gods Genade
de wereldleiders kan overdekken.

Kruistochtgebed (98)
Voor de Genade van God om wereldleiders te bedekken.
“O mijn Gezegende Moeder van Verlossing, vraag Uw Zoon alstublieft om Zijn Genaden en Liefde uit te storten
over die leiders die de wereld beheersen.
Bid dat het Licht van God hen van blindheid zal genezen en hun harten van steen zal openen.
Verhinder hun om aan onschuldige mensen vervolging op te leggen.
Alstublieft bid dat Jezus hen zou leiden, en hen stopt bij hun pogingen om de verspreiding van de Waarheid van
Zijn Leer te verhinderen, over de hele wereld. Amen."
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

702. God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de Waarheid.
Donderdag, 7 februari 2013, 23:30 u.
Mijn liefste dochter, wat doet het ertoe dat Mijn kinderen zo van de goede dingen houden die Ik op aarde ter
beschikking stelde?
Wat doet het ertoe, dat de mooie wereld die Ik Schiep, zo geliefd en bewonderd wordt door Mijn kinderen?
Wat doet het ertoe dat Mijn kinderen van elkaar houden en vreugde vinden in elkaar?
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Dat zijn allemaal Geschenken van Mij, jullie geliefde Vader. Jullie mogen deze wonderbare Gaven nooit
vrezen noch moeten jullie je schuldig voelen omdat zij jullie genoegen doen.
De allerbelangrijkste Gave echter die Ik jullie schenk, is Mijn Liefde voor ieder van jullie. Dat is een
unieke Liefde en de liefde die jullie in je hart voelen voor andere mensen vertoont slechts een kleine
gelijkenis met Mijn Almachtige Liefde.
Wanneer echter jullie liefde voor die bijzondere Geschenken groter is dan jullie liefde voor God,
zullen jullie geen vrede ervaren. Dus, terwijl jullie vreugde vinden in de Geschenken die Ik jullie gaf, zullen
jullie er maar echt van kunnen genieten indien zij gepaard gaat met een zuivere liefde van hart voor jullie
Schepper.
Het bewijs van Mijnentwege voor jullie van Mijn eeuwig omhelzende Liefde was, dat Ik jullie Mijn
eniggeboren Zoon zond om jullie te bevrijden van de zonde. Hij was Mijn grootste Geschenk en door
Hem zullen jullie eeuwig leven vinden in Mijn Nieuwe Paradijs.
De Weg werd voor jullie gebaand en zal, door deze laatste Missie van de Hemel, met zorg aangelegd
worden, gans het traject naar de Poorten van het Paradijs.
Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de Waarheid en sta Hem toe jullie bijeen te brengen in een
beschermend cocon, dank zij Zijn Grote Barmhartigheid.
Ik strek Mijn Heilige Armen uit en omsluit jullie in het Verbond van Mijn Zoon terwijl Hij de laatste fasen
voorbereidt om al Mijn kinderen thuis te brengen bij Mij.
Jullie huis zal zich verstrengelen met het Mijne. Geduld, volharding, lijden, tranen en liefde voor Mijn Zoon
zullen allemaal samengevoegd worden wanneer jullie over dit pad naar Mij lopen. Alleen zij die sterk genoeg
zijn zullen de laatste trappen bereiken.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

703. Ik Ben jullie Leraar, en door Mij zullen jullie de Geheimen omtrent Mijn Laatste
Goddelijk Plan begrijpen.
Vrijdag, 8 februari 2013, 23:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, indien de mensen zich zouden bewust worden van de Gave die Ik nu aan de
mensheid schenk, waarin Ik de doden en de heiligen tot leven zal opwekken, die zich zullen
verenigen met diegenen onder jullie aan wie het geschenk van Eeuwig Leven in Mijn Koninkrijk
verleend wordt, dan zouden jullie werkelijk deze zeer bijzondere genade begrijpen.
Het verlies van een geliefde die op aarde sterft, kan zeer droevig zijn en kwellende pijn veroorzaken. Maar
Mijn Belofte jullie in eenheid bijeen te brengen met diegenen die gestorven zijn in staat van Genade, zal al
Gods kinderen op een werkelijk glorievolle wijze verenigen.
Families zullen zich verenigen. Geliefden zullen zich verzamelen en dat zal uitlopen op een groot feest. Al
diegenen die gezegend zijn om te worden opgenomen in Mijn Nieuwe Paradijs, dat eeuwig leven biedt,
zullen verrast zijn over de omvang van Mijn Groot Geschenk.
Bereid jullie voor op de dood. Vrees er niet voor. Maar weet dat het niet gemakkelijk is in de Hemel
binnen te komen. Veel geestelijke voorbereiding is vereist. Wanneer jullie het wonderbare leven goed
verstaan, dat jullie wacht bij Mijn Tweede Komst, dan zullen jullie begrijpen wat van jullie verwacht wordt.
Jullie moeten in deze tijd niet alleen Mijn instructies navolgen, jullie moeten ook de
verantwoordelijkheid opnemen Mij te helpen de zielen te redden van hen die zich om Mij niet
bekommeren en die geen verlangen hebben om hun eigen zielen te redden, terwijl zij zich voor Mij
goedpraten of de sacramenten ontvangen. Dat is het geval omdat zij een bewuste beslissing genomen
hebben om Mijn Bestaan gescheiden te houden van hun dagelijks leven. Ik Ben iets waarvan zij zich
misschien vaag bewust zijn – een of ander geestelijk denkbeeld, dat zij niet kunnen begrijpen. De reden is
dat zij er niet in geïnteresseerd zijn om de nodige veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn om
waardig te willen worden voor Mijn Koninkrijk.
Deze verloren lauwe zielen zijn Mijn grootste zorg, omdat hun aantal groot is, en zij langzaamaan
steeds verder en verder van Mij wegdrijven. Ik smacht naar hun zielen. De enige manier waarop Ik hun kan
stimuleren is door de moderne communicatiemiddelen, om zo hun aandacht te trekken. Geen middel zal
onbeproefd gelaten worden. Al wat in Mijn Macht ligt zal gedaan worden om hen tot Mij te brengen.
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Tenslotte zijn er dan de zielen die nooit van Mij gehoord hebben maar niet door hun eigen schuld. Die
nooit iets geweten hebben van Mijn dood op het Kruis of de gevolgen daarvan voor de toekomst van hun
bestaan. Ik moet hun de Waarheid tonen. Ik moet hen onderrichten. Ik moet Mijn Boodschappen eenvoudig
houden. Ik moet hun het bewijs voor het bestaan van hun zielen leveren en jullie, Mijn Leger, zullen Mij
helpen dat te doen.
Vele opdrachten zullen van jullie gevraagd worden in het reddingswerk van alle zielen en Ik, jullie
Jezus, zal jullie tonen hoe die moeten uitgevoerd worden. Ik zal jullie meer gedetailleerd onderrichten
en Ik hoop dat jullie Mijn Oproep zullen beantwoorden, ongeacht hoe onmogelijk de taak mag lijken.
Bemin Mij en vertrouw op Mij, want Ik Ben jullie Leraar en door Mij zullen jullie de geheimen omtrent Mijn
Laatste Goddelijk Plan begrijpen. Dan zal alles gedaan zijn en zal de wereld klaar staan voor Mijn Glorierijke
Wederkomst.
Jullie geliefde Leraar
Jezus Christus

704. Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de Auteur.
Zaterdag, 9 februari 2013, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu Mijn Boodschappen zich snel verspreiden ben jij op dit ogenblik het slachtoffer
van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. Overal springen zij om je heen om je te
verwarren, te beschadigen en te kwellen – allen met één doel. Dat is dit Werk te stoppen.
Ik zeg dit om je te verwittigen dat hoe meer Mijn Heilig Woord gehoord wordt en hoe hongeriger mensen
worden om Mijn Genaden te benutten, des te meer gek(r)onkel jij rondom je zal moeten verdragen. Ieder die
bij deze Missie betrokken is zal nu de invloed van dergelijke aanvallen gewaarworden. Dit is hoe je zal weten
dat zij van de duivel komen.
Je zal gekweld worden met de bekoring om de tijdsinvestering te verminderen die je Mij schenkt door jouw
gebeden. Je zal onderbroken worden, elke seconde, wanneer je tracht om de taken te vervullen die van
jouw verlangd worden om Mijn Heilige Wil te volbrengen.
Bij elke gelegenheid op de proef gesteld door anderen die de publicatie van Mijn Boeken willen verhinderen
zal je gefrustreerd geraken en niet in staat om de volgende stap voorwaarts te zetten. Dan, als een hevige
stomp in de maag - een echt teken van Satanische aanval – zal je in de steek gelaten worden door al
diegenen die voor belangrijke schakels zorgen in dit werk. En net op het moment dat je denkt dat deze
Missie verder onmogelijk is, zal Ik een deur openen, dan een volgende, en Ik zal doorgaan met het opruimen
van alle hinderpalen totdat al Mijn Wensen vervuld zijn.
Dit is een keerpunt in Mijn Goddelijk Plan van Verlossing. Vanaf deze dag zal Mijn Woord luider gaan
klinken waarbij weinigen in staat zullen zijn om het te negeren. Dan zullen alle naties in alle talen de
Waarheid genieten. Sommigen zullen het Woord van God verslinden. Anderen zullen het uitspuwen en
dan zijn er diegenen die erin zullen verstikken – zo verhard zijn hun harten geworden.
Telkens je aanvoelt dat deze Missie onmogelijk nog kan volbracht worden, weet dan dat het niet jouw hand
is die Mijn Woord doet gehoord worden in alle naties, het is door Mijn Hand, Mijn Stem en Mijn Macht, in
de kracht van de Heilige Geest, dat deze Missie geleid wordt.
Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de Auteur. Mijn Macht bruist op door jou. Mijn Lijden geselt
jouw geest en lichaam. Wanneer je pijn voelt, dan is dat Mijn Pijn die je voelt. Wanneer je gekweld worden
met obstakels die Satan op jouw weg plaatst, dan tergt hij Mij, Jezus Christus. Jij bent enkel het werktuig.
Vergeet dat nooit en wees verheugd omdat je gezegend bent met dergelijke Gave.
Je zou nu toch in staat moeten zijn om die problemen aan Mij te geven en te doen wat van jou gevraagd
wordt, Mijn dochter. Het is Mijn Plan om elke levende ziel in de wereld van vandaag te redden en Satan
zal een vreselijke oorlog voeren om Mij af te stoppen. Iedereen die met Mij samenwerkt zal een doelwit
zijn en alleen jullie liefde voor Mij en jullie vertrouwen op Mij zullen jullie overeind houden in deze woelige
tijden.
Jullie Jezus
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705. Mijn Woord zal zich verspreiden in Australië en Nieuw-Zeeland.
Zondag, 10 februari 2013, 2:18 u.
Mijn geliefde leerlingen, hoe brengen jullie toch tranen van opluchting in Mijn Heilige Ogen.
Jullie mooie Naties, rijkelijk gevuld met overvloedige natuurlijke rijkdommen, hebben geen ziel. De
naties Australië en Nieuw-Zeeland zijn enerzijds weelderig dank zij het Geschenk dat Mijn Vader jullie heeft
nagelaten, en anderzijds zijn zij dorre streken.
Ik roep jullie Naties nu op om Mij te helpen jullie geloof aan te wakkeren en Mijn Heilig Woord te
verspreiden, zodat het de ziel van al Gods kinderen in jullie landen zal voeden.
Mijn Woord zal in Australië verspreid worden door deze Missie die Mijn laatste is om zielen op aarde
te redden.
Jij, Mijn dochter, zult de gave van de Heilige Geest ontvangen om Mij de zielen te brengen waarnaar Ik
hunker. Jullie, Mijn leerlingen, hebben een zware last om dragen omdat het Woord van God in jullie natie
miljoenen onbekend is. Zeer weinig kerken binnen de Christelijke gemeenschap worden gebruikt op de wijze
zoals zou moeten. Zij zijn als lege hulzen en Ik ben boos omwille van het zwakke geloof dat onder jullie
bestaat. Jullie hebben veel te leren en veel te winnen, wanneer jullie Mij – uit vrije wil – volgen op het Pad
van de Waarheid.
Mijn plan jullie zielen klaar te maken en jullie hulp in te roepen om die zielen te redden die niet in God
geloven, is groot. Het is Mijn Missie om atheïsten te roepen en hen te bedekken met Mijn Heilige Geest,
zodat Mijn Stem vlug gehoord wordt. Hier is een speciaal Kruistochtgebed (99) voor de redding van Australië
en Nieuw-Zeeland.

Kruistochtgebed (99)
Voor de Redding van Australië en Nieuw‐Zeeland.
“O God de Almachtige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, heb Genade met al Uw kinderen
in Australië en Nieuw‐Zeeland.
Vergeef ons voor onze verwerping van Uw Heilig Woord.
Vergeef ons voor de zonde van onverschilligheid.
Bevrijd ons van onze heidense cultuur en bedek ons met de Genaden om hoop, geloof en liefde op te wekken
onder onze broeders en zusters.
Wij smeken U om de Gave van Onderscheiding en vragen dat U ons allen de Zegeningen zou verlenen die wij
nodig hebben om ervoor te zorgen, dat alleen de Waarheid van Uw Heilig Woord gehoord kan worden, opdat
aan alle zielen de sleutels tot het eeuwig leven verleend worden. Amen.”
Zeer spoedig, zal Mijn Heilige Geest jullie zielen absorberen en jullie zullen met een rustig
vertrouwen opmarcheren, terwijl jullie de Waarheid zullen meedelen aan al diegenen waarmee jullie
in contact komen.
Wees dankbaar voor deze zegen waarmee Ik nu jullie Naties bedek. Ik bemin jullie en Ik vertrouw erop dat
jullie Mijn Oproep zullen beantwoorden.
Jullie Jezus

706. Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is.
Maandag, 11 februari 2013, 12:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Hartenwens om die mensen die vreselijk zondigen, te redden van
de foltering van de Hel.
Voor elke bedreven doodzonde zal de pijn van het vuur de ziel verscheuren alsof zij van vlees
gemaakt was. De kreten van angst en verschrikking van zulke zielen die in de diepten van de Hel geworpen
worden, breken Mijn Heilig Hart.
Mijn Hart is gekerfd en de verschrikkelijke pijn die Ik voel komt vanwege deze arme zielen. Veel mensen die
vandaag op aarde leven, bevinden zich in vreselijk gevaar. Dat komt omdat zo velen geloven dat
doodzonde slechts een geringe tekortkoming betekent en bijgevolg rechtvaardigen zij haar. En vervolgens
gaan zij verder op een weg van zelfvernietiging. Tenzij zij kunnen (in)zien welke ernstige fouten zij begaan,
zullen zij voor eeuwig verdoemd zijn en in doodsangst branden.
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Zo weinig mensen geloven in het bestaan van de Hel. Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is. Zo
velen geloven niet dat God zulk een plaats zou toelaten te bestaan en dat alle zonden, ongeacht hoe erg,
vergeven zijn. Ik wijt dat aan de vergissingen die gewijde dienaren gemaakt hebben gedurende tientallen
jaren, doordat zij bezweken onder de druk van een seculiere wereld. Die misleiding heeft het verlies van
miljarden en miljarden zielen teweeg gebracht. En, hoewel het te laat is voor die zielen, is er nog wel tijd om
gered te worden voor hen die gemerkt zijn met de smet van doodzonden.
Jullie moeten bidden zodat deze mensen beschermd kunnen worden voor de boosaardige
verlokkingen van Satan, die zich verheugt over het vooruitzicht van hun lot. Mijn Licht zal en kan alleen
over hen worden uitgegoten wanneer zij hun ogen openen voor de waarheid van de zonde. Hoewel zij Mij
kwellen met hun zondigheid is er onder hen niet één die zich niet ongemakkelijk voelt of wanhopig omwille
van die zonden. Terwijl velen de oorzaak van die onrust kennen, zullen zij er niets aan doen omdat zij
voortgaan met hun zonden goed te praten en te rechtvaardigen. Sommigen doen dat omdat zij omgeven zijn
door de duisternis van de leugens die in hun cultuur verankerd zijn. Dergelijke leugens stimuleren de
aanvaarding van zonde.
Help Mij om hen te redden met deze Litanie (5).

Jezus aan de Mensheid Litanie (5)
Voor de Redding van Diegenen in Doodzonde.
“Jezus, behoud alle zondaars voor de vuren der Hel.
Vergeef de zwartgeblakerde zielen.
Help hen U te zien.
Til hen op uit de duisternis.
Open hun ogen.
Open hun harten.
Toon hun de Waarheid.
Red hen.
Help hen te luisteren.
Verlos hen van hoogmoed, wellust en afgunst.
Bescherm hen tegen het kwaad.
Hoor hun smeekbeden om hulp.
Grijp hun handen vast.
Trek hen naar U toe.
Red hen van het bedrog van Satan. Amen”.
Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen om hen te vergeven voor de grove
beledigingen die zij Mij aandoen.
Jullie Jezus

707. Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een Nieuw Leven, een Nieuw
Vernieuwd Paradijs.
Dinsdag, 12 februari 2013, 2:19 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun geestelijke aard. Zij zijn
zo verstrikt in aangelegenheden betreffende hun dagelijks leven, hun jobs, hun rol als ouders, hun
inspanningen om te slagen in examens en zichzelf te ontwikkelen, dat zij vergeten dat aan hun leven hier op
aarde na dit leven een einde komt.
Het is niet meer dan juist dat zij zo goed mogelijk hun best doen waar het hun verantwoordelijkheid betreft
om zich te voeden en te kleden, maar wanneer zij hun geestelijk welzijn daardoor verwaarlozen, ontzeggen
zij zichzelf de grootse geschenken die hun te wachten staan.
Velen vergeten dat Mijn Vader het leven op elk moment kan wegnemen. Indien zielen niet voorbereid zijn,
zullen zij zich dat berouwen en zullen zij mogelijk niet binnengaan in de Hemel op het moment dat zij van dit
leven naar het volgende overgaan.
Het is moeilijk voor hen die een druk leven leiden om stil te staan bij wat er gebeurt wanneer deze
tijd, die hen door God verleend werd, een einde neemt. Want velen beschouwen de dood als iets
beangstigends en iets waaraan zij liever niet denken. Bijgevolg verwerpen zij Mij, hun Jezus, hun weg naar
Mijn Vaders Koninkrijk. Ik, Jezus Christus, Ben de enige weg om tot het eeuwig leven te komen, een
leven dat jullie onbekend is.
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Ik wens jullie te zeggen dat er een wonderbaarlijk leven wacht voor al Gods kinderen. Dit leven hier is
belangrijk, omdat de wijze waarop jullie dit bestaan op aarde dat jullie geschonken werd leven, bepalend is
voor jullie toekomst.
Jullie moeten de dood nooit beschouwen als een eindpunt. Integendeel, denk erover als het begin
van een nieuw en schitterend leven. De tijd die jullie op aarde doorbrengen is een beproeving, een test en
in vele opzichten een ballingschap. Geboren als zondaars zullen jullie ook sterven als zondaars. Maar het
zullen die zondaars zijn die elkaar hebben liefgehad, anderen met liefde en eerbied behandeld hebben en
hun leven geleid hebben naar Mijn evenbeeld, die veel hebben om naar uit te zien.
Omwille van Mijn diep Medelijden voor al Gods kinderen, maak Ik grote uitzonderingen voor zielen die
verdwalen, verloren zijn en verward. Ik maak jacht op zielen die niets met Mij willen te maken hebben en Ik
beroer hun harten, zodat zij met anderen kunnen meevoelen.
Velen beseffen niet hoe Ik in hun harten werk, maar Ik doe dat om hen naar Mij toe te trekken. Want naar
alle zielen die tot Mij roepen, zelfs indien zij onzeker zijn omtrent Mijn Bestaan, kom Ik toegesneld. Ik
antwoord onmiddellijk en hoor alle verlangens. Ik Ben een Liefhebbende God. Ik Ben niet gemakkelijk te
vertoornen. Ik Ben Geduldig. Ik Ben verwachtend. Ik Ben Trouw. Ik Ben Genadig. Ik wacht op alle
zielen om Mijn Oproep te herkennen, want weldra zullen zij nog weinig twijfel kennen omtrent Wiens
Stem het is die zij horen, die hen smeekt om Gods Liefde te voelen.
Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw vernieuwd Paradijs. Hoewel deze tijd
op aarde veel beproevingen, druk, stress, hoogtes en laagtes kent, toch is er geen vergelijk met de vrede en
heerlijkheid van het leven dat al diegenen wacht die Mij liefhebben.
Jullie Jezus

708. De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en spoedig zal het
schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn gelovige
dienaars.
Woensdag, 13 februari 2013, 11:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Hemel is thans vervuld van toorn omdat de Doornenkroon neerdaalt
om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk op aarde, te vermorzelen.
Deze profetie die jou met vele details in de voorbije twee jaar gegeven werd, gaat in vervulling. Nu
Mijn andere Openbaringen spoedig zullen gerealiseerd worden, zullen nog maar weinige van Mijn
gewijde dienaars in staat zijn Mijn Smeekbeden tot het menselijk ras te negeren op dit goddeloos uur van
jullie tijd.
De leden van de boosaardige groep zijn aan hun campagne begonnen om de aarde te ‘bevrijden’ van de
Waarheid van Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsvervanger is in zijn handeling gedwongen geweest en zal
ten gevolge daarvan veel lijden. De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en spoedig zal het
schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn gelovige dienaars.
Velen hebben geen idee van de misleiding waarmee zij te maken krijgen. Noch weten zij dat het fundament
van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof is verbrijzeld. In plaats daarvan zal de gruwel oprijzen en Ik
zal tussenbeide komen en tekens geven om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang van het gebed,
zodat zij de Waarheid van de fictie kunnen onderscheiden.
Het is niet de instorting van de Katholieke Kerk, die weldra duidelijk zal worden, die de wereld zal
verdelen. Maar het zal hun betrokkenheid zijn in de totstandkoming van een Nieuwe Wereldkerk, een
één-wereld religie, die heidendom en afgoderij zal binnenbrengen.
De valse profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt. In samenwerking met de antichrist
zullen zij de wereld op de knieën krijgen. Het zal niet aan God zijn dat zij eer zullen bewijzen, maar aan
het beest.
Ik smeek al Mijn leerlingen, Mijn Christelijke volgelingen van overal, om kalm te blijven. Bid om vrede en sta
Mij, Jezus, toe jullie in deze tijd te leiden.
Ik roep al Mijn kardinalen op, Mijn bisschoppen en Mijn gewijde dienaars om jullie kudde te
verenigen en trouw te blijven aan Mijn Leer. Let goed op wat jullie zal gevraagd worden te prediken want
dat zal veranderen. Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een seculiere wereld en zij
zullen geen inhoud hebben.
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In een poging die moet gezien worden als modernisering van de Katholieke Kerk zal men jullie
voorstellen om alles inclusieve congregaties te bevorderen – alle religies in één verstrengeld, de
zogenaamde Verenigde Christelijke Kerk. Alle uiterlijke kentekens mogen aanvankelijk dezelfde lijken,
maar dat is wat jullie geacht worden te zien. Langzaamaan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer
herkennen wanneer nieuwe woorden, zinnen en nieuwe formuleringen aan jullie zullen voorgelegd worden
voor het aanbieden van de Sacramenten.
Er zal paniek uitbreken bij de waarachtige getrouwe conservatieve priesters die gealarmeerd zullen worden
bij de nieuwe moderne vormgeving waarvan de Kerk gebruik zal maken wanneer zij een nieuwe soort van
moderne alternatieve Kerk wil introduceren.
Door het netwerk van de vrijmetselarij, die geïnfiltreerd is in elke hoek van de Katholieke Kerk, van
de regeringen en de media, zal deze gruwel voorgesteld worden als een grote vernieuwing.
Dat is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal onopvallend verwijderd worden voor de nieuwe
ceremonie van de Missen.
Alle praal en ceremonieel zullen een leeg tabernakel verhullen want Mijn Vader zal Mijn Goddelijke
Aanwezigheid niet langer toestaan.
Jullie moeten verenigd blijven en indien jullie Katholiek zijn, voortgaan met de dagelijkse Mis bij te
wonen en te communiceren. En jullie, alle Christenen, jullie moeten weten dat jullie eveneens zullen
verlokt worden tot de Nieuwe Wereldreligie, beraamd door naties die nauw samenwerken met de verraders
van Mijn Katholieke Kerk. Zij wensen een wereldlijke, humanistisch façade op te trekken – een façade die op
subtiele wijze het kwaad verhult dat zij willen stimuleren.
De strijd is begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik Ben er
altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Om te overleven moeten jullie dit Kruistochtgebed (100) bidden.

Kruistochtgebed (100)
Voor de overleving van het Christendom.
“O lieve Jezus, wij smeken U om de bekwaamheid om de beproevingen te overleven die wij nu onder ogen zien,
terwijl de laatste Ware Paus zijn Missie voor U beëindigt.
Help ons om de verschrikkelijke wantoestanden te doorstaan die wij nu tegemoet gaan door de ineenstorting
van de Kerk die wij eens gekend hebben.
Laat ons nooit afwijken van de Waarheid van Uw Goddelijk Woord.
Help ons om te blijven zwijgen wanneer de aanvallen op onze schouders geplaatst worden om ons te verleiden
onze rug te keren naar U en naar de Sacramenten die U de wereld gaf.
Bedek Uw Leger met de machtige Liefde die wij nodig hebben, als een schild, om ons te beschermen tegen de
valse profeet en de antichrist.
Help Uw Kerk om zich op aarde te verspreiden en te vermenigvuldigen, zodat zij aan de Waarheid kan
vasthouden en U helpen onze broeders en zusters op de Weg van de Waarheid te leiden om onszelf, adequaat,
voor te bereiden op Uw Tweede Komst. Amen.”
Maken jullie je geen zorgen, Mijn volgelingen. Alles berust in Mijn Heilige Handen. Wees geduldig.
Rechtvaardig geen enkele van jullie handelingen in Mijn Naam, want wanneer jullie dat doen, dan
verdedigen jullie Mijn Woord terwijl het enige dat jullie moeten doen is Mijn Woord te verkondigen.
Jullie Jezus

709. De Maagd Maria: De Arrogantie en de Hoogmoed van de Mensheid zijn
Beledigend voor de Tegenwoordigheid van God.
Woensdag, 13 februari 2013, 20:10 u.
Mijn Heilige Mantel bedekt al diegenen van jullie die Mij, jullie Hemelse Moeder, aanroepen tijdens deze
tijden van kastijding. Omdat de Toorn van mijn Eeuwige Vader toeneemt moeten jullie, mijn lieve
kinderen, innig bidden om het lijden te verzachten dat als een vloed over de aarde zal golven.
Concentreer jullie op wat mijn Zoon jullie meedeelt en blijf verenigd in het gebed opdat de zonden kunnen
vergeven worden. De genotzuchtige wolk die over het westelijk deel hangt van de wereld die mijn
Zoon heeft gemeden, wordt elke dag dikker.
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De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de Tegenwoordigheid van God. Hun
lege zielen zijn als lege vaten en zij zijn gevuld met waardeloze rijkdommen, gemaakt door
mensenhanden. In hun hebzuchtige harten hebben zij geen plaats voor Ware Liefde, de Liefde tot God.
Zonder de Liefde tot God zijn zij niet in staat iemand anders dan zichzelf lief te hebben. Dat betekent
dat de mensheid lijdt, meer dan zou hoeven, omdat de liefde niet gedeeld wordt.
Indien jullie alleen zorg dragen voor jullie zelf, dan kunnen jullie geen troost geven of het lijden verlichten van
diegenen die van anderen afhankelijk zijn.
Word wakker, kinderen. Alleen door jullie harten te openen voor de Waarheid zullen jullie in staat zijn de
Barmhartigheid van mijn Zoon te veroveren.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Verlossing

710. Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal instorten, maar zij
zal spoedig herrijzen.
Donderdag, 14 februari 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het rijk van Satan is
eindelijk in zijn laatste fase getreden.
Hoe houdt de duivel Mijn Vaders kinderen voor de gek, met inbegrip van diegenen die zich laten leiden door
de Waarheid van Mijn Leer. Niets is wat het lijkt. De macht van de Vrijmetselarij is toegenomen en zij
teisteren niet alleen de politieke wereld maar ook het Huis van God, Mijn Lichaam op aarde.
De Katholieke Kerk wordt veracht, meer dan eender welke Kerk op aarde die Mijn Heilig Woord
verkondigt. Dat is zo omdat, vanaf Ik bekend maakte dat Mijn apostel Petrus Mijn Kerk op aarde moest
oprichten, zij door Mij geleid werd en Mijn instructies volgde die aan de mensheid gegeven zijn.
Mijn Kerk op aarde is het mikpunt geweest van de duivel die, doorheen de eeuwen, Mijn Kerk verdeeldheid
bracht en allen teisterde die Mijn Zeer Heilige Sacramenten in de praktijk toepasten.
Op geen enkel ogenblik zwakte de duivel af in zijn plan om Mijn Kerk te achtervolgen. Doortrapt,
bedrieglijk, aanmatigend, opschepperig en vol eigendunk, gelooft hij, de bedrieger, dat zijn macht
almachtig is. Altijd mikt hij op diegenen aan wie de verantwoordelijkheid werd toebedeeld om Gods
kinderen naar het eeuwig leven te leiden.
Mijn Katholieke Kerk heeft gedurende een hele tijd vreselijk geleden door het ingrijpen van Satan.
Geen enkele maal werden zij met rust gelaten om hun heilige plicht jegens Mij te vervullen. Om te
verzekeren dat hij, de duivel, zelfs meer schade kon toebrengen infiltreerde hij bij Mijn gewijde
dienaren door zijn eigen aanhangers erop uit te sturen om zich onder hen te mengen. Toen kwam de
gruwel van het kwaad Mijn Kerk binnen.
Wanneer zonde werd bedreven door diegenen die aangesteld waren om zielen te voeden, werd Ik, Jezus
Christus, beschuldigd en in de beklaagdenbank gezet.
De grootste misleiding van alle gebeurde toen de duivel mensen ervan overtuigde dat Ik het was,
Jezus, Hoofd van de Kerk op aarde, die de mensheid had verraden. De mensheid is geboren met zonde
en mensen zullen zondigen tot de tijd van Mijn Tweede Komst. Mij afwijzen als de Verlosser van de wereld,
omwille van de zonden van de mensen, zal jullie ondergang betekenen en tevens van hen die
verantwoordelijk zijn voor de zielen die op het slechte pad gebracht werden.
In plaats van de Waarheid zullen jullie de leugens van het Beest toestaan jullie harten te bederven. Jullie
zijn nu onder de controle van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi vallen aan de leugens
die nu als de Waarheid voor jullie zullen opgevoerd worden.
De Waarheid van Mijn Leer zal spoedig als niet ter zake doende en onwaar bestempeld worden. De
Toorn van Mijn Vader omwille van deze teistering binnen Mijn Kerk op aarde, zal spoedig gevoeld
worden door Zijn dienaren in Mijn Kerk te Rome. Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn
Kerk zal instorten, maar zij zal spoedig herrijzen.
Jullie Jezus
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711. Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is
niet aanvaardbaar.
Vrijdag, 15 februari 2013, 22:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze Missie moet nu verder gaan om al diegenen aan te trekken en te
omarmen die niet in Mijn Leer geloven en diegenen die zichzelf als Christenen beschouwen, maar die
Mij slechts in kleinigheden erkennen.
Hun onverschilligheid is pijnlijk. Hun uitleg van Mijn Leer, die dan al verdraaid werd om in hun seculiere
levensstijl te passen, is de ergste vorm van verraad tegenover Mij, hun Jezus.
Jongeren, mensen op middelbare leeftijd en ouderen, allen zogezegd volgelingen van het Christendom,
beledigen Mij met hun eigen verwaterde versie waarvan zij geloven dat die voor God aanvaardbaar is. Zij
hebben een nieuwe doctrine in het leven geroepen, één van hun eigen maaksel, die gelegen komt voor hun
eigen levensstijl. Toch geloven zij dat zij God nog steeds kunnen behagen en dat hun doctrine voor Hem
aanvaardbaar is.
Weet dat alleen de Waarheid voor God aanvaardbaar is. Pogingen om Hem te sussen zullen in
dovemansoren vallen. God zal nooit leugens tolereren. Niets, hoe goed het ook mag ingekleed worden
en opgesmukt in een mooie taal, die nieuwe begrippen in het Christendom bevordert, noch de
aanvaarding en verdraagzaamheid tegenover de zonde, zal in de Ogen van de Alziende God aanvaard
worden. Nooit zal Hij nieuwe wetten goedkeuren die de sacramenten bagatelliseren, die overgeleverd
werden door Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.
Ik redde jullie om jullie vrij te maken van de greep waarin Satan de harten van de mens houdt. Ik gaf vrijwillig
Mijn leven om jullie te redden en te bevrijden van de ketens waaraan jullie vastgeketend waren door Satan
en de vuren van de Hel. Dat betekende dat de Hel niet langer macht over jullie had, omdat jullie de vrijheid
geschonken werd om te kiezen voor het leven in Mijn Koninkrijk, of voor de dood in de afgrond van de Hel.
Maar, waarmee betalen de mensen Mij in de wereld van vandaag terug voor dit buitengewone
Geschenk? Zij proberen de zonde in Mijn Ogen te rechtvaardigen. Zij bieden Mij beledigende zonden
aan en smeken Mij deze leugens en onwaarheden goed te keuren. Erger nog, zij willen Mijn Heilige
Sacramenten op verschillende manieren aanpassen aan hun noden en Mij vervolgens een gruwel
aanbieden. Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is niet
aanvaardbaar. Toch doen zij dat en beledigen Mij. Zij smeken Mij zonde te aanvaarden door
overtredingen tegen de Geboden van Mijn Vader te rechtvaardigen. Zij proberen zichzelf ervan te
overtuigen dat dit voor God aanvaardbaar is, terwijl dat nooit het geval kan zijn.
Al de Wetten van God werden in de Hemel gemaakt. Zonde is zonde in Gods Ogen en kan nooit door
menselijke interpretatie gerechtvaardigd worden.
Het is de misleide denkrichting van deze moderne christelijke pleitbezorgers, die er bij elke gelegenheid naar
streven om de Leer van het Christendom te veranderen en aan te passen, die Mijn Kerk het meest
beschadigt. Zij veroorzaakt vreselijke verwarring.
Zij maken een karikatuur van God en van Mijn dood op het Kruis.
Zo vallen Christenen terug in het heidendom en de ommekeer kan vlug gaan. Valse goden, valse
tempels, valse religies, alle hebben zij één ding gemeen. Hun aanhangers eren een god die gemaakt
werd door mensenhanden. Zulke religies zijn een belediging voor God en in één kerk, de tempels van de
vrijmetselaars, brengen ze helemaal geen eer aan God maar aan het Beest.
Dat is de prijs van de vrijheid die Mijn dood op het Kruis aan de wereld geschonken heeft. Dat is waarom de
wereld de Waarheid moet aanvaarden en niet ten prooi mag vallen aan het bedrog dat door het Beest onder
jullie gezaaid zal worden naarmate de tijd vordert.
Jullie Jezus

712. De valse profeet zal nu de Zetel van Rome overnemen.
Zondag, 17 februari 201, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal nu getuige zijn van het voorzegde schisma binnen de
Katholieke Kerk. Het vertrek van Mijn zeer geliefde heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI,
geeft het begin van het einde aan. Ik heb getracht om Mijn Kerk gedurende de laatste twee jaren door
jou, Mijn uitgekozen profeet, voor te bereiden op deze droevige gebeurtenis.
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De elite van de Vrijmetselaars heeft de controle over Mijn Kerk gegrepen en zij zullen het meest
verderfelijke bedrog hanteren tegenover Katholieken. De sleutels van Rome die Mij door Mijn Vader
overhandigd werden, zijn nu in Mijn handen. Ik zal al Mijn volgelingen leiden zodat de Waarheid kan
worden hooggehouden en Mijn Heilig Woord ongeschonden blijft.
De Valse Profeet zal nu de zetel van Rome overnemen en Mijn Woord zal, net zoals dat het geval was
tijdens Mijn verblijf op aarde, behandeld worden als ketterij.
Vergis je niet, want wanneer het bedrog in de wereld zal geïntroduceerd worden alsof het nieuwe bewind de
Waarheid vertegenwoordigd, dan zul jij, Mijn dochter, verschrikkelijk te lijden hebben omwille van Mijn
Heilige Naam net zoals de profeten die voor jou kwamen.
Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden voor de redding van al Mijn zeer heilige dienaars
die zullen komen vast te zitten in deze gruwel. Ik doe een oproep tot hen om als volgt te antwoorden.
Blijf Mijn Leer volgen. Doe nooit afstand van het Woord van God. Blijf trouw aan jullie heilige plichten
en dien de Heilige Sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd.
De Leer van de Katholieke Kerk, gebaseerd op de vorming ervan door Mijn apostel Petrus, blijft
onfeilbaar. Nu zal dat veranderen eens het fundament dooreen geschud wordt door de komende
veranderingen.
Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet meer herkennen en jullie zullen je heel ongemakkelijk voelen wanneer
jullie zullen zien hoe er met Mijn Heilig Woord geknoeid wordt.
Jullie Jezus

713. Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn
die in opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus zal zitten.
Maandag, 18 februari 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen in Mijn Kerk op aarde toenemen, zo zullen ook de
stemmen van de valse profeten zich in eenklank laten horen om de gruwel in Mijn Kerk te bevestigen.
Terwijl Ik aan jou, de ware eindtijdprofeet, de Waarheid onthul – het grootste deel daarvan is al bekend –
zullen leugens rondgestrooid worden om al diegenen te verwarren die Mij volgen.
Bij elke aanwijzing die Ik jou voor de wereld geef zal precies het tegenovergestelde verklaard worden
bij monde van de valse profeten. Zij zullen opbeurende woorden spreken tot Mijn volgelingen die de
Waarheid te schrikwekkend vinden om te dragen. Door hun valse leugens zullen zij Gods kinderen
onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn die in opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus
zal zitten.
Toen Ik jou sprak over de grote splitsing in Mijn Kerk, heb Ik je niet verteld hoe dat zou gebeuren.
Luister dan nu naar Mij. Net zoals de priesters tijdens Mijn verblijf op aarde Mijn Heilig Woord
verwierpen, zo zullen de priesters Mij vlak voor Mijn Tweede Komst verwerpen. Niet alleen zullen zij
Mijn Woord verwerpen dat aan jou, Mijn dochter, gegeven is maar zij zullen de veranderingen
aanvaarden die hun zullen opgedrongen worden. Hun heilige gaven zullen onmachtig gemaakt
worden vanaf het moment dat zij de godslasteringen en de nieuwe regels aanvaarden die hun
voorgelegd worden.
Mijn trouwe aanhangers zullen eveneens verdeeld zijn in hun getrouwheid aan Mijn Kerk op aarde. Al wat
jullie te doen staat is Mijn Leer te volgen die jullie in Mijn Vaders Boek gegeven is. Jullie hoeven nergens
naar toe te lopen want Ik Ben onder jullie aanwezig.
Jullie kennen de Waarheid. Als Christenen zijn jullie daarmee gevoed. Wanneer jullie derhalve zien
dat Gods geboden en Mijn Leer herschreven worden en dat Mijn Heilige Sacramenten gewijzigd
worden, dan moeten jullie er je rug naar toekeren. Laat jullie niet bang maken door leugens, wees eerder
bang voor diegenen die deze nieuwe slechte daden en wetten goedkeuren, waarvan beweerd wordt dat zij
van Mij komen, en diegenen die de Waarheid niet kunnen verstaan.
Jullie Jezus
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714. Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf waaraan hij volledig
onschuldig is.
Dinsdag, 19 februari 2013, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft, stel Mijn leerlingen op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.
Zij moeten zich geen zorgen maken, want hoewel de doornenkroon is neergekomen op Mijn
Plaatsvervanger, die door Mij, Jezus Christus, aangesteld werd om Mijn heilige Katholieke Kerk te
besturen en die kwaadaardig verdreven werd – kom Ik eindelijk om jullie vrede te brengen.
Het volgende jaar zal voor jullie, Mijn geliefde leerlingen en voor Mijn laatste ware Paus zeer wreed
en zeer pijnlijk zijn. Hij, tegen wie op kwaadwillige en doelbewuste wijze werd samengezworen, werd
net zoals Ik, Jezus Christus, behandeld, geslagen en gegeseld. Nu zullen zij proberen hem te doden,
net zoals zij Mij doodden. Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf waaraan hij volledig
onschuldig is.
Ik, jullie geliefde Verlosser, zal jullie allen redden van de boosaardigheid, die velen zo zullen opvatten alsof
zij van Mij, door de Hand van Mijn Bevel, zou gekomen zijn.
Ik onderricht Mijn Kerk zoals voorheen, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. De sleutels
van Rome bevinden zich onder het bevel van Mijn geliefde Vader. Ik, Jezus Christus, ben klaar om weer
neder te dalen bij Mijn Tweede Komst en Ik wil jullie in kennis stellen dat jullie, Mijn leerlingen, zullen lijden,
net zoals Mijn eigen leerlingen tijdens Mijn tijd op aarde. Jullie, Mijn geliefden, zijn met Mij opgesloten in Mijn
Heilig Hart, zodat jullie je met Mij in smart kunnen verenigen. Ik stort tranen om Mijn onschuldige,
geliefde laatste Paus op aarde, Benedictus XVI, die door Mij gekozen werd om Mijn Kerk gedurende
de laatste dagen te leiden.
Het zal enorme moed vragen van deze bereidwillige slachtoffers, die Mijn Heilig Woord verder zullen blijven
verkondigen, terwijl zij vol met vreselijke twijfels zullen zitten. In hun harten weten zij dat Ik het Ben die nu tot
hen spreek en toch zullen zij overvallen worden door twijfels die veroorzaakt zullen worden door hen die
zullen weigeren Mijn Boodschappen tot de mensheid te aanvaarden en die nochtans ook aan Mij zijn
toegewijd.
Ik schenk jullie nu dit kort Bijzonder Kruistochtgebed (101). Het is een Wondergebed om al diegenen die het
bidden, in staat te stellen Mijn Tegenwoordigheid in hun zielen te voelen. Het zal hen ook helpen de
Waarheid te zien die Ik hun beloofde en die hun gedurende de eindtijd altijd zal gegeven worden.

Kruistochtgebed (101)
Wondergebed om de Tegenwoordigheid van Jezus te voelen.
“O Lieve Almachtige Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, help ons allen die de Tegenwoordigheid van Uw
geliefde Zoon in de Kerk vandaag kunnen herkennen, om zeer sterk te worden.
Help mij om mijn angst, mijn eenzaamheid en de afwijzing van mijn dierbaren waaronder ik lijd te overwinnen,
als ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Verlosser volg.
Alstublieft, bescherm mijn geliefden van in de valstrik te lopen door leugens te geloven, die door Satan werden
beraamd om te vernietigen, te verdelen en een ravage aan te richten onder al Gods kinderen.
Alstublieft, help al diegenen die de gruwel in Uw Kerk volgen, om gered te worden van de eeuwige vuren van de
Hel. Amen.”
Mijn geliefde volgelingen, jullie kennen Mij intussen. Wat jullie nu zullen zien in het omhulsel van wat eens
Mijn Kerk op aarde was, zal jullie misselijk maken. Jullie zullen wenen en huilen tot jullie niets meer voelen.
En wanneer jullie dan beroep doen op Mij en zeggen:
“Jezus, red mij van de leugens van Satan, zodat ik de Waarheid van Uw Restkerk kan onderscheiden”,
dan zal Ik jullie opnieuw vertrouwen geven. Ik zal jullie met de Heilige Geest vervullen. Ik zal jullie
verzadigen met de tranen van verdriet en dan zal Ik deze tranen vervangen door Mijn Sterkte. Dan zullen
jullie je geen zorgen meer maken, want Ik zal het heft in handen nemen en jullie bij elke stap op de weg
begeleiden.
Jullie zullen geïnspireerd zijn wanneer men jullie bespot. Jullie zullen vervuld zijn van Mijn Geest van Liefde
wanneer men jullie uitlacht omdat jullie in Mijn heilige Leer geloven. Dan zullen jullie alle angst verliezen en
die zal vervangen worden door zo’n krachtig gevoel van Mijn Liefde voor jullie, dat jullie pas dan volledige
opluchting en vrede zullen voelen.
Jullie Jezus
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715. Deze Grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige
Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.
Woensdag, 20 februari 2013, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het onrechtvaardig kan lijken dat Gods kinderen zullen lijden onder de
heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, moeten jullie het volgende weten. Alle zielen in de
wereld zullen in zekere mate de pijn moeten doorstaan van verwerping en lijden die Ik doorstond, om
gezuiverd te worden.
Omwille van Mijn Grote Barmhartigheid zal Ik verzekeren dat deze zuivering snel plaatsvindt. Dan
zullen Mijn volgelingen in aantal toenemen en klaar staan voor Mijn Tweede Komst. Mijn Vader zal met
grote tederheid van Hart, waken over alle beproevingen waarmee al Zijn kinderen zullen te maken
krijgen. Hij zal tussenbeide komen wanneer de kwaadaardige daden van vervolging, die aan
Christenen opgelegd worden, de grens overschrijden van wat is toegestaan en Hij zal dergelijke
boosaardige mensen vernietigen.
Jullie moeten nu Mijn Goddelijke Ingreep van Barmhartigheid afwachten, want die zal de goeden
scheiden van de slechten. Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige
Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.
Bereid jullie voor om jullie zielen te redden. En jullie, koppige zielen, jullie zullen een zeer korte tijd krijgen
om in nederigheid neer te knielen en om Mijn Barmhartigheid te vragen. Dan zullen de trompetten* te
voorschijn komen en, zoals voorzegd, zullen de profetieën geopenbaard worden die naar het einde
voeren.
Jullie Jezus

716. Jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn geworden.
Vrijdag, 22 februari 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn geworden.
Zelfs diegenen die als Joden of Christenen geboren werden hebben nu hun toevlucht genomen tot
verschillende vormen van afgoderij, zoals voorzegd.
Hoezeer beledigt het Mij de achting te moeten aanzien die Gods kinderen in hun hart dragen voor eigen
voldoening en een geloof in valse goden die alleen in hun geest bestaan.
De explosie van new age spiritualiteit en een voorliefde voor al wat te maken heeft met het tot rust
brengen van de geest, hebben één gevolg. Deze mensen verkeren in duisternis omdat zij weigeren
Mij, Jezus Christus, te erkennen. Door vrijwillig het Licht van God af te dekken, stellen zij zichzelf open
voor de duisternis van de geest van het kwaad. Satan en zijn demonen gaan op rooftocht naar zo’n zielen en
veroorzaken binnen in hen een zeer sterke leegte waarvoor zij nooit troost zullen vinden, welke
spirituele geneesmiddelen zij in de new age ook zoeken, want dat is niet de natuurlijke omgeving
waarin zij geboren werden.
Het heidendom dat de mensheid vandaag in zijn greep heeft is op zijn hoogste punt sinds de tijd die
voorafging aan Mijn geboorte op aarde. Alhoewel de Waarheid van het Bestaan van God aan de wereld
werd bekend gemaakt en niettegenstaande Ik hen redde van de verdoemenis door Mijn dood op het Kruis,
keren zij Mij toch hun rug toe.
Zelf-obsessie, zelf-bewieroking en liefde voor wereldse buitensporigheden, dat is de gesel van de
mensheid en dat vloeit voort uit een vertwijfeld gevoel van onbehagen, onrust en (geestelijke)
dorheid. Afgoderij – een liefde voor beroemde mensen, valse goden en het uitstallen van heidense
voorwerpen – brengt een wolk van duisternis over allen die gepassioneerd zijn door dergelijke
bezigheden. Christenen worden door dergelijke mensen belachelijk gemaakt, maar door hun lijden en
gebeden kunnen zij helpen om hun medemensen te redden van de vuren van de hel.
Wanneer jullie met deze valse idolen flirten, dan spelen jullie met de demonen van de Hel die
gezonden zijn om jullie voor eeuwig in de afgrond te trekken. Geloof nooit dat die heidense praktijken
onschadelijk zijn, want dat zijn ze niet. Wanneer jullie je tijd en jullie geest met dergelijke verstrooiingen
bezighouden, dan sluiten jullie jezelf af van God en van het eeuwig leven.

* De zeven trompetten: zie Openbaring 8,7-13; 9,1-21; 11,15-19; 8,7-13.
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Word wakker voor de Waarheid. Ik Ben de Waarheid. Er is geen andere weg naar de eeuwige zaligheid
dan alleen door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon. Ik kom nu om de Waarheid te openbaren, zodat Ik
jullie opnieuw kan redden en jullie eeuwig leven kan brengen door jullie te helpen jullie zielen in veiligheid te
brengen.
Jullie Jezus

717. Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn
Boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid mee.
Zaterdag, 23 februari 2013, 11:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan de wereld het Boek der Waarheid voor elke ziel, in elke natie. Het
is een geschenk voor de mensheid, maar weet het volgende.
Ik geef aan jou, Mijn Dochter, het exclusieve recht om te beslissen hoe het vertaald, verdeeld en
uitgegeven moet worden met de bedoeling dit Werk te beschermen. Al wat de publicatie van deze
Boodschappen betreft kan alleen worden uitgevoerd mits jouw persoonlijke toestemming. Dat is Mijn
wens en gelijk wie Mijn richtlijnen aan jou niet gehoorzaamt en Mijn Boodschappen uitgeeft voor eigen
profijt, heeft Mijn Zegen niet.
Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn Boodschappen en hoe het
Boek der Waarheid gepubliceerd wordt, brengt een enorme verantwoordelijkheid mee. Schenkingen
zijn niet nodig aangezien de opbrengsten van de boeken gebruikt moeten worden voor de
financiering van andere boeken en de kosten voor de publicaties in alle talen.
Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat je Mij in deze zaak gehoorzaamt. Je zal ervan
beschuldigd worden te trachten voordeel uit dit Werk te willen halen, al zal je weten dat dit onwaar is en niet
mogelijk.
Zij die jou vooral zullen aanvallen in deze aangelegenheid zullen diegenen zijn die op een of andere wijze
winst willen maken of wensen te profiteren van Mijn Woord en zij zullen boos worden wanneer jij hun niet zal
toestaan om dit Werk te controleren.
Daarom verklaar Ik dat niemand het recht heeft gekregen om Mijn Heilig Woord in boekvorm te
verspreiden – alleen jij, Mijn dochter. Jij mag nochtans toelating geven, onder Mijn Begeleiding, aan
diegenen die vragen om jou te helpen door websites en gedrukte documenten. Maar zij mogen dat enkel
doen wanneer zij aan jou toelating vragen en krijgen om dat te doen.
Mijn Woord is heilig en voor Mijn wensen en opdrachten aan de mensheid moet alle eerbied getoond
worden. Jullie, Mijn volgelingen, moeten doen wat Mijn profetes Maria van jullie vraagt en haar wensen
eerbiedigen met betrekking tot de publicatie van Mijn Boodschappen. Wie haar aanvalt omwille van dit Werk,
beledigt Mij, jullie Jezus.
Van jullie, Mijn volgelingen, zal vereist worden Mijn Heilige Wil op elk moment te doen, hoe de toestand ook
is. Ik leid Mijn dochter Maria. Zij is uitverkozen als de eindtijd profetes. Ik spreek door haar. Haar
stem wordt de Mijne. Haar verdriet en pijn zijn de Mijne. Haar liefde voor anderen is Mijn Liefde. Haar
vreugde komt van Mijn Heilig Hart. Haar hand wordt door Mijn Hand geleid. Haar inzicht in de wijze
waarop Ik wil dat Mijn Woord gehoord wordt, komt van Mij.
Mijn dochter heeft deze gaven van de Hemel ontvangen omwille van een goede reden. Luister naar wat zij
jullie zegt, want jullie kunnen er zeker van zijn dat het van Mij afkomstig is.
Jullie Jezus

718. De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen
verstokte zondaars in de vuren van de Hel geworpen worden.
Zondag, 24 februari 2013, 22:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld De Waarschuwing zal ervaren zal deze zich in twee
delen splitsen.
Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Biecht (Belijdenis van de zonden) aanvaard zullen
hebben en wier zielen ondergedompeld zullen zijn met de Heilige Geest. Vanaf die dag zal hun
bekering totaal zijn en om die reden zullen zij te lijden krijgen vanwege diegenen die Mijn Hand van
Barmhartigheid verwerpen.
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Het tweede deel zal samengesteld zijn, uit enerzijds die verharde zielen wier trouw uitgaat naar het
beest en die hun hart en ziel vrijwillig verpand hebben aan Satan, in de volle kennis van wat zij aan
het doen zijn. Want zij hechten geloof aan het zogenoemde paradijs dat hij hun beloofd heeft maar dat
uiteraard niet bestaat. Hun bestemming is eeuwig lijden in de vuren van de hel.
Anderzijds zijn er ook die zielen die niet geloven in God of in Mij, hun Verlosser, Jezus Christus.
Velen van hen zullen Mijn Barmhartigheid niet aanvaarden. Zij zullen zich niet bekommeren om de
toestand van hun ziel omdat ze geloven dat die van geen tel is. Dat zijn de atheïsten – waarvan er vele
mensen goed van hart zijn maar die denken dat zij de controle hebben over hun eigen leven en dat hun
zoektocht naar wereldse genoegens hen zal staande houden in dit leven; dat die houding zal volstaan om
hun vrede en voldoening te schenken, wat natuurlijk zo niet kan zijn want dat is onmogelijk zolang de zonde
niet met wortel en al verwijderd is.
Hun eigenzinnigheid brengt mee dat zij niet naar Mijn Vader kunnen gaan, tenzij zij veranderen en Mij, Jezus
Christus, erkennen. Zij kunnen geen toegang krijgen tot het Paradijs dat Hij geschapen heeft voor al Zijn
kinderen.
De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen verstokte zondaars in
de vuren van de hel geworpen worden. Jammer genoeg kunnen al diegenen die God verwerpen, God niet
nabij zijn, noch kunnen zij gedwongen worden om Hem te aanvaarden. Hun vrije wil is het grote geschenk
dat God hun verleend heeft. Door geen enkele vorm van geweld kan die van hen weggenomen worden. Het
zal hun eigen vrije wil zijn die hun bestemming zal bepalen. Ofwel zullen zij Mijn Hand kiezen en het
Paradijs binnengaan ofwel zullen zij geloof hechten aan de leugens die Satan in hun geest heeft
binnengebracht en die hun lot zullen bezegelen.
Jullie Jezus

719. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de valse profeet en maakt zich geen
begoocheling over wie hij is – de zoon van Satan.
Maandag, 25 februari 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld uit zijn sluimering schudden ongeacht
welke religie de mensen volgen, indien er al een is, want de stem van de kleine hoorn zal de aandacht
opeisen in heel de wereld. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luidop schreeuwen en
trots zijn oplossing verkondigen om alle kerken tot één enkele te verenigen. Begroet als een moderne
vernieuwer zal hij toegejuicht worden door de seculiere wereld omdat hij de zonden zal vergoelijken.
Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet alleen de Leer van de Katholieke Kerk zullen tegenspreken
maar die ook in strijd zullen zijn met alle Christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze
Boodschappen verzetten, zullen gedwongen zijn ze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke
waarheid onthuld wordt. De Waarheid van Mijn Woord dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, zal eindelijk
langzaam tot hen beginnen door te dringen. Hoe zullen ze wenen van verdriet wanneer zij zich
realiseren dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jou de profetieën
van de eindtijd openbaar in elk detail.
Dan zullen zij elk Woord van Mijn Heilige Lippen verslinden wanneer Ik nog meer komende gebeurtenissen
onthul om de mensheid voor te bereiden. Het is zeer belangrijk dat de mensen Mijn Oproep horen en
beantwoorden opdat Ik iedereen kan redden uit de greep van het Beest.
De Valse Profeet, terwijl hij met zijn hooghartige ambities bezig is om indruk te maken op de
Katholieken in de wereld, zal voor een tijd terzijde geschoven worden omdat dan de Antichrist op het
wereldtoneel verschijnt, zoals voorzegd. Wanneer jullie de media horen berichten over de nieuwe,
beloftevolle, bekwame vredesonderhandelaar, dan weten jullie wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot
zijn van de Valse Profeet en maakt zich geen begoocheling over wie hij is – de zoon van Satan.
Denk eraan dat hoe vreesaanjagend dat ook zal lijken, dat Ik, Jezus Christus, de Koning Ben. Geen
mens, geen vijand, heeft meer macht dan God. Maar de strijd om de zielen moet gestreden worden, zoals
voorzegd. Door Mijn Woord, Mijn Boodschappen en Mijn Gebeden te verspreiden, zullen jullie Mij
helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, zodat Mijn Nieuwe Paradijs gevuld kan worden met
alle kinderen van God.
Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, terwijl Ik jullie begeleid en bescherm tijdens deze gruwel op aarde. Ik
beloof dat die periode kort zal zijn.
Jullie Jezus
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720. Een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, zal
spoedig vermoord worden.
Dinsdag, 26 februari 2013, 22:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, zal
spoedig vermoord worden. (*)
Ik wil dat jij achteraf aan allen bekendmaakt wie deze persoon is, zodat nadien meer (mensen) de Waarheid
van de Boodschappen zullen aannemen door het bewijs dat aan jou en anderen gegeven wordt. Deze arme
ziel ontsnapte een tijdje geleden reeds aan de dood, maar zijn nieuwe populariteit zal hem in gevaar
brengen. Hij is een vijand van de maçonnieke krachten en zij zullen zijn leiderschap niet lang
tolereren.
Wanneer jullie, Mijn volgelingen, zien dat de profetieën plaatsvinden die aan een uitverkoren ziel
gegeven werden, dan zullen jullie weten dat deze (profetieën) de Waarheid verkondigen en dat zij
gegeven werden vanuit de Hemel, want zij zou niet in staat zijn dit te verzinnen.
Het is Mijn verlangen om aan diegenen die Mijn Boodschappen minachtend afwijzen, te bewijzen dat
Ik het ben, jullie geliefde Jezus Christus, Die tot de wereld spreek door deze profeet. Hoewel het Mij
grote vreugde schenkt te zien hoezeer jullie Mij liefhebben en de gebeden volgen die jullie door de Hemel
overhandigd worden, zijn het toch de sceptici die Ik moet omarmen.
Zeer spoedig zal er in Europa een scheiding ontstaan, tussen al die landen die onderling verbonden
zijn met de EU en het land waarin de Stoel van Petrus zich bevindt. Dat zal uitlopen op een oorlog,
die van een afwijkende soort zal zijn dan andere oorlogen. Maar hij zal wreed zijn. Mensen zullen tegen
elkaar opstaan in Duitsland, Italië en Frankrijk. Jullie moeten bidden dat Mijn volgelingen sterk blijven en
ervoor zorgen dat in deze landen snel ‘Jezus-tot-de-Mensheid’ gebedsgroepen opgericht worden.
De tijd is gekomen voor Mij, Jezus Christus, het Lam van God, om meer informatie te openbaren die in de
Zegels vervat zit. Ik zal dat behoedzaam doen, daar jullie zowel geestelijk als fysiek moeten voorbereid zijn.
Als een God van Gerechtigheid, zal Ik ervoor zorgen dat Ik jullie allen zal leiden en zegenen met Mijn
Sterkte terwijl elke laag zich de een na de ander ontvouwt.
Jullie geliefde Jezus

721. Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met jullie
dagelijks Misoffer, want jullie zullen het niet zijn die gedwongen worden om die
beslissing te nemen.
Woensdag, 27 februari 2013, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen gedurende enige tijd voortgaan en Ik verzoek al
Mijn volgelingen dringend om ze te blijven bijwonen zoals voorheen.
Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met jullie dagelijks Misoffer, want
jullie zullen het niet zijn die gedwongen worden om die beslissing te nemen. Men zal verklaren dat er een
andere soort offerdienst voor God zal komen en jullie zullen ogenblikkelijk weten wanneer dat zal
gebeuren, want de praktijk van de Heilige Mis zal door de Valse Profeet worden stopgezet. In plaats
van de Heilige Mis zal er een enig en wereldwijd heidens ritueel komen en jullie, Mijn geliefde
volgelingen, gezegend met de gave van de Heilige Geest, zullen dat herkennen voor wat het zal zijn.
Jullie mogen nooit de Kerk opgeven die Ik aan de wereld schonk, die gegrondvest is op Mijn Leer, en
evenmin het Offer van Mijn dood op het Kruis, dat jullie wordt aangeboden met de Allerheiligste Gaven.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. Mijn geliefde priesters en geestelijken, gezegend met de
gave van de Heilige Geest, zullen Mij nooit in de steek laten. Noch zullen zij jullie verlaten. En daarom
zal Mijn Kerk blijven bestaan omdat ze nooit kan vergaan. De Kerk is Mijn Lichaam op aarde en kan
daarom nooit vernietigd worden. Maar zij zal wel verdrukt worden, gekweld en afgedankt om
achtergelaten in de woestenij te sterven. Ofschoon door Mijn vijanden elke poging zal ondernomen
worden om ook het laatste stukje leven te vernietigen, zal Mijn Kerk herrijzen. Maar onthoud dat zij
nooit zal sterven, al zou het zo kunnen lijken.
Mijn Kerk op aarde zal in omvang afnemen en zal, niet uit eigen tekortkoming, het resterend leger
worden.
Mijn Ware Plaatsvervanger die terzijde geschoven is, zal strijden om Gods kinderen zo goed als hij kan, te
leiden. En Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden, jullie zal optrekken en jullie bevrijden van
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het kwaad dat jullie zal opgedrongen worden, een kwaad dat plots en vreselijk zal eindigen voor al
diegenen die partij kiezen voor de Antichrist en zijn slaven.
Jullie Jezus

722. Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen,
zullen Mijn leger naar de redding leiden.
Donderdag, 28 februari 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen die er bijna zijn, brengen een vreselijke duisternis en
vertwijfeling mee, iets gelijkaardigs heeft zich in jullie leven nog nooit voorgedaan.
Deze duisternis zal er een zijn van de geest en zal veroorzaakt worden door de leegte van die zielen die de
Antichrist en de Valse Profeet volgen. De spirituele pijn die zij zullen toebrengen aan de Christenen, die
zullen weigeren naar ketterij te luisteren, zal moeilijk om dragen zijn.
Ik vertel jullie dit alleen opdat jullie in je hart zouden weten dat de pijn van verwerping die jullie voelen een
gevolg zal zijn van het feit dat jullie in Mijn Naam zullen lijden door Mijn Heilig Woord te handhaven.
Jullie mogen nooit de hoge eisen in vraag stellen die van jullie gevorderd worden, noch het
vertrouwen verliezen, want Ik, jullie Koning, beschik over de macht om zeker te stellen dat jullie dat
kunnen verdragen. Evenmin mogen jullie ooit betwijfelen dat dit resterend leger, waarvan jullie nu deel
zullen uitmaken om trouw te blijven aan Mij, Jezus Christus, voorzegd werd.
Luister niet naar diegenen die zullen trachten om jullie te overtuigen dat jullie geen geloof mogen
hechten aan Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld, want zij worden bedrogen. Jullie moeten
bidden voor diegenen die niet de kracht of de geest van onderscheiding zullen hebben en die zullen kiezen
voor de verkeerde wegsplitsing. Velen die de Valse Profeet volgen zullen proberen om jullie mee te trekken
op dezelfde weg.
Broeder zal strijden tegen broeder en zuster, vader tegen zoon, moeder tegen dochter – allen in hun
zoektocht om de Waarheid te volgen, maar zo velen zullen er niet in slagen om de dwalingen te
ontdekken in de onderrichtingen van de Valse Profeet en zij zullen voor Mij verloren zijn.
Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger naar de
redding leiden. Zij zullen miljarden zielen meebrengen naar de veiligheid, onder Mijn begeleiding. Daarom
mogen jullie nooit opgeven.
Jullie Jezus

723. Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat
Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.
Donderdag, 28 februari 2013, 23:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om in deze tijd al Gods kinderen te
bedekken in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld te laten optrekken.
Jullie moeten vurig bidden voor al Mijn gewijde dienaren die zich op dit tijdstip in een vreselijke staat
van verwarring bevinden. Zij zullen zo verdrietig zijn in de komende paar weken omwille van de
gezagsoverdracht van Mijn Heilige Plaatsvervanger, dat zij niet zullen weten waarheen zich te
wenden.
Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken
met Mijn Kostbaar Bloed. Ik zal hun de genaden schenken die zij nodig zullen hebben om de
Waarheid van Mijn Leer te onderscheiden. Dan zullen zij het bedrog herkennen dat hun zal
aangeboden worden.
Zij moeten nooit aan Mij twijfelen. Zij moeten al hun vertrouwen in Mij stellen. Zij mogen Mijn Naam nooit
verloochenen en zij moeten te allen tijde waakzaam blijven.
Zeg hun dat Ik hen teder bemin en dat zij bijzondere Gaven vanuit de Hemel zullen ontvangen. Deze
Gaven zullen aan hen vrede, hoop en moed schenken in de woelige tijden die binnen Mijn Heilige
Kerk op aarde op komst zijn.
Jullie Jezus
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724. Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam
opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd.
Zondag, 3 maart 2013, 11:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou worden opgezet, want Ik Ben elke
seconde met jou om je sterker te maken. Het verdriet Mij jou te zeggen dat je veel verbale
beschimpingen zult ondergaan omdat dit het tijdstip is van Mijn plan van redding.
Want dit is de tijd waarin niet alleen vurige katholieken op de proef gesteld worden in hun geloof en
hun trouw jegens Mij, het zal ook de grootste beproeving zijn voor alle Christenen in alle delen van
de wereld.
Tot diegenen die jou beschuldigen van ketterij zeg Ik het volgende. Ik, Jezus Christus, zal nooit
liegen want Ik Ben de Waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen want dat zou nooit mogelijk zijn.
Denk eraan dat de Kerk Mijn Lichaam is. Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat
Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd. Daarmee bedoel Ik dat Mijn Lichaam
niet langer zal aanwezig zijn vanaf het ogenblik waarop de Heilige Eucharistie door geestelijken
verwijderd wordt in de Heilige Stoel te Rome. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten zich
daarvan afwenden.
Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – voor al Mijn gewijde dienaren met inbegrip van de misleide
valse profeten. Nochtans, Ik zal jullie nooit vragen te bidden voor de Antichrist want dat is niet
mogelijk.
Word wakker, jullie allen, en luister naar wat Ik jullie moet vertellen. Jullie moeten niet panikeren, de
moed verliezen of de hoop opgeven, want deze gruwel zal de laatste kwelling zijn die al Gods
kinderen zullen meemaken en doorstaan voor Ik terugkom.
Dat zal de dag zijn van grote heerlijkheid en grote vreugde en Mijn Komst zal het kwaad beëindigen
dat de aarde verwoest.
In plaats van te vrezen, wees verheugd. Jullie moeten uitkijken naar Mijn Tweede Komst want Ik
breng het Nieuwe Paradijs met Mij mee dat jullie beloofd werd.
Wanneer jullie Mijn Kruis dragen, dan zal dat altijd moeilijk zijn. De tijd waarin jullie nu leven brengt een soort
van kruisiging met zich die de meeste Christenen zeer moeilijk om dragen zullen vinden – zo groot zal hun
pijn zijn.
Die arme zielen die niet geloven dat Ik de Waarheid spreek in deze Boodschappen, moeten zichzelf
het volgende afvragen. Geloven jullie in de Heilige Bijbel en in de profetieën die in de boeken ervan
verkondigd worden? Hechten jullie geloof aan de Antichrist en de openbaringen betreffende de valse
bedrieger die langs slinkse wegen beslag zal leggen op de Stoel van Petrus? Indien ja, aanvaard dan
dat dit de tijd is waarin die gebeurtenissen zich voor jullie ogen ontrafelen. Het is niet voor de
toekomst – het gebeurt nu. Aanvaard dat moedig en kom tot Mij in volledig vertrouwen, want Ik
bemin jullie. Houd jullie ogen wijd open. Jullie moeten niet terugschrikken voor de Waarheid.
De gruwel is nu begonnen. Wanneer jullie Mijn Beker weigeren dan beletten jullie Mij om de zielen te
redden die Ik nodig heb om het Verbond te voltooien dat Mijn Vader beloofd is.
Ik zegen jullie. Ik hunker ernaar dat jullie harten zich openen zodat Ik jullie kan meenemen in Mijn
Schitterend Koninkrijk.
Jullie Jezus

725. De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en er zullen wonderen
plaatsvinden.
Dinsdag, 5 maart 2013, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, moge niemand tekortschieten in het herkennen van de veranderingen die zich in
heel de wereld zullen voordoen, want alles wat in het Boek der Openbaring werd voorzegd, zal gebeuren.
Vele van die gebeurtenissen zullen afwijken van de gebruikelijke menselijke interpretatie van de geheimen
die aan Johannes de Evangelist geopenbaard werden. Maar zij zullen zin hebben wanneer jullie ze nemen
voor wat ze zijn.
Het zorgvuldig in detail uitgewerkte, subtiele plan van de Antichrist werd handig ingekleed bij vele mensen,
wereldvermaarde politici inbegrepen, die tot op heden dit duivelse plan niet weten te ontdekken.
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In verschillende landen werden vele centra opgezet waar men de overname beraamd van vele naties.
Hun activiteiten zijn nochtans gekortwiekt ten gevolge van de gebeden van uitverkoren zielen en van
diegenen onder jullie die Mijn Kruistochtgebeden bidden.
Jullie gebeden zullen altijd in de Hemel gehoord worden, dus moeten jullie vurig blijven bidden om
de boze handelingen te matigen van het Beest, dat overigens nooit de strijd om de zielen zal winnen,
want zijn dagen zijn geteld.
Het is niet mijn wens om jullie vrees aan te jagen maar om jullie voor te bereiden. Ik verleen nu bijzondere
machten en genaden aan al diegenen onder jullie die gevolg geven aan Mijn verlangen om de
Kruistochtgebeden te bidden. De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en wonderen zullen
plaatsvinden.
Mijn macht zal door jullie aderen stromen terwijl Ik jullie draag op Mijn Weg om de mensheid te redden.
Jullie Jezus

726. Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees.
Woensdag, 6 maart 2013, 9:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep allen op die in de wereld geloven in Mij, Jezus Christus, om te luisteren.
Zo velen van jullie zullen het moeilijk hebben om het lijden te aanvaarden dat jullie in Mijn Naam
zullen moeten doorstaan. Tot op heden beperkte jullie lijden zich tot het verdriet dat jullie in jullie zielen
voelden omwille van de zonden van de mensen en omwille van het Offer dat Ik bracht om de mensheid van
haar verdorvenheid te redden. Nu zullen jullie belachelijk gemaakt worden omwille van jullie geloof en men
zal jullie beschaamd doen staan wanneer jullie Mijn Leer en de Wetten van God hoog houden.
Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees. Aannemen dat Ik nu met de wereld
communiceer om hem voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is niet iets wat mensen gemakkelijk kunnen
aanvaarden. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn zij die voor haar kwamen in Mijn Naam? Hoe weten jullie
dat zij de Waarheid spreekt met zoveel valse profeten en bedriegers die jullie verwarren? Nooit eerder was
er een profeet, gezonden door de Hemel, die niet te lijden had onder bespotting, beschimping, kwelling en
wreedheid. Niet één. Velen werden vermoord. Jullie kunnen er zeker van zijn dat wanneer de vruchten
van Mijn Werk, aan zulk een profeet gegeven, uitmonden in gebed en bekering, dat zij door God in de
wereld gezonden werden om Zijn kinderen voor te bereiden, opdat zij naar Hem zouden terugkeren.
Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de test van de tijd zullen doorstaan. Er zal echter geween
en tandengeknars zijn bij hen die de Boodschappen negeren die zij aan het menselijk ras brengen.
Wanneer jullie Mijn Heilig Woord, gegeven aan een ware profeet, aanvallen, dan belemmeren jullie de
Wil van God. Jullie mogen dan nu geen schaamte voelen. Jullie mogen denken Mijn Woord te
verdedigen wanneer jullie Mijn profeten aanvallen, maar wanneer aan jullie te zijner tijd de schade
geopenbaard wordt die jullie aanrichten aan deze, Mijn laatste Missie op aarde, dan zal die jullie
vreselijke angst en verdriet bezorgen.
Indien jullie Mij liefhebben, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn onderrichtingen nauwgezet lezen.
Indien jullie nalaten Mijn waarschuwingen te beluisteren, die jullie gegeven worden vanwege Gods liefde,
dan zullen jullie de Waarheid verwerpen. Alleen de Waarheid kan jullie redden. De Waarheid is de zuurstof
die nodig is om het leven van jullie ziel in stand te houden. Zonder de Waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk
zien, noch zullen jullie in staat zijn de juiste keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de Waarheid Ben. Zonder
Mij hebben jullie het leven niet.
Jullie Jezus

727. Gebed zal en kan de mensheid redden.
Donderdag, 7 maart 2013, 11:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe het gebed de
mensheid zal en kan redden. De kracht van het gebed en, in het bijzonder, het bidden van de heilige
Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, kan niet onderschat worden. Om nog meer zielen te
redden moeten jullie ook de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.
Kies de Kruistochtgebeden die Ik jullie geef en bid ze zo dat jullie je tijdens elke bijeenkomst van de
gebedsgroep kunnen concentreren op verschillende verzoeken. Indien jullie bijvoorbeeld het
Kruistochtgebed bidden voor de Genade van Kwijtschelding, doe dat dan op zo’n manier dat de
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gebedsgroep zich op die dag kan concentreren op een selectie van Kruistochtgebeden die vragen om Gods
bescherming voor de zielen. Concentreer jullie dan een andere dag, op een keuze van gebeden die jullie
gegeven werden tot bescherming van priesters en geestelijkheid.
Deze Kruistochtgebedsgroepen, eenmaal over de hele wereld gevormd, zullen de wapenrusting
vormen die nodig is om de vijand te verslaan en dat op meer wijzen dan jullie voor mogelijk achtten.
Ik zal voortgaan met jullie de Geschenken van nieuwe gebeden te geven, die bijzondere wonderen
meebrengen. Zonder dergelijke tussenkomst zou Ik de zielen niet kunnen redden waarnaar Ik zo verlang.
Ga en plan jullie Kruistochtgebedsbijeenkomsten op basis van de samenstelling die jullie gegeven werd,
maar maak een onderverdeling, zodat jullie je kunnen concentreren op speciale intenties. Het is niet nodig
om allemaal samen alle gebeden te bidden, hoewel Ik jullie dringend verzoek om er zoveel mogelijk
gedurende elke week te bidden.
Jullie geven Mij zulk een vreugde en troost, Mijn dierbare volgelingen. Ik verleen jullie Mijn zegeningen
van kracht en moed terwijl jullie je blijven inzetten om zielen te redden. Ik bemin jullie.
Jullie Jezus

728. Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken te
verscheuren.
Vrijdag, 8 maart 2013, 14:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Satan is in woede ontstoken tegen Mijn Kerk op aarde en zijn besmetting
blijft zich binnen haar muren verspreiden.
De geslepen bedrieger, die geduldig achter de coulissen zat te wachten, zal spoedig zijn rijk
aankondigen over Mijn arme nietsvermoedende gewijde dienaren. De pijn die hij zal veroorzaken is te
hard voor Mij om dragen, en toch zal zijn rijk uitmonden in de laatste zuivering van het kwaad in het
binnenste van Mijn Kerk.
Hij heeft met grote zorg zijn positie bewerkt en weldra zal zijn opgeblazen houding te midden van zijn
luisterrijke hofhouding te zien zijn. Zijn hoogmoed, arrogantie en bezetenheid van zichzelf zullen in het begin
voor de wereld angstvallig verborgen zijn. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting gehoord
worden wanneer de trompetten luid weerklinken om zijn ambtsperiode als hoofd van Mijn Kerk aan te
kondigen.
Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij zijn, Jezus Christus, dat hij plechtig zijn trouw zal
beloven, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij
lachen en grijnzen met Mijn gewijde dienaren die hem zullen steunen.
Hij die in Mijn Tempel durft te zitten, en die door de duivel gezonden werd, kan de waarheid niet spreken,
omdat hij niet van Mij komt. Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken
te verscheuren alvorens haar uit te spuwen uit zijn verachtelijke mond.
Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog steeds in leven maar alleen zij die de Waarheid spreken en
het Heilig Woord van God in ere houden, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Nu de laatste
belediging tegen Mij, Jezus Christus, duidelijk zal worden, door de Stoel van Petrus, zullen jullie eindelijk de
Waarheid begrijpen. Het Boek der Waarheid, zoals voorzegd aan Daniël, met betrekking tot de eindtijd, zal
niet gemakkelijk door leden van Mijn Kerk aangenomen worden, want haar inhoud zal Mijn geliefde gewijde
dienaren ziek maken wanneer zij beseffen dat Ik de Waarheid spreek.
De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk - is klaar om de ambtsgewaden te
dragen die niet voor hem gemaakt werden.
Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en Mijn Kerk in twee verdelen en dan nog eens in twee.
Hij zal zich inspannen om de trouwe volgelingen te ontslaan van Mijn geliefde heilige Plaatsvervanger Paus
Benedictus XVI, door Mij aangesteld.
Hij zal al diegenen die trouw zijn aan Mijn Leer uitroeien en hen voor de wolven gooien.
Zijn daden zullen niet onmiddellijk zichtbaar worden, maar weldra zullen de tekens te zien zijn wanneer hij
zich opmaakt om de steun te zoeken van invloedrijke wereldleiders en van hen die hoge posten bekleden.
Wanneer de gruwel wortel schiet zullen de veranderingen plotseling plaatsvinden. Spoedig nadien
zullen van hem de aankondigingen komen over de oprichting van een verenigde Katholieke Kerk door het
samenbrengen van alle geloofsovertuigingen en andere religies.
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Hij zal zich aan het hoofd stellen van de nieuwe één gemaakte wereldgodsdienst en zal regeren over
heidense religies. Hij zal het atheïsme omarmen door zijn stigma in twijfel te trekken waarvan hij zal zeggen
dat het verbonden is met de zoektocht naar zogenaamde mensenrechten. Alle zonden, in Gods ogen, zullen
aanvaardbaar geacht worden door deze nieuwe alomvattende Kerk.
Al wie hem durft aan te vechten zal opgespoord en gestraft worden. De priesters, bisschoppen en
kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd en van hun titels ontheven
worden. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor vele priesters zullen moeten
onderduiken.
Tot die arme gewijde dienaren van Mij die Mijn stem nu herkennen, alstublieft, luister nu naar Mij
terwijl Ik tracht om contact met jullie te krijgen om jullie troost te schenken. Ik zou jullie nooit vragen
om Mijn Kerk op aarde af te wijzen, want Ik was het zelf, jullie geliefde Verlosser, die haar gesticht heeft. Ik
offerde Mijn Lichaam op als het Levend Offer om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid
gekregen om te getuigen in Mijn Naam met de bedoeling de zielen te redden van diegenen die jullie
onderrichten en leiden.
Al wat jullie kunnen doen is in Mij vertrouwen en Mij blijven dienen. Wat jullie niet moeten doen is gelijk
welke leer aanvaarden die jullie wordt voorgesteld en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat
die niet in overeenstemming is met Mijn Leer. Jullie moeten doen wat jullie hart ingeeft, maar besef het
volgende.
Deze periode zal jullie diepe smart veroorzaken en het rauwe verdriet dat jullie zullen ervaren bij het zien
hoe Mijn Kerk zal ontwijd worden, zal jullie wenend achterlaten. Maar jullie moeten de leugens die jullie
zullen voorgelegd worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging aan Mijn dood op het Kruis.
Deze afbraak kan de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk tot gevolg hebben. De veranderingen en
aanpassingen van gebouwen samen met de nieuwe tempel, ontworpen voor de ene wereldkerk,
zullen in Rome vervaardigd en geplaatst worden.
Wees ervan overtuigd dat, net zoals Mijn Tempel ontheiligd wordt, Ik, Jezus Christus, de Redder van heel de
mensheid, zal afgedankt en in de goot geworpen worden.
Jullie Jezus

729. Tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn
Waarschuwing aan de mensheid over de wereld (gekomen) is.
Zaterdag, 9 maart 2013, 21:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn
Waarschuwing aan de mensheid over de wereld (gekomen) is.
Niet eerder zal de gruwel waargenomen worden dan dat de Waarheid van deze Boodschappen
werkelijk zal begrepen worden.
Verzamel jullie mensen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde bedekken.
Bestraffingen zullen op de mensheid neerkomen, vermits zij verzinkt in een afgrond van onverschilligheid en
ongevoeligheid tegenover het Woord van God.
Zij die hun rug gekeerd hebben naar de Gaven die de mensheid geschonken werden bij Mijn dood op
het Kruis, zullen wakker worden en zien hoe misvormd hun zielen voor Mijn ogen verschijnen.
Spoedig zullen zij inzien dat zij nog maar een korte tijd ter beschikking hebben om tot berouw te komen.
Want Mijn geduld is groot, maar Mijn smart is diep. Hun harten zijn zo bitter, dat zij Mij, hun geliefde Jezus,
niet alleen mijden, maar ook zichzelf de Gaven ontzeggen die Ik voor hen overvloedig ter beschikking stel.
Hoezeer werden zij misleid door te geloven in hun eigen valse illusies dat de wereld hun toekomt om te
leven, welke weg ze ook kiezen en zonder enige zorg om zichzelf te matigen in hun drang naar genoegens.
Deze wereld zal hun niet langer als vanzelfsprekend toebehoren, want het is slechts een tijdelijke toestand.
Spoedig zullen zij zich in een andere toestand bevinden en voor velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuwe
Paradijs zijn.
Mijn tussenkomst is nabij en Mijn Plan om de wereld te redden zal weldra volledig bekend gemaakt
worden. Hoogmoed is jullie grootste vijand en Satans grootste fout. Wanneer iemand een ander aan de
kaak stelt, een ander berispt en met beschuldigende vinger naar een ander wijst, en wel in Mijn Naam, dan
is die persoon ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.
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De zonde van hoogmoed zal de ondergang meebrengen van de mensheid en zij zal veel zielen in de vuren
van de Hel storten.
Word niet het slachtoffer van deze vloek van de duivel en bewaar het zwijgen indien jullie het niet eens zijn
met anderen die luid tegen Mij tekeer gaan terwijl leugens uit hun mond stromen, zelfs al weten jullie dat zij
niet de Waarheid spreken. Jullie moeten de ogen neerslaan en gewoon Mijn Woord verkondigen.
Verdedig Mij alleen door aan de wereld te verkondigen wat jullie weten van Mijn Plan om zielen te
redden. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hun het recht geeft anderen te
vermanen, jullie ter verantwoording roepen, moeten jullie Mij nooit verdedigen met argumenten.
Vele gebeurtenissen in de wereld zullen binnenkort het grootste deel van de mensheid schokken.
Zelfs de meest onverschillige mensen, die hun leven leiden in een leegte van wereldse ambities, met weinig
tijd voor geestelijke zaken, zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het veranderen is. Zij zullen weten
dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan en dat zal meebrengen dat zij meer zullen openstaan voor
het Woord van God.
Jullie Jezus

730. Moeder van Verlossing: de Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen
redden.
Zondag, 10 maart 2013, 18:00 u.
Mijn geliefd kind, in deze tijd zal jij je nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het Heilig Woord van God
luid weergalmt om de mensheid te waarschuwen van de noodzaak om hun zielen voor te bereiden.
Kinderen, in deze tijd moeten jullie Mijn geliefde Zoon vragen om jullie moed te ondersteunen tijdens
de donkere dagen, maanden en jaren die jullie te wachten staan. Jullie moeten je verheugen omdat
zoveel zielen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de oproep van Mijn Zoon, Jezus Christus, beantwoord
hebben. Hij bemint jullie allen zozeer dat het mij, Zijn geliefde Moeder, tranen van vreugde brengt. Hoe Hij
Zijn Barmhartigheid zal verspreiden gaat jullie begripsvermogen te boven en Hij zal zelfs diegenen die Hem
verachten, dicht aan Zijn Hart trekken.
Het zal nu niet lang meer duren voor Zijn grote Tweede Komst, dus moeten jullie God eer betuigen.
Als voorbereiding moeten jullie zo dikwijls mogelijk (het Sacrament van) Verzoening ontvangen en voor de
zielen blijven bidden.
Alhoewel God Almachtig is en Zijn Glorie nu ten volle zal begrepen worden wanneer jullie zullen getuigen
van Zijn Tweede Komst, moeten jullie, Zijn resterend leger, Hem helpen met Zijn Plan om de mensheid te
redden.
De Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden en daarom moeten jullie verspreiden en
vermenigvuldigen. Gods genaden worden uitgestort over al Zijn kinderen die deelnemen aan deze
gebedsgroepen. Zij zullen het wapenschild zijn dat de mensheid zal beschermen tegen de vervolging die
door de antichrist gepland is.
Geef nooit op, kinderen. Blijf altijd in staat van Genade en blijf de instructies van Mijn Zoon volgen. Hij zal
jullie nooit in de steek laten, zo groot is Zijn Liefde voor jullie.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

731. God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en het domein van het
beest.
Dinsdag, 12 maart 2013, 14:38 u.
Mijn liefste dochter, de Hemelen wenen van verdriet op deze verschrikkelijke dag die zo lang geleden
voorzegd werd.
Heel de mensheid zal nu te maken krijgen met het grootste bedrog van alle, en dat door het beest gepleegd
werd.
De tranen van Mijn Zoon, wiens dood op het Kruis Mijn kinderen de vrijheid gaf, vallen nu in deze tijd in
doodsstrijd over de hele wereld.
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Mijn Toorn wordt nu nog ingehouden, maar Mijn Woede is groot. Zeer spoedig zal het bedrog duidelijk
worden bij al diegenen die door Mijn Zoon aangesteld zijn om Zijn kudde op aarde te leiden.
De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en het domein van het beest. Het zal pijnlijk zijn, maar weldra
zal de kastijding die zal volgen op de boosaardige vervolging, gepland door de vijand en zijn trawanten, het
bederf wegvagen.
Ik roep al Mijn kinderen op om zich tot Mijn Zoon te richten en al jullie vertrouwen nu in Hem te stellen.
Wees moedig, Mijn kleintjes, want deze pijn zal kortstondig zijn. Zij die het beest en de valse profeet volgen
zullen inzichten bekomen, door de Macht van Mijn Hand, om hen terug te brengen in het Hart van Mijn Zoon.
Indien zij dit Geschenk afwijzen, dan zijn zij verloren en zullen zij dezelfde kwelling ondergaan die de
bedrieger te wachten staat die voor eeuwig in de afgrond zal geworpen worden.
De kroning van de valse profeet zal in alle hoeken van de wereld gevierd worden door
Vrijmetselaarsgroepen die de laatste fasen van vervolging van al Mijn kinderen plannen.
Zij die met hem vieren en niet beter weten zullen, met de tijd, nog meer pijn voelen dan zij die de Waarheid
reeds kennen.
Wacht nu af, met moed en hoop, want dat alles moet gebeuren alvorens het Glorievol Rijk van Mijn Zoon
zich manifesteert.
Jullie moeten altijd jullie trouw beloven aan Mijn geliefde Zoon en weigeren om leugens te aanvaarden.
Indien, en wanneer, jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan een nieuwe Misviering, weet dan dat
het de grootste vloek zal zijn die ooit door Satan over Mijn kinderen werd afgeroepen.
Weet dat de Hemel jullie zal leiden en dat, door de pijn waardig te aanvaarden, jullie Mijn Zoon zullen helpen
om het laatste verbond te vervullen.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

732. Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.
Woensdag, 13 maart 2013, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben voor de tweede keer ter dood veroordeeld. De belediging van de
beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige zijn, snijdt Mij in tweeën.
Toen Ik voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en omdat Ik het waagde om de Waarheid te
spreken, liepen Mijn apostelen weg en waren nergens te vinden. Zij die Mij volgden en Mijn Leer
aanvaardden lieten Mij in de steek toen Mijn Woord door de gezagsdragers werd betwist. Zij
begonnen hun vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.
Sommige van Mijn volgelingen geloofden in de misdaden van ketterij, waarvan Ik beschuldigd werd,
en dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – mannen in hoge posities, in ongewone gewaden en
die wandelden en spraken met gevoel voor echte autoriteit – waren zo machtig dat maar weinigen aan hen
twijfelden.
Ik werd verhoord, uitgedaagd, bespot, vernederd, gekleineerd, belachelijk gemaakt en gehoond omdat Ik de
Waarheid sprak. Mensen vielen neer voor deze heersers – mannen met machtige stemmen wiens gezag
nooit in vraag gesteld werd. Mijn Stem werd als het ware een fluistering te midden van het gebrul van Mijn
aanklagers.
“Ketter” – riepen zij. Zij zegden dat Ik met een boosaardige tong sprak, dat Ik tegen God lasterde en dat
Ik hun kerk wilde vernietigen. En dus, vermoordden zij Mij in koelen bloede.
Het zal nu niet anders zijn wanneer Ik Mijn Stem probeer te laten kennen, wanneer Ik tracht om al Gods
kinderen te waarschuwen omtrent gebeurtenissen waarover Ik je de laatste paar jaren gesproken heb, Mijn
dochter. Mijn Woord zal met verachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels
zullen binnensluipen en, eens te meer, zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten.
Vergis jullie niet, de Waarheid werd jullie geopenbaard. Ik heb jullie gezegd, Mijn volgelingen, hoe jullie
zouden bedrogen worden. Dit zal zeer moeilijk voor jullie zijn omdat jullie deze bedrieger die in Mijn Vaders
Huis zit, zullen in vraag stellen.
Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. Ik heb deze persoon, die
beweert in Mijn Naam te komen, niet aangesteld.
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Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de Waarheid leiden. Ik heb hem niet verlaten en Ik zal
hem dicht aan Mijn Hart drukken en hem de troost schenken die hij in deze verschrikkelijk tijd nodig heeft.
Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.
Jullie Jezus

733. Dit kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die
hun ogen open houden.
Donderdag, 14 maart 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, welk lijden ervaren Mijn geliefde heilige dienaren, zo na aan Mijn Hart, die de
Waarheid kennen en die getuige moeten zijn van de gruwel in Mijn Kerk op aarde.
Er zal een bijzondere belediging plaatsvinden, die Mijn Heilige Naam zal toegebracht worden, in een
poging om Mij, tijdens de Goede Week, te ontheiligen. Dat kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week
zal gezien worden door hen die hun ogen open houden en dat zal één van de tekenen zijn waardoor jullie
zullen weten dat de bedrieger, die op de troon zit in Mijn Kerk op aarde, niet van Mij komt.
Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die aan de wereld gegeven zijn – als waarschuwing
voor de tijd waarin de macht binnen Mijn Kerk zal gegrepen zijn door hen die trouw zijn aan het beest – nu
voltrokken worden. Die tijd is nu.
Onthoud dat zij die het uiterlijk teken van nederigheid trots tentoonstellen, schuldig zijn aan
hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.
Zij die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, dat de leer van Mijn Kerk bij de tijd moet gebracht
en die zeggen dat, door haar te moderniseren, meer mensen haar zullen aanvaarden, weet het volgende.
Diegenen onder jullie die beweren dat zij Mijn Leer volgen, maar die wetten willen veranderd zien om
daden te vergoelijken die zondig zijn in Mijn Ogen, verlaat nu Mijn Kerk. Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie
hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis binnen te gaan. Toch is het dat wat zal
gebeuren. Jullie en al diegenen die vragen om veranderingen die door de seculiere wereld aangenomen
worden, zullen tevreden zijn, want de valse profeet zal jullie verleiden in zijn voordeel en jullie zullen hem op
elk moment van zijn kortstondige ambtsperiode toejuichen. Maar het zal niet Ik, Jezus Christus, zijn die jullie
volgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.
Velen zullen het rijk van de valse profeet in de armen sluiten en Mij aan de kant schuiven met blijdschap in
hun hart. Wanneer nadien de dwalingen van zijn wegen zichtbaar zullen worden, zullen Mijn arme gewijde
dienaren zich nergens naartoe kunnen wenden. Hun smart zal omslaan in vrees en hun vrees in wanhoop.
Zij zullen niet meer weten wie te vertrouwen, maar zij moeten het volgende begrijpen. Mijn Lichaam, Mijn
Kerk, kan gegeseld en ontwijd worden, maar Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want Hij kan nooit
sterven.
Tot diegenen die Mijn Woord nu afwijzen en ook de Waarheid die jullie gegeven wordt, als een bijzonder
Geschenk van de Hemel, Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten totdat jullie naar Mij
zullen terugkeren. Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie armzalige zielen kan redden.
Mijn Kerk, waar Mijn Leer en Sacramenten ongeschonden blijven, zal leven en kan nooit sterven. Zij
heeft geen stenen en mortel nodig om te overleven, want Ik ben het, Jezus Christus, Wiens Lichaam
de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, toegewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij.
Jullie zijn verenigd met Mijn Lichaam om Mijn Kerk op aarde te vormen. Daarom moeten jullie leren om sterk
te zijn, moedig en trouw aan Mijn Heilig Woord, ongeacht welke tegengestelde argumenten jullie worden
voorgeschoteld.
De tijd dat het schisma aan het licht komt is nabij, en reeds wordt men in Rome een verschrikkelijk
onbehagen gewaar. Wanneer de Heilige Geest botst met de geest van de boze, zal er een scheidingslijn in
het midden vallen zodat twee kanten te voorschijn komen. De grote verdeeldheid zal snel nederdalen. Dan
zullen velen onder diegenen die door de leugenaar misleid werden terug in Mijn Heilige Armen lopen voor
bescherming.
Ik leid jullie tijdens deze droevige tijden en vraag dat jullie allen Mij jullie tranen geven en Ik zal jullie
geestelijk troosten.
Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.
Jullie geliefde Jezus
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734. Moeder van Verlossing: Bid mijn Rozenkrans voor allen die in Rome het
bestuur uitoefenen.
Vrijdag, 15 maart 2013, 22:30 u.
Mijn lieve kind, dit is een tijd van grote smart, niet alleen voor jou, maar voor allen die Mijn Zoon beminnen.
Ik moet jullie dringend verzoeken, lieve kinderen, om sterk en trouw te blijven aan het Heilig Woord van God,
in het belang van Mijn Zoon. Hij, Mijn geliefde Zoon, laat Zijn Hoofd hangen in doodsstrijd terwijl Hij de
verschrikking gadeslaat van Zijn Kerk die voor Zijn ogen uiteenvalt.
Bid alstublieft voor hoop en reciteer Mijn Heilige Rozenkrans elke dag voor al diegenen die in Rome
het bestuur uitoefenen. Jullie moeten bidden voor al diegenen die de Katholieke Kerk leiden. Alstublieft,
sluit ook de man in die in de Stoel van Petrus zit, want hij heeft jullie gebeden hard nodig.
Bid opdat hij de Waarheid van de dood van Mijn Zoon op het kruis zal erkennen en dat hij zijn hart zal
openstellen voor de smeking van Mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.
Hoe hard deze tijden ook zijn, in de Rooms-katholieke Kerk, kan noch zal het kwaad de overhand krijgen
tegenover de Macht van God.
Mijn taak als Middelares van alle Genaden zal spoedig uitgevoerd worden, en als de Vrouw die
uitverkoren is om bekleed te worden met de stralen van de zon, is Mijn tijd aangebroken om Mijn
Zoon bij te staan in Zijn beslissend plan van verlossing.
Ik koester al Gods kinderen, ook diegenen die Hem grote schande en leed brengen. Bid opdat Mijn gebeden
die aan Mijn Zoon gericht zijn en aan Hem voorgelegd worden in bemiddeling voor jullie, kunnen helpen om
het lijden te verzachten, dat op komst is binnen de Katholieke Kerk.
Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, omsluit allen en Ik zal nooit ophouden ernaar te streven om
jullie hoop te brengen, lieve kinderen.
Jullie gebeden zullen in de Hemel gehoord worden en jullie mogen nooit de hoop opgeven want de
Barmhartigheid van Mijn Zoon is groter dan jullie voor mogelijk kunnen houden.
De Liefde van God is Almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegening ontvangen, vermits de
voorbereidingen volkomen klaar zijn voor de Grote Dag van de Heer.
Wacht af met geduld, liefde en vertrouwen want al deze beproevingen zullen gauw voorbij zijn en dan
zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde als één geheel versmelten. Dit is het enige waarover jullie
zich moeten bekommeren – de voorbereiding van jullie ziel en van diegenen die jullie gebeden het meest
nodig hebben. Alleen dan zullen jullie in staat zijn het Licht van God te aanvaarden en het Nieuwe Paradijs
op aarde binnen te gaan.
Wees in vrede en concentreer jullie alleen op Mijn Zoon en Zijn buitengewoon verlangen om de zielen te
redden van alle levende wezens.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

735. Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de engelen en heiligen in de Hemel,
want de tijd van de Apocalyps is nabij.
Zaterdag, 16 maart 2013, 12:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, welke woede, welke boosheid en welke angst worden er gevoeld bij diegenen die
Mijn Beker van Lijden thans weigeren te aanvaarden.
De razernij van Satan, tegen deze boodschappen, zal snel toenemen en men zal zijn uiterste best
doen om jou aan te klagen, Mijn dochter.
Het lijden moet door jou aanvaard worden, omwille van jouw vrijwillige overgave aan Mijn Heilige Wil. Dus
moet jij, Mijn dochter, zwijgzaam blijven terwijl het geschreeuw aanhoudt van het beest en van die arme
zielen die hij gebruikt om jou aan te vallen. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde trouwe leerlingen – blijf vastberaden.
Houd jullie hoofden gebogen in nederige dienstbaarheid en offer jullie lijden voor die zielen die het Geschenk
van Waarheid niet zullen aannemen.
Zij die verantwoordelijk zijn voor het infiltreren van Mijn Kerk op aarde kiezen doelbewust de
vastenperiode uit om Mij, hun Jezus, die in ondraaglijke pijnen stierf om hun zielen te redden, te
beledigen.
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Zo verziekt zijn zij, diegenen die in de gangen van Rome rondzwerven, dat het grootste teken zal gezien
worden in de chaos die zal volgen wanneer zij vastzitten aan het bevel van de bedrieger. Chaos,
wanorde, verdeeldheid en tegenstrijdigheid zullen overal in Rome gezien worden. Deze wanorde
komt van Satan want het kan niet van God komen.
Woede komt van de boze en zijn razernij is tastbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen
verspreidt. Maak bekend dat wanneer aanvallen van dergelijke gemene aard tegenover andere personen
plaatsvinden, in Mijn Naam, dat het Mijn Tegenwoordigheid is die zo’n reactie uitlokt.
Alleen Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het doelwit zijn van dergelijke beledigingen en
wanneer het derhalve ondraaglijk voor jullie wordt, zeg dan alstublieft dit korte gebed:
“Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent met de
Gave van de Heilige Geest. Amen.”
De onenigheid zal aanhouden en Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de heiligen en engelen in de Hemel,
want de tijd van de Apocalyps is nabij.
Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en leg al jullie vertrouwen in Mij terwijl Ik Mijn Restleger opbouw, in
voorbereiding op de lastige strijd om zielen die nakend is.
Jullie Jezus

736. Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten
voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen.
Zaterdag, 16 maart 2013, 15:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zullen losbarsten en de vernietiging, door vele oorlogen veroorzaakt,
zal beginnen zoals voorzegd.
Het tijdstip van de aankomst van de valse profeet zal samenvallen met oorlogsverklaringen over heel
de wereld. Deze oorlogen zullen ogenblikkelijk uitbreken en de mensen zullen ineenkrimpen van vrees
wanneer de implicaties duidelijk worden. Oorlogen zullen voet aan de grond krijgen en zich uitrollen als
stormen in de woestijn, waar ze aan stootkracht zullen winnen en, als een dief in de nacht, allen zullen
grijpen die dachten dat hun vrede verzekerd was.
Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Spoedig zal de antichrist
zichzelf doen kennen in het midden van de slachting. Verwarring, vrees en het verlies van de oogsten
zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het Derde Zegel geopenbaard worden wanneer de
mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen. Hunkerend
naar voedsel, geestelijk uitgehongerd en snakkend naar hulp zal de mensheid naar alles en om het even wie
grijpen die uitstel te bieden heeft.
Het toneel zal klaar gezet zijn voor de antichrist om zijn opwachting te maken en zichzelf aan de wereld aan
te kondigen. Op dat ogenblik zal de mensheid zo opgelucht zijn omwille van de man van vrede, die zo veel
hoop aanbiedt, dat zij zijn gewillige slaven zullen worden. Zij zullen zich laten meeslepen door zijn met zorg
voorbereid en uitgewerkt plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun
verteld worden dat dit plan ten voordele zal zijn van iedereen en bedoeld om de wereld te bevrijden van
terrorisme. De vijanden die hij zal beweren te bevechten en waarover hij controle wil uitoefenen, zijn
onschuldige slachtoffers die hij zal benutten in de misleiding die hij de wereld zal voorleggen.
Wanneer de vrede, of dat wat zal gelijken op een (tijdelijk) bestand, hersteld is, dan komt de volgende
fase, de samenvoeging van alle naties, alle religies, alle landen tot één geheel. Dat gebeurt wanneer de
verbintenis tussen de valse profeet en de antichrist zal duidelijk worden.
Diegenen aan wie de Waarheid zal geschonken zijn en wier namen opgetekend staan in het Boek van de
Levenden, zullen weten wat er gaande is. Anderen die blind zijn voor de Waarheid van Mijn Leer, zullen niet
zo gelukkig zijn. Het zal dan zaak zijn om te wachten. Mijn geduld betekent dat Ik zal trachten om diegenen
te redden en te beschermen die niet in staat zullen zijn om de Waarheid te onderscheiden.
Mijn Geduld en Mijn Barmhartigheid zullen een Goddelijke Tussenkomst op grote schaal tot gevolg
hebben om alle kinderen van God te redden uit de greep van het beest, wiens enig doel erin bestaat
de zonde aan te moedigen. Want er is één zaak die jullie moeten weten, achter de aantrekkelijke charme
van de antichrist zal het plan schuilgaan om de zonde te stimuleren, zodat de mensheid de uiteindelijke
keuze maakt om naast het beest te staan in de opstandigheid tegenover God. Wanneer dat ogenblik is
aangebroken en nadat Ik elke poging heb ondernomen om de zielen te redden, zal alles voorbij zijn.
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Alleen de uitverkorenen zullen meegenomen worden in Mijn Koninkrijk.
Jullie Jezus

737. Een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun leven
ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.
Zondag, 17 maart 2013, 18:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun
leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.
Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de Wetten van de Kerk en aan diegenen aan
wie jullie gehoorzaamheid verschuldigd zijn in Mijn Heilige Naam.
Jullie mogen nooit jullie plichten tegenover de Kerk verzaken en jullie moeten Mij blijven dienen zoals altijd.
Alstublieft, bedien al de Sacramenten zoals voorheen, maar met nog meer toewijding. Zet jullie in,
zoals altijd, voor jullie heilige plichten. Jullie plicht gaat uit naar Gods kinderen en jullie moeten je
kudde leiden. Blijf altijd trouw aan Mijn Leer.
Mijn dierbare dienaren, jullie zullen het niet zijn die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet door jullie
toedoen zijn dat Wetten binnen Mijn Kerk zullen veranderd worden om zo nieuwe leerstellingen in te sluiten.
Jullie zullen trouw blijven aan de diensten van Mijn Kerk en jullie plichten nakomen tot op de verschrikkelijke
dag. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Heilige Mis onherkenbaar zal veranderd worden. Het zullen Gods
vijanden zijn, die in Mijn Kerk op aarde zijn binnengedrongen, die jullie van Mij zullen wegduwen.
Wanneer zij de nieuwe Mis zullen voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie zullen dan
weten dat het Allerheiligste Misoffer niet langer wordt opgedragen. Op dat ogenblik zal eindelijk de Waarheid
aan jullie geopenbaard worden, al zullen jullie voordien al de tekenen opgemerkt hebben.
Die tekenen zullen vreemde nieuwe manieren bevatten om gebeden aan te passen; Satan zal niet langer
afgekeurd worden en met de Sacramenten zal geknoeid worden om andere gezindten te kunnen opnemen.
Jullie zullen verontrust zijn maar toch zullen jullie je verplicht voelen om trouw te blijven aan Mijn Kerk.
Het zal dan zijn dat het Bestaan van Mijn Kerk op aarde jullie enige middel van overleven zal zijn indien jullie
trouw blijven aan Mijn Leer. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis veranderd zijn,
moeten jullie niet bedrogen uitkomen. Indien jullie niet vasthouden aan Mijn Wetten, dan zullen jullie Mij
verraden.
Wat betreft andere Christelijke kerken, Ik waarschuw jullie dat die besmetting zich ook in jullie kerken
zal verspreiden. Met de tijd zal het moeilijk worden voor jullie om Mijn Leer na te komen zoals die aan de
wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het bestuur van de valse profeet en zijn trawant, de
antichrist, wiens gezicht weldra over heel de wereld zal stralen als de meest invloedrijke leider van alle
tijden.
Jullie Jezus

738. Moeder van God: De verdeeldheid in de wereld, die zal teweeggebracht worden
door Gog en Magog, zal families in tweeën splijten.
Maandag, 18 maart 2013, 19:35 u.
Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze Missie of toestaan dat de aanvallen die tegen jou
gericht zijn jouw aandacht afleiden van Mijn geliefde Zoon.
Het is omwille van Mijn Zoons Liefde en Barmhartigheid dat Hij aan de wereld de plannen van de Boze
openbaart die zielen wil grijpen voor de tijd van het einde. Dit slinkse plan werd reeds zeer lang geleden
beraamd en zal Gods kinderen worden toegebracht vanwege krachten uit de Vrijmetselarij die trouw zijn aan
de Boze.
Laat er bij niemand enige twijfel bestaan omtrent de profetieën die door Mij, jullie Moeder, doorheen de
eeuwen geopenbaard werden aan visionairs en zieners. Kinderen, jullie moeten niet bevreesd zijn.
Integendeel, jullie zouden hoopvol moeten zijn en jullie verheugen want de tijd voor de Nieuwe Hemel en
de Nieuwe Aarde is nabij en dan zullen Gods kinderen eindelijk bevrijd zijn van het kwaad, waarvan jullie
allemaal gedurende heel jullie leven getuige geweest zijn.
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Deze tijd werd in Mijn Vaders Boek voorzegd, en omwille daarvan, moeten jullie de Waarheid aanvaarden
die opgetekend staat in het Boek der Openbaring. Als jullie het Boek der Openbaring, dat aan Johannes
gegeven werd, niet aanvaarden, dan kunnen jullie evenmin zeggen dat jullie de rest van het Boek –
de Allerheiligste Bijbel – aanvaarden.
Veel van wat er moet komen zal moeilijk en pijnlijk zijn, want de verdeeldheid in de wereld, die zal
teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in tweeën splijten. Het boosaardig intrigeren
en de bedrieglijke plannen, beraamd door de valse profeet en de antichrist, zullen de grootste
misleiding zijn sinds de Farizeeën Mijn Zoon verloochenden. Toen dezen, de Farizeeën, Mijn Zoon
verloochenden, verhinderden zij dat de Waarheid aan Gods kinderen werd bekendgemaakt. Dat
verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens zijn verblijf op aarde en verhinderde hen om
Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor deze twee die het toonbeeld van goedheid zullen
meedragen, maar die veel van Gods kinderen op een dwaalspoor zullen brengen. Zij zullen velen
verblinden voor de Waarheid omdat de ingrijpende veranderingen, die zij zullen doorvoeren gedurende hun
bestuur, de mensen zullen losmaken van de Wetten van God.
Aan Gods kinderen zal verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat sommige zonden God niet
beledigen. Mensen zullen hen geloven met als resultaat dat zij God de rug zullen toekeren.
Bid, bid, bid opdat hun rijk kort zou zijn en dat de Waarheid zal zegevieren zodat de Kerk van Mijn Zoon op
aarde ongeschonden kan blijven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

739. Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij
zichzelf zullen tegenspreken.
Dinsdag, 19 maart 2013, 22:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, door deze Boodschappen verspreidt Mijn Woord zich op dit moment als een
hevige wind over de hele wereld.
Velen zullen Mijn Stem horen, of zij het nu willen of niet, omdat Zij zal weerklinken als de donder voor de
storm. Sommigen zullen de Heilige Geest herkennen terwijl Hij hun zielen overspoelt. Anderen helaas niet,
maar tot hen zeg Ik het volgende. Jullie hebben Mijn Stem gehoord. Zij heeft jullie ziel beroerd, toch
blokkeren jullie Mij. Toch keren jullie Mij de rug toe. Het kan zijn dat jullie Mijn Stem vrezen, daar deze
overweldigend kan zijn, maar wat jullie niet kunnen doen is Mij negeren.
Mijn Heilige Geest is zo machtig dat Hij jullie ziel zal aanraken, of jullie dat nu willen of niet. Aan
diegenen van jullie die weglopen, jullie verbergen of doen alsof Ik niet Tegenwoordig Ben, jullie zouden
moeten weten dat jullie niet in staat zijn om Mijn Tegenwoordigheid te ontkennen, hoe hard jullie ook
proberen.
Sommigen onder jullie zullen zich verzetten tegen de Waarheid omdat het jullie aan geloof ontbreekt in Mijn
Belofte om jullie eeuwig leven te schenken. Velen onder jullie vinden dat vreeswekkend en zouden ervoor
willen kiezen dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie leven zou plaatsvinden. En aldus sluiten jullie
de ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken jullie vertroostingen in andere dingen.
De zekerheid die jullie voelen bij jullie pogingen om vrede te vinden waar zij kan gevonden worden, zal van
korte duur zijn. Weldra zal het Woord van God jullie ontzegd worden. Woorden die jullie gewoon waren
te horen zullen uit de homilieën verdwijnen en uit de brieven van jullie bisschoppen en kardinalen die
gericht zijn aan jullie en al die nietsvermoedende volgelingen van Mij.
Sekten van de vrijmetselarij infiltreren de Kerk in Rome. Vergis jullie niet – er kan slechts één paus zijn
zolang hij leeft.
Vele van Mijn volgelingen zullen Mijn Heilig Woord, de Waarheid, nu verwerpen, net zoals zij deden tijdens
Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen, bespot en belasterd worden. Je zult
een doorn worden in de zijde van de valse profeet. Maar spoedig, zullen allen de subtiele handelingen en
de sluwe gebaren van die valse bedriegers zien die nu de leiding in handen hebben van Mijn Troon in
Rome, omdat zij op heiligschennis zullen uitdraaien.
Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken en
diegenen die gezegend zijn met het door Mij verleende inzicht over hen, zullen zich bewust worden van de
gruwel die zich aan het ontrafelen is.
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Het Beest is nu klaar en stelt een seculiere kring samen, waaronder enkele wereldleiders, als één in
vereniging met al wat tegen het Koninkrijk van God is. Demonische geesten, die deze arme zielen
binnendringen, zullen zich wegens hun hoogmoed en arrogantie, voor allen zichtbaar profileren door hun
gebaren, die zorgvuldig zullen onderzocht en bevraagd worden totdat bij diegenen die gezegend zijn met de
Gave van Onderscheiding, de beslissende antwoorden duidelijk zullen worden.
Vertrouw Mij. Vertrouw in deze Gave van Vertrouwen. Laat Mij jullie vasthouden en leiden doorheen deze
jungle van boosaardige schepsels die jullie zielen willen verslinden.
Jullie Jezus

740. Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome
zijn die kunnen zien, maar die de Waarheid weigeren te erkennen.
Woensdag, 20 maart 2013, 19:15 u.
Mijn geliefde dochter, Mijn Kruisiging wordt helemaal opnieuw doorleefd en elk deel ervan staat in
verbinding met de tijd van de aanloop naar Mijn Tweede Komst.
Nu Mijn Lichaam – Mijn Kerk – de geseling heeft ondergaan, gedurende zo vele jaren, door de geest van het
kwaad, vindt de Kroning met Doornen nu plaats bij de leiders van Mijn Kerk.
Toen de derde doorn Mijn Rechteroog doorstak, kon Ik daar niet langer door zien. Alleen door Mijn ander
Oog kon Ik de verschrikkelijke pijn zien, die Mijn Moeder onderging. Nu de Kroon van Doornen het Hoofd
van Mijn Kerk in Rome doorboort, zal slechts één helft getuigenis afleggen van de Waarheid omtrent de
voorzegde profetieën. De andere helft zal blind zijn en geen oog hebben voor de schade die aan elk deel
van Mijn Lichaam – Mijn Kerk – in elke natie in de wereld toegediend wordt.
Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die kunnen zien, maar
die de Waarheid weigeren te erkennen. De Waarheid zal zo pijnlijk zijn, dat het voor die gewijde
dienaren van Mij gemakkelijker zal zijn de inschikkelijke weg te nemen. Lafaards, zij zullen eerder het
pad van de ontheiliging kiezen dan voor Mij hun kruis op te nemen.
Dan zullen er diegenen zijn die Mij liefhebben en deze verdeeldheid zal hen niet afhouden van het plan Mij
te helpen zielen te redden van een gewisse dood. Deze dappere zielen, vol van de genade van de Geest
van Vuur, zullen vechten om Mijn Allerheiligste Sacramenten in stand te houden. Dat zijn de geestelijken die
Mijn kudde tijdens de vervolging zullen voeden. Elke genade zal zulke zuivere zielen verleend worden en zij
zullen, op hun beurt, Mijn restleger leiden naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
Het vergt grote moed om het Woord van Gods profeten te aanvaarden. Het is nooit gemakkelijk om naar
de Woorden van de profeten te luisteren, wier woorden het binnenste van de ziel als met een tweesnijdend
zwaard doorboren. Hun waarschuwingen zijn pijnlijk om te horen, maar zoet omwille van de vruchten
die zij oogsten, want wanneer het Woord van God als een Geschenk gegeven wordt, biedt het redding aan.
Grijp Mijn Heilig Woord, want Het is jullie reddingslijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn beschermd door
het Zegel van de Levende God en dus moeten jullie nooit vrezen.
Jullie vijanden zullen jullie uitschelden, beledigen, en kunnen jullie vervolgen, maar Ik zal het zijn,
Jezus Christus, die met jullie zal wandelen. Jullie, Mijn uitverkoren minderheid, die Mijn Oproep
beantwoorden, door jullie lijden, zal een groot deel van de mensheid gered worden, in Mijn Ogen.
Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede en sterkte, zodat jullie Mij kunnen volgen zonder vrees in jullie harten.
Jullie Jezus

741. De tijd voor de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten je voorbereiden.
Donderdag, 21 maart 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart breekt omwille van het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in
verwarring zijn door de vlucht van Mijn laatste paus, Mijn geliefde Benedictus.
Jullie, Mijn geliefde zielen, zijn zo verbijsterd en ietwat eenzaam. Ik voel jullie pijn en jullie moeten vurig
bidden om Mijn Hand van Barmhartigheid, zodat Ik haar kan uitsteken om jullie droevige harten te troosten.
Dit zal een tijd van verraad zijn voor jou, Mijn dochter, wanneer velen van diegenen die deze Heilige Missie
hebben bijgestaan, zullen weggaan. Jij moet de tijd die je doorbrengt in Eucharistische Aanbidding tot zeven
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dagen per week uitbreiden en alleen dan zal je in staat zijn om alleen en zonder vrees verder te gaan om de
taken die Ik je zal geven te volbrengen, vele daarvan zullen uiterst moeilijk zijn.
Jullie allen moeten sterk blijven, in deze tijd. Jullie moeten niet luisteren naar de stemmen van
veroordeling, die op jullie zenuwen zullen gaan werken en die in grote mate zullen aangroeien naar
de Goede Week toe.
Elke belastering, elke leugen, elke hatelijke tegenwerping tegen Mijn Heilige Boodschappen voor de
wereld, zal jullie kruis zijn om te dragen gedurende de volgende tien dagen. Geen moment zal jullie
toegestaan worden, Mijn volgelingen, om te rusten, te bidden, of Mijn Allerheiligste Woord te overwegen.
Wees jullie ervan bewust dat jullie, zonder de bescherming van de Heilige Rozenkrans, die dagelijks moet
gebeden worden, jezelf openstellen voor twijfels die niet van Mij komen.
De tijd van de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten je voorbereiden. Ik wil jullie een bijzondere
genade schenken om jullie te helpen weerstand te bieden aan de vervolging en aan de druk die op jullie zal
gezet worden om jullie aan te zetten jullie verder van Mijn boodschappen te onthouden. Het zal groot geloof
en vertrouwen vergen en stalen zenuwen om jullie aandacht gevestigd te houden op Mijn Heilig Woord en
daarom moeten jullie dit kruistochtgebed (102) vanaf nu, eens per dag, bidden.

Kruistochtgebed (102)
Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschappen voor de wereld te versterken.
“Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, monter mij op.
Wanneer ik twijfel, verlicht mij.
Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw Liefde.
Wanneer ik kritiek uit, help mij om te blijven zwijgen.
Wanneer ik een ander openlijk beoordeel, verzegel mijn lippen.
Wanneer ik lasterlijk spreek in Uw Naam, verlos mij en breng mij terug onder Uw bescherming.
Wanneer het mij aan moed ontbreekt, geef mij het zwaard dat ik nodig heb om te strijden en de zielen te
redden die U verlangt.
Wanneer ik Uw Liefde weersta, help mij om mijzelf over te geven en mij volledig in Uw Liefdevolle zorg te laten
opnemen.
Wanneer ik afdwaal, help mij om het Pad van Waarheid te vinden.
Wanneer ik Uw Woord in vraag stel, geef mij de antwoorden die ik zoek.
Help mij om geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn, zelfs tegen hen die U vervloeken.
Help mij om diegenen die mij beledigen te vergeven en geef mij de genade die ik nodig heb om U te volgen naar
de uiteinden der aarde. Amen.”
Ga, Mijn dierbare volgelingen, en onthoud dat jullie plicht geldt tegenover Mij, jullie Kerk en Mijn Leer. Neem
het Zwaard van Redding en vecht daarmee samen met Mij om elke afzonderlijke ziel, met inbegrip van
diegenen die tegen Mij zondigen, in Mijn Koninkrijk op te nemen.
Jullie Jezus

742. Ik verlang dat Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen vanaf
maandag a.s. (25 maart 2013) tot op Goede Vrijdag 15.30 u.
Vrijdag, 22 maart 2013, 21:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat al Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen vanaf
maandag a.s. (25 maart 2013) tot op Goede Vrijdag 15.30 u.
Zelfs een kleine blijk van vasten zal voor ieder van jullie een inzicht verwerven in Mijn Plan van Verlossing
en hoe jullie Mij kunnen helpen de zielen van alle zondaars te redden.
Het is door te vasten dat jullie weer ongeschonden zullen worden. Door jullie lichaam te zuiveren zal
jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang ook dat jullie het Sacrament van de Biecht zouden ontvangen, of
de wijze van verzoening voor jullie beschikbaar is. Alstublieft, indien jullie niet in staat zijn dit Sacrament te
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ontvangen, aanvaard dan het Geschenk van Mijn Volle Aflaat die Ik jullie een tijdje geleden (op dinsdag 31
januari 2012, 21.30 u.) gegeven heb.
Jullie moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden om het geschenk van volledige absolutie te
ontvangen en de Kracht van de Heilige Geest.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Vervolgens verlang Ik dat jullie in een geest van vereniging met Mij zouden deelnemen aan Mijn
Laatste Avondmaal samen met Mijn apostelen, alsof jullie er zelf bij waren. Jullie zullen samen met Mij
het ongedesemde brood delen en samen met Mij aan Mijn tafel eten. Jullie, Mijn volgelingen, kunnen uit
eigen vrije wil Mijn Beker van Lijden met Mij delen, mochten jullie Mijn offer aanvaarden.
Indien jullie dat kunnen aanvaarden, zullen jullie in boetedoening voor de zonden van de sterfelijke mensen,
miljoenen zielen redden. Ik zal Genade verlenen aan de meest verharde zondaars, in ruil voor jullie
gave van lijden.
Hier is het Kruistochtgebed (103) voor jullie indien jullie verlangen Mijn Beker van Lijden te delen. Bid dit,
drie maal, indien mogelijk, maar bij voorkeur tijdens elke vastentijd.

Kruistochtgebed (103)
Om met Christus de Beker van Lijden te delen.
“Ik leg mij voor Uw voeten neer, lieve Jezus, om te doen wat U van mij wil voor het goed van allen.
Laat mij Uw Beker van Lijden delen.
Neem dit geschenk van mij, zodat U die arme zielen kan redden die verloren zijn en zonder hoop.
Neem mijn lichaam, zodat ik Uw Pijn kan delen.
Houd mijn hart in Uw Heilige Handen en breng mijn ziel in vereniging met U.
Door mijn geschenk van het lijden, sta ik Uw Goddelijke Tegenwoordigheid toe mijn ziel te omarmen, zodat U
alle zondaars kan verlossen en al Gods kinderen voor altijd en eeuwig kan verenigen. Amen.”
Dit offer van jullie kant, geschonken aan Mij, Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid, zal Mij
in staat stellen Mijn Grote Barmhartigheid over de hele wereld uit te storten.
Belangrijker nog, Ik zal zelfs diegenen redden die Mij haten. Jullie gebeden en offer zijn hun enige reddende
genade, want zonder dat zouden zij door de Boze vernietigd worden.
Indien jullie dit lijden niet willen doorstaan, zal Ik jullie grote zegeningen verlenen en vraag jullie om
met Mij te blijven op Mijn tocht om de wereld uit zijn sluimering te wekken en zodat Ik de sluier van bedrog
die hem bedekt, kan verwijderen.
Jullie Jezus
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743. Moeder van God: het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd.
Zaterdag, 23 maart 2013, 23:45 u.
Mijn kind, velen begrijpen mijn rol van Mede-Verlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.
Toen Ik de oproep beantwoordde om de Moeder van God te worden, werd Ik deelgenoot van het Verbond
van Gods Verlossing voor de Mensheid.
Toen Ik mijn Zoon ter wereld bracht, voelde Ik dezelfde liefde die elke moeder voelt voor haar kind. Dit
zuivere, mooie kleine jongetje was een deel van mij, mijn eigen vlees en bloed. Toch was Ik er mij ook van
bewust dat Hij niet zomaar een kind was. Zijn Geest drong mijn ziel binnen van zodra Ik naar Hem keek. Hij
en Ik waren onafscheidelijk met elkaar verstrengeld terwijl Ik elke Emotie, Vreugde, Pijn en de Liefde voelde
die door Hem stroomden. Ik wist ook dat Hij Goddelijk was en dat Ik als zodanig slechts Zijn dienares was,
hoewel Hij mij nooit dat gevoel gaf.
Als baby placht Hij Zijn Goddelijk Hoofdje dicht tegen mijn borst te leggen en Liefdeswoordjes te prevelen
met zo’n emotie dat het mijn Hart verzadigde en Ik het gevoel had alsof het zou barsten van geluk. Hij, dat
Kleine Kindje van mij, werd alles waarvoor Ik leefde. Elke aanraking vulde mij met zo’n ongelofelijke
tederheid en vreugde. Allen die Hem zagen, zelfs als baby, zegden mij altijd hoe bijzonder Hij was. Zijn
doordringende Ogen beroerden hun ziel en velen wisten niet waarom dat zo was.
Deze speciale band tussen mij en Mijn geliefde Zoon kon nooit verbroken worden. Ik wist dat Ik alleen
geboren was om Zijn Moeder te worden. Die rol was de enige reden voor mijn bestaan.
En dus beantwoorde Ik aan elk van Zijn noden en Hij, met zoveel Liefde en Medeleven, stelde al mijn noden
vóór de Zijne. Aan Zijn verlangens werd altijd tegemoet gekomen door mij, Zijn Moeder, Zijn nederige
dienstmaagd.
Wanneer men niet geloofde dat Hij de Mensenzoon was, toen Hij de Waarheid verkondigde en deed wat Zijn
Vader verlangde, weende Ik bittere tranen. Hoe verscheurde het mij toen Ik getuige moest zijn van Zijn
vervolging.
Ik onderging Zijn pijn, niet zoals elke moeder – wier kind pijn wordt aangedaan – Zijn pijn werd de mijne, en
de mijne die van Hem.
Zij dwongen Hem te gaan, de handen vooraan vastgebonden en met koorden rond Zijn Middel, wat
meebracht dat Hij slechts kon schuifelen, en met kleine pasjes. Terwijl het Kruis op Zijn verscheurde en
totaal uitgeputte Lichaam gesmeten werd, was mijn pijn zo folterend, dat Ik voordurend bezweek.
Mijn pijn was niet enkel lichamelijk; mijn verdriet doorboorde mijn Hart en scheurde het in twee. Tot
op de dag van vandaag is mijn Hart met dat van mijn Zoon verstrengeld, zodat Ik tijdens de Goede
Week de pijn, marteling en kwelling helemaal opnieuw beleef samen met mijn Zoon.
Kinderen, jullie kunnen zich onmogelijk de wreedheid voorstellen die mijn Zoon te verduren kreeg; zo hatelijk
was de geseling. Het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd.
Vergeet nooit dat Hij de Mensenzoon was, gezonden om elke ziel op aarde te redden, met inbegrip
van hen die vandaag leven. Hij stierf in een verschrikkelijk doodsstrijd, om ieder en elk van jullie
afzonderlijk vandaag te redden. Zijn Lijden eindigde niet op de Calvarieberg. Hij zal dat blijven ondergaan
tot de Grote Dag van Zijn Tweede Komst.
Zij die deze waarschuwingen van de Hemel negeren zijn vrij om dat te doen. Zij zullen omwille van deze
verwerping niet geoordeeld worden. Maar, indien zij verder afdwalen van de Waarheid van deze Hemelse
openbaringen, zullen zij tot zonde verleid worden. De zonden, waarmee zij zullen verleid worden, zullen
diegene zijn die niet langer als zonde zullen beschouwd worden door de vijanden in de Kerk van mijn Zoon
op aarde.
Bedankt, kinderen, dat jullie je geest, hart en ziel openstellen voor deze Hemelse oproep, die jullie gezonden
wordt omwille van de Liefde, die God al zijn kinderen toedraagt.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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744. Mijn Missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken, want dat is
onmogelijk, aangezien Mijn Vaders Boek de hele Waarheid bevat.
Zondag, 24 maart 2013, 18:06 u.
Mijn zeer geliefde dochter, als zij die Mij liefhebben jou vragen wat het doel van jouw Missie is, moet
jouw antwoord zijn – jullie zielen te redden. Wanneer je bespot wordt, gehoond en gevraagd wat jou het
recht geeft om het Woord van God te verkondigen – dan is het antwoord, zodat Jezus jullie zielen kan
redden. Als vervolgens diegenen die Mijn Heilig Woord reeds verkondigen en Mijn Leer volgen, jou
beschuldigen van ketterij – dan luidt het antwoord tot hen als volgt. Jullie, die trouw zijn aan Christus,
geloven jullie niet dat ook jullie in de Ogen van God zondaars zijn? Willen ook jullie niet je zielen redden?
De zonde zal altijd tussen jullie en God staan. Geen enkele ziel, noch van de meest verharde zondaar,
noch van diegenen onder jullie die uitverkoren zielen zijn, zal ooit geheel vrij van zonde zijn, totdat Ik
wederkom. Jullie kunnen wel verlost zijn telkens jullie je zonden biechten, maar jullie zielen zullen slechts
voor een korte tijd gereinigd blijven.
Heb nooit een gevoel alsof jullie het Voedsel des Levens niet nodig hebben. Mijn Licht trekt jullie nu tot
Mij door deze zeer bijzondere Missie. Ik geef jullie grote zegeningen en buitengewone genaden wanneer
jullie Mijn Oproep beantwoorden, terwijl Ik jullie wenk naar Mijn Nieuw Koninkrijk – Mijn Nieuwe Paradijs.
Het kan zijn dat jullie geloven dat God het niet nodig heeft om nog een andere profeet te zenden, dat de
mensheid uit de wurggreep van Satan bevrijd werd na Mijn dood op het Kruis, dat jullie reeds de Waarheid
ontvangen hebben door Mijn Leer, en dat de Waarheid in Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste Bijbel staat. En
jullie zouden gelijk hebben, maar alleen wat dat betreft. Er is nog meer dat jullie moeten weten omdat de
profetieën die in het Boek der Openbaring staan door jullie niet gekend zijn. Jullie stoten het Boek der
Openbaring af en hebben geen enkel verlangen om het te begrijpen.
Mijn Missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken, want dat is onmogelijk, aangezien Mijn
Vaders Boek de hele Waarheid bevat. Mijn Taak, in een wereld, die zich in het heidendom gestort heeft, is
enerzijds om weer de Waarheid in herinnering te brengen en anderzijds is het Mijn Verlangen om jullie zielen
voor te bereiden op de tijd van Mijn Tweede Komst.
Velen onder jullie zeggen Mij te eren, maar velen zijn ontrouw geworden aan de Waarheid. Velen geloven
niet in Satan of in het bestaan van de hel, en dus nemen zij de zonde niet ernstig. Jullie verdraagzaamheid
tegenover de zonde heeft jullie in een ernstige dwaling gebracht. En nu zullen de zwaarste dwalingen
geschieden, doorheen alle Christelijke Kerken, wanneer de zonde aan de kant geschoven zal worden. Jullie
zullen geleid worden in een doctrine van bedrog. Dat is een plan dat door de Boze beraamd werd om jullie
van Mij weg te leiden.
Omdat Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid, Mijn Lichaam en Mijn Bloed, aanwezig is in elk Tabernakel in de
wereld – zijn jullie in staat geweest om tegen de zonde te vechten. Maar nu, wanneer het plan om de Heilige
Eucharistie te verwijderen zal uitgevoerd worden, zullen jullie hulpeloos zijn.
Dat is de reden waarom Ik jullie de Waarheid meedeel over wat te gebeuren staat, zodat Ik jullie kan
voorbereiden. Het is alleen omdat Ik jullie Bemin dat Ik jullie nu oproep.
Wanneer de misvattingen aan het licht komen, zullen jullie beseffen hoeveel jullie te leren hebben en hoe de
hoogmoed jullie verhinderde om Mijn Hand van Barmhartigheid te aanvaarden en hoe jullie niets zijn zonder
Mij.
Jullie Jezus

745. De grootste verschrikking waarvan Ik gedurende Mijn Tijd in de Hof van Olijven
getuige was, was de gesel van zonde in de eindtijd.
Maandag, 25 maart 2013, 14:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking waarvan Ik gedurende Mijn Tijd in de Hof van
Olijven getuige was, was de gesel van zonde in de eindtijd. Gedurende het visioen dat Satan Mij liet
zien, zag Ik de afvalligheid van de sterfelijke mensen aan Gods geboden. Hij, de Boze, toonde Mij
verschrikkelijke beelden; bracht Mij in verzoeking met elke reden waarom Ik Mij van de Wil van Mijn
Vader zou moeten afkeren. Hij wilde Mij kwellen en dus toonde hij de macht die hij toch nog zou hebben,
ondanks Mijn dood op het Kruis.
Mij werd de uiteindelijke verwoesting van Mijn Kerk op aarde getoond; de machtsgreep in haar door
sekten van vrijmetselaars; de verdorvenheid van de mens; het gebrek aan schaamte vanwege Gods
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kinderen, terwijl zij zich zouden inlaten met verachtelijke zonden van het vlees; de moord op
onschuldigen en de dwalingen van hen die pretenderen in Mijn Naam te spreken.
Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn Geest zaaide omtrent Mijn wezen van Mensenzoon. Ik, in Mijn
Goddelijkheid, kon niet in zonde vallen, maar Ik zeg jullie dit, opdat de mensheid zou verstaan hoe het
kwaad jullie kan bekoren om jullie van Mij weg te trekken.
Satan stelt het kwade niet voor op de meest voor de hand liggende manieren. Integendeel, hij vermomt het
kwade alsof het goed is. Hij is sluw en hij kan zelfs de heiligste onder jullie misleiden en hem doen geloven
dat een leugen de Waarheid is.
Als mensen Mijn Leer in de steek laten zullen zij gewillig en met begeerte in hun hart de zonde omarmen.
Zonder leiding zullen zij altijd uit de genade vallen. Wanneer Mijn Naam van de aardbodem is weggevaagd,
dan zal de mens niet in staat zijn God te vinden.
Welke religie jullie ook aanhangen, het speelt geen rol omdat jullie enige weg naar God langs Mij, Zijn enige
Zoon, gaat. Door Mijn dood op het Kruis, redde Ik jullie – inclusief elke man, vrouw en kind die in de wereld
van vandaag leven – van de vuren van de Hel. Indien jullie dat niet aanvaarden, kunnen jullie de Poorten
van het Paradijs niet binnengaan. Alleen door de Zoon kunnen jullie aan de Vader worden voorgesteld.
Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen je eigen redding.
Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonden en de wijzen waarop zij jullie van God scheiden. De
verspreiding van de zonden is nog nooit zo algemeen heersend geweest sinds God de wereld schiep.
Jullie, zondaars, hebben nieuwe diepten bereikt die Mij doen walgen. Jullie hebben zelfs de kleinen, die aan
jullie zorgen werden toevertrouwd, ertoe verlaagd zich als demonen te gedragen. Het ontbreekt jullie aan
naastenliefde, liefde en medeleven voor elkaar en toch zijn er velen onder jullie die te koop lopen met hun
gelovig handelen om door de wereld te worden gezien en geprezen. Net zoals de Farizeeën de Wetten van
God oplegden, maar ze zelf niet in praktijk brachten noch enige nederigheid toonden, zo ook zullen
diegenen onder jullie die beweren in Mijn Naam te komen, ten prooi vallen aan de zonde van hoogmoed.
Jullie moeten nog zoveel leren omtrent Mijn Stem en Mijn Leer, die nog steeds in dovemans oren vallen.
Dan zijn er nog diegenen die al hun tijd steken in het verkondigen van hun kennis van God, zeggen dat zij de
profetieën kennen die nog moeten geopenbaard worden, maar (in feite) niets weten. Ware het niet omwille
van Mijn grote Barmhartigheid dan zouden jullie niet geschikt zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.
De tijd is gekomen voor al diegenen die er aanspraak op maken Gods kinderen te leiden, op de
wegen van de Heer, om Mij, Jezus Christus, te smeken om de Gave van Nederigheid. Het is tijd voor
jullie om naar de Waarheid te luisteren, aangezien zij jullie gegeven werd, want er rest jullie niet veel tijd
meer om jullie zelf in Mijn Ogen te redden.
Jullie Jezus

746. Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid
beledigt.
Dinsdag, 26 maart 2013, 21:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld. Zij is bestemd voor Christenen van alle
gezindten, voor de Joden en al die religies die Mijn Almachtige Vader, de Allerhoogste God, verkondigen.
Deze Boodschap is eveneens voor diegenen die niet geloven in God de Vader, of in Mij, Zijn eniggeboren
Zoon. Zij is ook voor diegenen die zich weinig bekommeren over welk leven hun te wachten staat en wier
onverschilligheid betekent dat zij het Bestaan van God niet kunnen erkennen.
Door deze Boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar met betrekking tot jullie toekomstig
leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuwe Paradijs kan brengen, dat voor jullie
geschapen werd wanneer Hemel en Aarde in elkaar zullen versmelten. Dat Koninkrijk is voltooid en de
poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie Geschenk, waar jullie zullen leven in volmaaktheid
van lichaam, geest en ziel, komt van de Almachtige God, Die de wereld schiep.
De tijd van jullie ballingschap op aarde is bijna voorbij. Jullie zullen niet langer de pijn moeten doorstaan
van de zonden, die verwoesting aanrichten in elk deel van de wereld. Haat, die door de besmetting van
Satan in de wereld in leven wordt gehouden, zal niet langer bestaan. Wanneer de haat verbannen is, zal het
kwaad niet langer de volmaakte Schepping van God bezoedelen. Zijn Planeet, Zijn Geschenk van de
Natuur, Zijn Bescherming en Zijn Liefde zullen vernieuwd worden om jullie een eeuwig leven te geven
waarin geen dood mogelijk is.

603

Het leven op de aarde, zoals het nu is, zal jullie nooit bevredigen zolang Satan regeert. Zijn rijk loopt
reeds op zijn einde maar diegenen die hij besmet zullen doorgaan de zonden te verspreiden door de
onschuldige en niet zo onschuldige zielen aan te zuigen naar de diepten van de wanhoop. Deze teistering
zal voortgaan tot zo veel mogelijk zielen gegrepen zijn en aangeboden aan het Beest dat hen zal verslinden.
Ik zal spoedig, op het einde, voor de tweede maal komen zoals voorspeld werd, om jullie de
definitieve verlossing te brengen en jullie de Sleutel van Mijn beloofde Koninkrijk aan te bieden. Mijn
Koninkrijk zal uit de hemelen neerdalen, zichtbaar voor de wereld voor de laatste bazuin schalt. Wanneer de
bazuin weerklinkt, zullen alleen diegenen meegenomen worden die Mij toestonden hen te redden en
diegenen die trouw bleven aan het Woord van God. Daarom mogen jullie in deze tijd de hoogmoed niet
toestaan jullie te verblinden voor de Roep van God. Deze Missie werd voorbereid vanaf de allereerste
profetieën die God aan de mensheid gegeven heeft. Wees dankbaar dat jullie, door de Barmhartigheid van
God, dit Grootse Geschenk ontvangen hebben. Sta nooit toe dat trots jullie blind maakt voor Mijn Goddelijke
Tegenwoordigheid want dat is precies wat jullie van Mijn Barmhartigheid zal scheiden.
Ik bereid jullie nu daarom voor opdat Ik de hele mensheid kan redden en niet alleen de uitverkorenen die Mij
met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie geloven. Mijn Vader heeft deze Missie
gepland met de bedoeling jullie harten te openen zodat de Waarheid jullie tijdig kan getoond worden, voor de
Grote Dag waarop Ik kom om te Oordelen.
De Gave van de Heilige Geest blijft over deze Missie uitgestort worden om alle zielen te overdekken, in het
bijzonder diegenen die koppig hun rug naar Mij keren. De strijd om de zielen speelt zich af tussen Mijn
Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. Jullie moeten jullie ogen
openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid beledigt. Het maakt niet uit vanwaar die
beledigingen komen, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden in Mijn Heilige Naam.
Nu is de tijd van het grote bedrog en Ik vraag jullie dringend om tot God te bidden voor de wijsheid om te
begrijpen wat waarlijk van Mij komt en wat niet.
Jullie Jezus

747. Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuwe Paradijs zal pijnloos zijn,
ogenblikkelijk en zo onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te ademen.
Woensdag, 27 maart 2013, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kom jullie allen en verenig jullie met Mij in herinnering aan de dag dat jullie de
grote Gave van de Verlossing werd geschonken.
Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de Poorten van het Paradijs eindelijk geopend
werden om Gods kinderen te verwelkomen uit hun ballingschap van Hem. Mijn dood verzekerde voor jullie
een toekomst die jullie nooit zouden gekend hebben indien Mijn Vader Mij niet als de Messias zou gezonden
hebben.
Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. In deze tijd van Mijn Tweede Komst, zal
Mijn Lichaam dezelfde kruisiging ondergaan – alleen zal het nu Mijn Kerk zijn, Mijn Mystiek Lichaam,
dat zal lijden. Jullie moeten weten dat Ik nooit zou toestaan dat de kruisiging van Mijn Kerk het geloof van
Gods kinderen vernietigt. Dus nu doe Ik een oproep tot elke persoon, elke geloofsovertuiging, elke kleur en
elk volk om naar Mij te luisteren.
Jullie zullen spoedig al de tekenen op aarde ervaren, die jullie zullen bewijzen dat jullie de Schepping
van God zijn. Jullie zullen weldra weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie de hulp inroepen van Gods
Barmhartigheid. De toekomst van ieder van jullie, die aanvaardt dat je een geliefd kind bent van God, is
stralend. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen in Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn
Tafel.
Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuwe Paradijs zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en zo
onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te ademen voordat haar schoonheid jullie
geopenbaard is. Alstublieft, vrees Mijn Tweede Komst niet, indien jullie God beminnen. God bemint jullie. Ik
bemin jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omarmen en al diegenen die Mijn Hand van
Barmhartigheid aanvaarden en die berouw tonen over hun zondige leven, zullen veilig zijn.
Diegenen onder jullie die een sterk geloof hebben, zullen vlug worden meegenomen. De tijd voor hen
die achterblijven, door gebrek aan geloof en die het onmogelijk vinden om zich voor Mij open te
stellen, zal langer duren.
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Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verloren zijn moeten helpen. Mijn
Barmhartigheid is zo groot dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is om hen op te nemen in het
eeuwig leven dat Ik allen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles hopeloos lijkt, als de
zonden de zielen van de zwakken blijven verslinden. We moeten samenwerken om diegenen te redden die
zo ver van Mij verwijderd zijn dat weinig in staat is hen te verlokken naar Mijn Armen. Door jullie liefde voor
elkaar zullen wonderen gebruikt worden om die verloren zielen te redden. Dat is Mijn Belofte aan jullie.
Gebed, veel gebed zal een deel zijn van jullie plicht tegenover Mij om die zielen te redden van het
verschrikkelijk einde, dat door Satan gepland is tegen Gods kinderen die hij haat. Die zielen mogen hem niet
gegeven worden.
Mijn Oproep geldt voor iedereen. Deze Boodschappen sluiten geen enkele godsdienst uit.
Integendeel, zij worden gegeven aan elk kind van God met grote Liefde, omdat jullie allen in Zijn
Ogen gelijk zijn.
Wees in vrede en vertrouw op de Liefde van God.
Jullie Jezus

748. Het gevaar voor het Bestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk
worden.
Donderdag, 28 maart 2013, 21:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je begrijpt nu hoezeer deze Missie wordt verafschuwd door de Boze. Je moet
nochtans de wrede hindernissen overstijgen die voor jou geplaatst worden om Mijn Werk te vertragen.
Het gevaar voor het Bestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk worden door de arrogantie
van diegenen in Mijn Kerk, wier plan om de Waarheid te veranderen in alle ernst is begonnen.
Het is niet van belang dat velen onder jullie spotten met Mijn Missie om de zielen voor te bereiden op de
Grote Dag. Mettertijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, Die tot jullie komt om jullie
te dienen.
Ik Ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaars, moeten aan jullie rol denken en ze nooit
vergeten. Als dienaars kunnen jullie niet tegelijk meesters zijn. Want indien jullie een meester zijn, dan
kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie binnen Mijn Kerk hebben vergeten wat hun onderwezen is.
Jullie hebben het Woord van God uit het oog verloren.
Mijn Belofte is jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie
Mij opnieuw verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie te verwijderen uit de Tempel
van God en die te vervangen door een lijk. Het vervangmiddel zal nauwelijks merkbaar zijn en het zal een
poos duren vooraleer jullie de boosaardige daad kunnen ontdekken die jullie zal opgedrongen worden.
Aangezien Mijn Lichaam jullie, door de Heilige Eucharistie, staande houdt, zal de dood van Mijn
Lichaam, Mijn Kerk, de dood meebrengen voor de zielen die zich van Mij ontdoen.
De tijd voor de gruwel is zeer nabij. De tijd om te kiezen tussen Mijn Pad, of die van de valse profeet, is bijna
daar. Wees waakzaam, nu, aangezien de Waarheid door de bedrieger zal verdraaid worden. Zie hoe hij
zichzelf zal ophemelen in Mijn Schoenen, maar zal weigeren om het pad van de Waarheid in te slaan als
een dienaar van God.
Jullie Jezus

749. Vandaag zal Mijn Kerk op aarde Gekruisigd worden. Vandaag luidt het begin in
van de veranderingen.
Vrijdag, 29 maart 2013, 12:15 u.
Eerste Boodschap voor Goede Vrijdag
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal Mijn Kerk op aarde Gekruisigd worden.
Vandaag luidt het begin in van de veranderingen, die snel zullen plaatsvinden en die zullen gebeuren om
het aanschijn van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.
In haar kielzog zal het samensmelten van alle geloofsovertuigingen plaatsvinden, dat gezien zal worden in
elk openbaar teken en vrijwillig gedemonstreerd zal worden met de bedoeling om daarvan een publiek
getuigenis te brengen.
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Let op, nu alles wat Ik jullie gezegd heb aan het licht zal komen. Ik daag diegenen onder jullie uit om de
afschuwelijke waarheid te verwerpen, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te slikken.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn Sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, Mijn gewijde
dienaars, zullen spoedig op de proef gesteld worden, wanneer Mijn Goddelijkheid zal uitgedaagd worden.
Gods Wetten zullen aangepast worden en van zodra er geknoeid wordt met Mijn Heilige Eucharistie,
zal de Hand van God met zo’n kracht neerkomen dat jullie, onmiddellijk, zullen weten dat deze
Boodschappen van de Hemel komen.
Mijn Smart zal jullie smart worden. Jullie verdriet, omdat jullie de Waarheid kennen, zal het jullie onmogelijk
maken de heiligschennissen te aanvaarden, die men jullie zal opdragen in de armen te sluiten.
Zelfs dan, indien jullie Mijn profeet en de Woorden die Ik haar geef niet aanvaarden, zal Ik jullie nog steeds
tijd geven. Want zeer spoedig zal jullie door die leiders onder jullie gevraagd worden jullie geloften te
vernieuwen. Men zal jullie vragen jullie leven te verpanden door een bevestiging onder ede van de
heidense wetten. Indien jullie dat doen, zullen jullie onder de invloed van de Boze staan en daardoor de
strijd aangaan met God.
Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven en Mij smeken om leiding in een tijd waarin de man die op de
Stoel van Petrus zit, die weigert in diens voetstappen te treden of zijn schoenen te dragen, jullie getrouwheid
aan God zal vernietigen.
Wanneer jullie nu getuige zijn van de Kruisiging van Mijn Kerk op aarde, zal Ik jullie oproepen om de
Waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen om jullie te beschermen. Ik zal ervoor zorgen
dat Mijn Kerk, door hen die Mijn Leer, Mijn Sacramenten en het Woord van God aanhangen, blijft voortleven
dankzij de overblijvende getrouwen die Mij nooit zullen verlaten.
Er zullen er onder jullie zijn die Mij vandaag verraden. Anderen onder jullie zullen spoedig Mijn Sacramenten
opgeven, omdat jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. Diegenen onder jullie die de
waarheid al wantrouwen en die proberen Mijn Woord te verspreiden, zullen lijden omdat zij niet de moed
zullen hebben op te staan voor de Waarheid. Toch zullen jullie Mij trouw blijven omdat jullie weten dat jullie
niet zonder Mijn Liefde kunnen leven.
Luister naar Mijn Stem. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn Schouder en sta Mij toe om Mijn Armen om jullie
heen te slaan in deze tijd. Ik zal jullie altijd beschermen.
Jullie Jezus

750. Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen leiden vanuit zijn
plaats van ballingschap.
Vrijdag, 29 maart 2013, 08:45 u.
Tweede Boodschap voor Goede Vrijdag
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht
wordt, zal deze in werkelijkheid de Kruisiging voorstellen van de Katholieke Kerk.
In de dagen naar de aanloop van Mijn verraad in Mijn Tijd op aarde, streden de priesters van die dagen op
elke mogelijke manier in hun betrachting om te bewijzen dat Ik schuldig was aan ketterij.
Zij namen wat Ik onderricht had – het Woord van God – en verdraaiden het. De geruchten die zij nadien
verspreidden bevatten leugens en zij beweerden dat Ik het volk probeerde weg te trekken van de Ware Leer
van de Kerk. Zij preekten in de Tempels om de mensen te waarschuwen van Mij weg te blijven, opdat ze de
hogepriesters beledigden. Zij werden gewaarschuwd dat indien zij Mijn Boodschappen bleven verspreiden
zij, zoals melaatsen, uit de Heilige Tempel zouden weggejaagd worden. In sommige gevallen, werd Mijn
leerlingen gezegd dat zij lichamelijke straffen zouden ondergaan en dat zij zouden gevangen genomen
worden.
Terwijl zij tegen de Heilige Geest lasterden – ontkenden zij dat Ik de Waarheid sprak en zegden dat
Mijn Woord van Satan kwam – zij bleven God in de Tempels vereren. Gekleed in gewaden van
Koningen, vochten zij voor hun plaats aan het altaar in de Tempel. Alle lagere dienaren moesten uren
rechtstaan terwijl zij op hun stoelen zaten, die ontworpen waren voor Koningen. Het altaar stond zo vol
Kerkelijke leiders dat de gewone mensen verward waren. Zij werden verplicht om eer te brengen aan
God door gedwongen eer te brengen aan de hoogstgeplaatste dienaren van God. De hogepriesters
eisten respect van de bezoekers van de Tempel. Zij spreidden al de uiterlijke tekenen ten toon van liefde en
nederigheid, die van hen verwacht werden, en toch kleedden en gedroegen zij zich als meesters in het Huis
van Mijn Vader, in plaats van als dienaren die zij hadden moeten zijn.
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De mensen waren bang de Farizeeën te beledigen door Mij te volgen. Priesters werden geïntimideerd en
verwittigd dat indien zij niet stopten met het verspreiden van Mijn Woord, zij van hun titels zouden beroofd
worden. Gewone mensen wisten dat wanneer zij zouden gepakt worden bij het verspreiden van Mijn
Onderrichtingen, hun eigen lot veel erger zou zijn.
De Kruisiging van Mijn Lichaam op aarde voltooide het eerste deel van het Verbond met Mijn Vader om de
mensheid te redden.
De Kruisiging van Mijn Mystiek Lichaam – Mijn Kerk op Aarde – begint vandaag, het begin van de laatste
vervolging, terwijl het Vrijmetselaarsplan om Mijn Huis te ontwijden nu zal zichtbaar worden voor allen die de
Waarheid kennen.
De geschiedenis zal zich nu herhalen, maar de Waarheid zal niet verloochend worden. Zij die Mij zullen
verloochenen, zullen echter met de tijd naar Mij terugkeren. Zij die weten dat de voorzegde profetieën – dat
Mijn Kerk het uiteindelijk doel zal zijn om alle sporen van Mij, Jezus Christus, uit te wissen – nu plaatsvinden,
zullen Mij volgen in Mijn Restleger. Zij zullen trouw blijven aan Mij en Mijn Leer tot het einde van de tijd.
Niemand kan de verspreiding van het Ware Woord van God tegenhouden. Niemand. Het bestuur in het Huis
van Petrus zal kortstondig zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen leiden vanuit zijn
plaats van ballingschap. Petrus, Mijn Apostel, de stichter van Mijn Kerk op aarde, zal hem leiden in de
laatste moeilijke dagen, wanneer Mijn Kerk vecht voor haar Leven.
Jullie Jezus

751. Niet aan Mijn Voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn Voeten zijn die zij
kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.
Vrijdag, 29 maart 2013, 19:00 u.
Derde Boodschap voor Goede Vrijdag
Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Iskarioth Mij verraadde, nam hij Mijn Hoofd en kuste Mij op de wang.
Wanneer zij die Mijn Kerk leiden zeggen Mij te beminnen, en Mij dan verraden, zullen jullie duidelijk hun kus
van verraad zien.
Niet aan Mijn Voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn Voeten zijn die zij kussen, maar die van
Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.
Bezorgdheid tonen voor de noden van de evenmens is bewonderenswaardig. Maar wanneer jullie in de
behoeften van de mensen het lichamelijk welbehagen boven hun geestelijke noden plaatst, dan volgen jullie
niet Mij, Jezus Christus.
Humanisme is geen Christendom. Christen zijn wil zeggen alles aan Mij overgeven, jullie zelf in volle
nederigheid aan Mijn Voeten overleveren. Het wil zeggen dat jullie Mij toestaan jullie te leiden. Het wil
zeggen gehoorzaam te zijn aan Mijn Wetten en alles te doen wat mogelijk is om het voorbeeld te tonen van
Mijn Liefde voor jullie allen. Vandaag werd Ik verraden.
Het kan en zal niet lang duren dat jullie misleid worden want eens het Huis van God van binnenuit
aangevallen wordt, kan niets anders dan wanorde het gevolg zijn. Jullie moeten jullie Kruis opnemen en Mij
volgen want spoedig zullen jullie geblinddoekt zijn en jullie zullen strompelen en vallen in het donker.
Zonder het Licht van God zullen jullie niet in staat zijn om te zien.
Jullie Jezus

752. De Verrijzenis van mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste Geschenk, omdat
het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.
Zaterdag, 30 maart 2013, 20:40 u.
Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste Geschenk, omdat het betekent
dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.
Door te verrijzen uit de dood, vernietigde Mijn Zoon de dood. Indien jullie het verlangen, heeft de dood niet
langer macht over jullie. Het leven dat jullie gegeven werd, zal spoedig veranderen, omdat er slechts één
Leven in God zal zijn.
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Wanneer de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde samensmelten zal er alleen eeuwig leven zijn. Dood van
het lichaam, van de geest en van de ziel zal niet meer bestaan. Jullie moeten nooit dit nieuwe Leven vrezen,
want het zal jullie vrijmaken. Veel liefde zal weldra over de wereld snellen, uitgestort door de
Barmhartigheid van Mijn Zoon. Deze grote, grote, genade zal de volgende stap zijn, door God
ondernomen om Zijn kinderen te redden van de dood van de ziel. De dood van het lichaam zal niet
langer meer bestaan wanneer Mijn Zoon nederdaalt met het Nieuwe Jeruzalem.
Jullie moeten veel moed tonen tijdens deze verderfelijke tijden, want deze beproevingen zullen spoedig
voorbij zijn. Concentreer jullie enkel op het geweldig Leven dat jullie wacht en bid opdat alle zielen dit
Wonderbaar Geschenk zullen aanvaarden.
Die zielen, die de Waarheid van het Eeuwig Leven weigeren te aanvaarden, zullen in plaats daarvan kiezen
voor de eeuwige verdoeming. Er zijn slechts twee keuzemogelijkheden en toch geloven vele van deze zielen
dat er nog een derde is. Zij die de sekten volgen, in het leven geroepen door de macht van de Boze, geloven
verkeerdelijk in een ander mystiek leven waar hun grote macht zal gegeven worden. Zij geloven in valse
engelen. Zij verafgoden valse engelen, en jammer genoeg bestaan er daar veel van, maar zij zijn geen
engelen van God. Zij kwijnen weg in ketens in de afgrond van de Hel en toch slagen zij erin Gods kinderen
te misleiden die geloven dat zij engelen van het Licht zijn. Het enige Licht dat jullie moeten volgen is het
Licht van God – de Waarheid.
Het Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs, dat jullie wacht, is dat wat jullie door God beloofd werd en waarover Mijn
Zoon zal regeren.
Aanvaard de Hand van Mijn Zoon en jullie zullen het Paradijs binnengaan.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

753. Vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld.
Zondag, 31 maart 2013, 18:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld, omdat Ik Mij verheug
omwille van het geloof dat bestaat, ondanks de beproevingen en ellende die Gods kinderen in deze tijd te
verduren hebben.
Ik vernieuw vandaag het aanschijn van de aarde en vul met Mijn Heilige Geest de zielen van hen die
geloven in Mij, hun geliefde Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid. Verheug jullie en negeer de
kwellingen die door Satan zijn losgelaten. In plaats daarvan, verneder jullie voor Mij en stel al jullie
vertrouwen in Mijn Barmhartigheid en Ik zal jullie tegen kwaad beschermen.
Weet dat alle Macht Mij toebehoort. De Boze en diegenen die hij tot slaven maakt hebben geen macht over
Mij. Maar hun beïnvloeding zal velen van diegenen die zichzelf openstellen voor de misleiding van het beest
vernietigen.
Mijn Koninkrijk wacht op jullie in al zijn Glorievolle Pracht, en die tijd is bijna daar.
Verspreid jullie, Mijn volgelingen, vermenigvuldig jullie in groepen en verkondig het Woord van God,
de Waarheid, die in de Heilige Bijbel staat. Jullie moeten nu teruggrijpen naar de Evangeliën en mensen
herinneren aan de inhoud ervan, want daarin ligt het Woord van God vervat.
Vele nieuwe wetten zullen in jullie naties geïntroduceerd worden, waardoor het onmogelijk zal worden
toegang te krijgen tot Mijn Vaders Boek. Jullie mogen die wetten nooit aanvaarden want zij ontkennen Mij.
Wanneer jullie geen toegang hebben tot Mijn Leer, zullen jullie kinderen Mij niet kennen. Wanneer Mijn
Onderrichtingen, de Wetten van God, verbannen worden, dan zullen jullie beseffen dat jullie regeringen door
Satans hand geleid worden.
Jullie moeten niet toestaan dat jullie als slaven behandeld worden. Jullie mogen niet bezwijken voor
onzinnige wetten die jullie je vrije wil ontzeggen. Vergeet nooit dat jullie geboren zijn met de gave van een
vrije wil – een Geschenk van God.
Gelijk welke mens die jullie vrije wil wegneemt, ontkent God. Elke regering of natie, die jullie je vrije wil
ontzegt om van God te getuigen, wordt door Satan geleid. Jullie, Mijn geliefde volgelingen zijn bedrogen
geworden door satanische invloeden in die landen die jullie banken, jullie regeringen en jullie toegang tot
voedsel onder controle hebben.
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De tijd zal komen dat zij jullie, nog meer dan nu het geval is, zullen doen lijden, maar plots en onverwacht
zal een strenge kastijding komen, die deze regeringen en hun macht nutteloos zullen maken. Gods
tussenkomst zal snel plaatsvinden en de leden van die boosaardige sekten zullen op handen en knieën
voortkruipen, schreeuwend in panische angst om de straf die over hen zal neerkomen omwille van hun
slechte daden.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten Mij vertrouwen en sterk blijven. Vandaag zegen Ik jullie met een
bijzondere gave – de Gave van Volharding. Jullie zullen weten dat jullie deze Gave ontvangen hebben
want jullie geduld zal onwankelbaar zijn. Jullie vastberadenheid om Mijn Heilige Wil te doen zal zelfs jullie
zelf verbazen, en wanneer de tijd komt om openlijk van Mijn Tweede Komst te getuigen, zullen jullie geen
vrees meer hebben. Integendeel, de liefde voor Mij zal zichzelf kenbaar maken als een buitengewone liefde
voor jullie broeders en zusters. Jullie zullen hen nu zien zoals zij gezien worden door de Ogen van Mijn
Vader, als kleine kinderen. Jullie hart zal zwellen van liefde en dat zal jullie van de wijs brengen want jullie
zullen in je hart zelfs liefde voelen voor die vijanden die jullie naties besturen onder bevel van het beest.
Die liefde zal de zielen bekeren van hen die vol haat zitten in hun eigen ziel. Jullie gebeden voor dergelijke
zielen zal hen vrijstelling verlenen van de straf die zij anders zouden moeten ondergaan op de dag van de
bestraffing, wanneer Ik kom om te Oordelen.
Deze Gave van Volharding, die Ik jullie vandaag geef, zal zielen redden, want elke Gave die Ik schenk heeft
slechts één doel en dat is alle zielen te redden opdat wij ons samen als één Heilige Familie kunnen
verenigen in het Nieuwe Paradijs op aarde.
Jullie Jezus

754. God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor De
Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag.
Maandag, 1 april 2013, 17:22 u.
Mijn liefste dochter, de offers die ten gunste van de mensheid door Mij, jullie geliefde Vader, gebracht
werden, lopen nu ten einde.
Omwille van Mijn Zuivere Liefde voor Mijn kinderen, werd er geen enkele moeite gespaard om hen te
behoeden voor het kwaad van de zonde. In deze tijd is de laatste strijd om al Mijn kinderen van elke
gezindte en ras te redden, nu in zijn eindfase.
Wie van jullie zal opstaan voor de Waarheid, nu zij jullie al zo lang gegeven werd? Wie van jullie zal Mijn
Heilig Woord aanvaarden zoals het jullie vandaag in Mijn Boek der Waarheid wordt aangeboden? Diegenen
onder jullie die tekeergaan tegen Mijn profeet zullen tot zwijgen gebracht worden, zodat Mijn kinderen de
zoete Stem van Mijn geliefde Zoon kunnen horen, omdat zij zielen naar de veilige haven voert om hen voor
te bereiden op het Nieuwe Paradijs op aarde.
Ik roep al Mijn kinderen op, de sterken, de zwakken, de kwetsbaren, de onwetenden en zij die vol hoogmoed
zitten, die denken dat zij de Waarheid kennen van de profetieën die Ik doorheen de eeuwen beloofde, om
deze oproep vanuit Mijn Hemels Koninkrijk te beantwoorden.
Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor de Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag.
Ik alleen ken de datum van de Grote Dag wanneer Mijn Zoon zal terugkeren om het Koninkrijk op te
eisen dat Ik Hem beloofde.
De Dag van de Waarschuwing, die jullie als een groot geschenk zal gegeven worden, zal de
mensheid in twee verdelen. De ene helft zal Mijn Zoons grote Barmhartigheid aanvaarden. De andere helft
zal zich verbergen en weglopen. Zij zullen geloven dat zij de macht hebben om Gods tussenkomst om hen
te redden, te weerstaan. Wat zij niet weten is dat Ik hen zal najagen tot op de Laatste Dag om hen te redden
van de definitieve gruwel, vanwaar geen terugweg mogelijk is.
Mijn kinderen, wees niet bang voor Mij. Het is omwille van Mijn Liefde voor jullie dat Ik de laatste vervolging
heb toegestaan wanneer het kwaad zichzelf op een nooit geziene wijze zal kenbaar maken.
Alle Christelijke Kerken zullen geestelijk gezien, neergehaald worden. Sommige zullen vernietigd worden.
De Katholieke Kerk, meer dan alle andere, zal het meest lijden, omdat zij nu van binnenuit haar kern zal
bezoedeld worden.
Deze ziekte zal kwaadaardig zijn, maar de Kerk die door Mijn Zoon op aarde gesticht werd zal dit kwaad
overleven, ofschoon een groot gedeelte ervan zich buiten Rome zal bevinden, omdat de Stoel van Petrus
ontheiligd is geworden.
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Sta op, jullie allen die trouw zweren aan Mijn Zoon. Blijf samen en bid opdat de teistering niet die zielen zou
verslinden die hun leven hebben opgegeven voor Mijn Zoon. O, hoezeer zullen zij in verzoeking gebracht
worden door de nieuwe wetten, waarvan zij zullen geloven dat die door de Hemel gedicteerd zijn en
afgekondigd door de Stoel van Rome. Hoe zal hun hart samentrekken van verdriet wanneer de wanorde
uitbarst. Hoe zullen zij wenen wanneer die gewijde bedienaren, met honderdduizenden, zullen
geëxcommuniceerd worden. Dan pas zullen zij hun armen opheffen en Mijn Zoon roepen om hen te leiden.
Mijn Godheid zal de wereld bedekken en al Mijn kinderen verzamelen in het Koninkrijk van Mijn Zoon. Jullie
moeten wachten op die roep en deze Gaven, met dankbare harten, aanvaarden die jullie gegeven worden
als de wapens die jullie nodig hebben om te strijden tegen de goddeloosheid, die de aarde in duisternis zal
hullen.
Wie zachtmoedig en nederig van hart zijn, die Mij, hun Vader, beminnen en zij die de Godheid erkennen van
Mijn enig geliefde Zoon, Jezus Christus, zullen het eerst verzameld worden. Zij, wier namen opgetekend
staan in het Boek des Levens, zullen geroepen worden en als leiders regeren, samen met de heiligen onder
de twaalf stammen van Israël.
Wie van jullie lauw van hart zijn, zullen dan verlicht worden en jullie taak zal zwaarder zijn. Het zal door jullie
gebeden zijn, dat de anderen - diegenen die zich voor Mij verbergen - onder Mijn Bescherming zullen
genomen worden.
Het beest, dat voor Mij terugdeinst, zal de zielen van die kinderen van Mij niet zo gemakkelijk winnen. Elke
Daad van Barmhartigheid, elk wonder, en elke tussenkomst zal door Mij verleend worden voor het welzijn
van Mijn kinderen.
Zij die tegenover Mij en Mijn kinderen staan zullen een verschrikkelijke straf ondergaan. Hoewel Ik al Mijn
kinderen bemin, zal Ik niet aarzelen om diegenen onder hen te stoppen, die, indien Ik hun dat zou toelaten,
Mijn Koninkrijk zouden wegnemen dat Ik met heel Mijn familie wil vullen.
Wees op jullie hoede voor Mijn Toorn. Want, alhoewel zij evenwichtig is en Mijn geduld groot is, zal Ik over
de aarde een grote rampspoed brengen, zelfs indien dat betekent veel ervan te verwoesten. Zoals een
ziekte, die het menselijk lichaam verslindt, zo ook zullen de boze daden van de mens tegen zijn broeder, de
gezonde cellen vernietigen. Als deze ziekte niet gestopt wordt en indien Ik het zieke vlees niet wegsnijd en
wegwerp, kan Ik het lichaam niet terug gezond maken.
Het zal enkel het intacte, gezonde Lichaam van Mijn Zoons kerk op aarde zijn, dat aan de deur van Mijn
Nieuw Koninkrijk op aarde zal kunnen komen. Zij die zichzelf verwijderd hebben van de bekoring Mijn Zoon
te verwerpen, zullen het gemakkelijker vinden om waardig gemaakt te worden om zich als Een Lichaam te
verenigen, in vereniging met Mijn Zoon. Aan hen zal het eeuwig leven gegeven worden en er zal geen pijn
meer zijn.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

755. Ik verlang meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen in
hun Eeuwig Paradijs.
Dinsdag, 2 april 2013, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de druk op Mijn volgelingen om deze Heilige Boodschappen af te wijzen zal
toenemen. Vele misleide volgelingen van Mij zullen weigeren deze Boodschappen als de Mijne te
aanvaarden. Goedmenend in hun bedoelingen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om mensen van
Mij weg te trekken, in de overtuiging dat zij Mijn Kerk verdedigen.
Ik Ben de Kerk, en zolang Mijn gewijde dienaars Mijn Onderrichtingen, Mijn Leer, Mijn Sacramenten
en Mijn Allerheiligste Eucharistie beschermen, zijn wij als Eén. Diegenen, inbegrepen leiders binnen
Mijn Kerk, die deze Wetten veranderen, maken geen deel uit van Mijn Kerk. Deze veranderingen zijn
nog niet voorgesteld maar wanneer dat zal gebeuren zal er veel droefheid zijn.
Tot diegenen onder jullie die twijfelen, alstublieft, verwerp Mij niet. Hoewel jullie mij enerzijds omarmen,
brengen jullie ook tranen in Mijn Ogen. Jullie kunnen Mij nu niet zien, maar weldra zullen jullie Mijn
Goddelijke Tegenwoordigheid voelen.
Ik doe een oproep tot jullie allen om jullie nu voor te bereiden op de grote schitterende toekomst die Ik voor
jullie heb klaarstaan. De Hemel jubelt omdat de Heilige Geest spoedig zal neerdalen en jullie harten zal
doordringen met liefde en herkenning. Zo vele zielen zullen gered worden, zo groot is Mijn Liefde. Ik zal
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nooit opgeven. Jullie zullen lijden in Mijn Naam, maar dat zal vergeten zijn wanneer jullie aan de
poorten van Mijn Nieuw Koninkrijk staan. Jullie zullen zich allen verenigen als één familie.
Ik spreek over diegenen die voor Mij verloren zijn, maar Ik heb het vaste voornemen Mijn Barmhartigheid
uit te breiden naar zo veel mogelijk. Kom naar Mij en laat Mij jullie geruststellen omtrent de reikwijdte van
Mijn volmaakte Liefde en Medelijden voor eenieder van jullie. Diegenen die Mij verwerpen, en in sommige
gevallen Mij haten, zullen in Mijn Armen gesloten worden terwijl Ik hun arme harten troost en hun zielen
verlicht. Ik zal hun enige hoop worden wanneer zij eindelijk zullen beseffen dat het duistere pad dat zij
gekozen hebben niets anders biedt dan ellende en angst.
Ik zal over de hele wereld Mijn Goddelijke Stralen uitstorten, vol van Erbarmen en weldra zal Ik heel de
mensheid zuiveren, zodat zij vlug kan opgenomen worden in Mijn Koninkrijk. Mijn tijd is bijna daar, terwijl
Ik wacht op de dag dat Mijn Vader Mij de sleutels van Mijn Koninkrijk zal overhandigen.
Wanneer het laatste Verbond vervuld is, verlang Ik meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te
brengen in hun Eeuwig Paradijs. Dat is jullie uiteindelijke erfenis die jullie beloofd werd. Wijs haar niet af,
want het verdriet dat jullie jezelf zullen bezorgen moet gevreesd worden, en zouden jullie Mij toch de rug
toekeren, dan zal er een tijd zijn dat Ik niets meer voor jullie kan doen om jullie te redden.
Jullie Jezus

756. Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op de aarde
wandelen.
Woensdag, 3 april 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Kracht van Mijn Stem, doorheen deze Boodschappen, heeft in twee jaren al
zo vele naties bereikt, dat miljoenen zielen nu zullen helpen om de zielen van hun broeders en zusters te
redden.
Het Woord van God, ontvlamd door deze Hemelse Oproep, zal door al jullie zonen, dochters,
broeders en zusters verspreid worden over de hele wereld. De snelheid van deze Missie, die de
wereld in storm verovert, wordt gevoed door de Kracht van de Heilige Geest.
Zo vele talen, zo vele naties, zo vele zielen, hebben Mijn Hand van Barmhartigheid gegrepen en volgen Mij
nu terwijl Ik hen naar het Eeuwig Leven leid.
Mijn Vader beloofde de wereld het Boek der Waarheid voor de eindtijd. Hij komt Zijn belofte altijd na.
Niemand kan de inhoud van het Boek der Waarheid kennen, omdat het niet aan jullie was om dat te weten.
Alleen aan de Profeet Daniël werd de inhoud ervan meegedeeld, maar hij kreeg van Mijn Vader de opdracht
om de geheimen niet te ontsluiten.
Nu, Mijn dochter, wordt aan jou als de laatste profeet zijn inhoud gegeven en door het Woord van God zal
die veel vrucht dragen. Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven om het menselijk ras te
redden van een zekere dood. Het is een levensreddend Geschenk voor de ziel. Het brengt
buitengewone genaden mee. Het brengt jullie de Waarheid, niet alleen om jullie te herinneren aan
Mijn Leer, maar, om jullie voor te bereiden op de aanvallen tegen Mijn Kerk, die zullen uitlopen op de
ondergang van zielen.
Het Boek der Waarheid zal jullie, Mijn geliefde volgelingen, ook het plan van Mijn Vader openbaren om jullie
te helpen de gepaste voorbereidingen te treffen die nodig zijn om binnen te gaan in het Nieuwe en Prachtige
Paradijs op aarde. Zonder het Boek der Waarheid, zouden jullie, Mijn leerlingen, als lammeren zijn die naar
de slachtbank geleid worden, want jullie moeten weten dat jullie geloof in God op de proef zal gesteld
worden en vele inspanningen zullen ondernomen worden om alle sporen van Mij, Jezus Christus, van het
aardoppervlak uit te wissen.
Wanneer mensen hongeren naar de Waarheid van God, zullen zij zich naar een andere richting wenden om
vertroosting te zoeken. Geen mens kan op deze aarde overleven zonder te geloven in iets, wat leven
belooft. Helaas, velen jagen valse doctrines na, die inspelen op hun zwakheden. Eigenliefde, betekent dat
religies en zogenaamde geestelijk verlichte sekten inspelen op de begerigheid van het menselijk hart.
Zelfvoldoening leidt niet naar God, of de Waarheid. Deze arme zielen, die niet in een leven na de dood
geloven na het aardse leven, wandelen bijgevolg rond in ellende en zonder enige hoop in hun harten.
De Kracht van Mijn Heilige Geest, de donder van Mijn stem, de wonderen die Ik zal openbaren en het bewijs
van de echtheid van deze Boodschappen zullen de zielen van miljoenen voor zich winnen.
Mijn Tegenwoordigheid bedekt de aarde en dat heeft veel haat uitgelokt, omdat Satan de geesten van Mijn
volgelingen vergiftigt. Ik ben Tegenwoordig in de Tabernakels van de wereld, in Mijn Kerken, in de woorden
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van alle uitverkoren zieners. Maar in deze Boodschappen, Mijn laatste aan de mensheid, zal Mijn
Tegenwoordigheid leiden naar wereldwijde bekering.
Jullie mogen nooit Mijn Belofte vergeten. Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op
de aarde wandelen. Mijn waarschuwing aan jullie nu is om te luisteren naar de profetieën. Gelijk wie beweert
Mij te zijn, of gelijk wie jullie zegt dat Jezus in een menselijk lichaam op de aarde rondwandelt, is een
leugenaar.
Mijn tijd zal komen om vanuit de Hemel neer te dalen op precies dezelfde wijze zoals Ik op Mijn laatste dag
op aarde ben opgestegen.
Jullie Jezus

757. Alleen diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan
deze vorm van genocide van de ziel.
Donderdag, 4 april 2013, 19:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschap in vraag stellen,
uitdagen en bespotten. Het is niet nodig om Mijn Allerheiligste Woord te verdedigen. Mijn Woord is
definitief en niemand heeft het recht om het in vraag te stellen. Ofwel aanvaard je Mij, ofwel niet.
Terwijl Christenen onder elkaar strijd voeren over deze Boodschappen, die zo lang geleden voorspeld
werden, behandelen zij mekaar als vijand. Jullie kunnen jezelf niet Mijn leerling noemen en tegelijk vijandig
staan tegenover jullie broeders en zusters. Terwijl jullie zo druk doende zijn met tegen elkaar tekeer te gaan
is de grootste vijand, Satans leger, de gemeenste gruweldaden aan het opzetten die de mensheid ooit
gezien heeft sinds de schepping van Adam en Eva.
De oorlogen waarvan Ik sprak staan op het punt te beginnen en het ligt in de bedoeling om bevolkingen uit
te roeien. Jullie zouden denken dat deze oorlogen gevoerd worden door de ene natie tegen de andere,
maar dan hebben jullie het verkeerd voor. De wapens zullen maar van een enkele bron komen.
Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de vreselijke daden die door de hoogste graden
van Vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden. Jullie kunnen je hun verdorvenheid
onmogelijk inbeelden, maar herken volgende tekenen. Wanneer de banken jullie vrijheid, jullie huizen en
jullie bekwaamheid om jullie families te voeden wegnemen, dan zal dat slechts een deel zijn van hun plan
tegen de mensheid. Jullie zullen slaven worden, maar diegenen die standvastig blijven tegenover Mij en Mijn
Leer en die Mij trouw blijven, mogen nooit Mijn Barmhartigheid vergeten.
Terwijl deze openbaringen vreesaanjagend mogen overkomen, zijn zij de Waarheid. Door voorbereid
te zijn op deze handelingen tegen Gods Schepping, zullen jullie door jullie gebeden helpen om veel
van het lijden te verzachten dat deze boosaardige sekten jullie zullen aandoen. Terwijl jullie gebeden
de gevolgen van dergelijke gruweldaden zullen verminderen, zullen zij, indien aan Mij overhandigd met liefde
in jullie hart, gebruikt worden om de schuldigen van deze verschrikkelijke daden te redden. En terwijl deze
misleide en versteende harten voortgaan Mij te tarten, door hun pogingen om de wereldbevolking uit te
roeien, zal Ik trachten hun hart te verlichten opdat zij die vreselijke band met Satan zouden verbreken. Velen
zijn volledig bezeten door de Boze en voor sommigen is er weinig hoop. Alleen een wonder verleend door
Mijn Barmhartigheid, in verbinding met diegenen die Mij de gave van hun lijden offeren, kan hen redden.
Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door jullie wrede verwerping van Mij, zullen Mij smeken om
Mijn Erbarmen wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer jullie gedwongen zullen zijn
om te lijden en om het merkteken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, dan zullen jullie om Mij
schreeuwen. Dan zullen jullie je verdringen om het Zegel van de Levende God te vinden, dat Ik door Mijn
Vader aan de wereld gegeven heb in deze Boodschappen – maar dan zal het te laat zijn. Alleen diegenen
die het Zegel aanvaarden, het in hun huizen bewaren of op hun lichaam dragen, zullen beschermd zijn.
Alleen diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de
ziel.
Twijfel niet, nog geen minuut, aan Mijn boodschappen die jullie nu gegeven zijn. Aanvaard Mijn Goddelijke
Tussenkomst want Ik wil jullie enkel redden. De strijd om de zielen is van een dergelijke omvang dat indien
Ik niet zou tussenbeide komen, door Mijn profeten, velen van jullie partij zouden kiezen voor het Beest en al
zijn volgelingen, die voor jullie opduiken als wolven in schaapskleren.
Satan is buitengewoon sluw en zal zijn boze daden nooit voorstellen voor wat ze zijn. Neen, in plaats
daarvan zal hij ze presenteren als goede daden, stimulerend en zeer gepast voor jullie belangen. Dat is de
valkuil die hij uitzet. Zo verlokt hij de goedmenende onschuldige ziel naar zijn hol. De wijze waarop Satan
zichzelf zal blootgeven, door deze arme zielen die hij slaagt voor zich te winnen, zal zijn door de zonde van
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hoogmoed. De zonde zal in zijn lelijkste vorm waargenomen worden bij die mensen in hoge posities die
anderen zullen vernietigen voor hun eigen egoïstisch belang. Onderaan de scala zal de zonde van
hoogmoed onder jullie gezien worden wanneer jullie anderen oordelen, kwaadspreken over hen en proberen
om hun persoon even goed als hun reputatie te beschadigen, en dat in Mijn Naam.
Ik vertel jullie deze treurige feiten, zodat Ik jullie kan voorbereiden, jullie kan uitrusten met Mijn Liefdevolle
Bescherming, opdat Ik hulp kan bieden om zelfs diegenen te redden die over de aarde zullen marcheren om
haar te verslinden.
Jullie Jezus

758. Aan niemand van jullie is ooit het recht gegeven om een ander in Mijn Naam te
veroordelen, want dat is niet mogelijk.
Vrijdag, 5 april 2013, 12:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, onder jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, moet jij Mijn Boodschappen
nooit verdedigen. Noch heb jij de autoriteit om gelijk welke andere ziener, of zelfverklaarde profeet,
waar of vals, in Mijn Naam te beschuldigen of te bekritiseren.
Diegenen die beweren te spreken in Mijn Naam en die deze Boodschappen voor de wereld veroordelen,
weet dit. Jullie hebben Mijn toestemming niet, noch hebben jullie er naar gevraagd, om gelijk wie die
beweert een uitverkoren ziel te zijn openlijk te verwerpen. Wanneer jullie beweren dat deze
Boodschappen onwaar zijn, zeggen jullie dat ze leugens zijn. Leugens kunnen enkel van Satan
komen. Deze, Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld, waarschuwen jullie voor de vreselijke leugens,
waarmee hij, Satan, de zielen van al Gods kinderen voedt. Hoe zijn jullie misleid geworden om Mij, jullie
geliefde Jezus, te verwerpen, Die bitteren tranen van verdriet weent over de manier waarop Ik afgewezen
word.
Diegenen die zeggen dat gelijk wie deze Hemelse Boodschappen kan schrijven, beledigt Mij. Hoe kan een
mens de Woorden van Mijn Lippen bedenken, wanneer zij van Mij komen? Geloven jullie dat zulke Heilige
Woorden voortgebracht zouden kunnen worden door de hand van een sterveling? Geloven jullie dat gelijk
wie, besmet met zonde, Mijn Heilig Woord zou kunnen voortbrengen, zonder tegengehouden te worden
vanuit van Mijn Hemels Koninkrijk? Indien dat het geval is dan hechten jullie geloof aan de bekwaamheid
van de mens om op die wijze een weg van bekering te banen. De mens is niets zonder God. Jullie zijn niet
waardig om met gezag te spreken bij het verkondigen van het Woord van God. Indien jullie het Woord van
God verkondigen van jullie eigen lippen, zonder leiding van Mij, dan zijn jullie schuldig aan een zware
vergissing.
Mijn dochter, Ik moet jou en al die andere uitverkoren zielen eraan herinneren, dat aan niemand van
jullie ooit het recht gegeven is om een ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.
Ik doe nu een oproep tot al Mijn uitverkoren zielen. Herinner Mijn Belofte aan jullie dat Ik zal wederkomen.
Weet nu, dat jullie allen een zending gekregen hebben om de harten van de mensen voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst. Weet nu, dat dit de allerlaatste Missie is, gedicteerd door de Heilige Drie-Eenheid.
Niemand van jullie heeft Mijn Toestemming om deze, of gelijk welke andere zending, openlijk te
beschuldigen. Doe dat en jullie zullen van Mij verwijderd worden.
O hoezeer verwonden de zonden van uitverkoren zielen mij dieper dan gelijk welke andere. Zij die Mij
zeer nabij zijn, en Mij dan verraden, zijn diegenen die Mij het meeste pijn doen. Wanneer zij zich
tegen Mij keren, veroorzaken zij vreselijke verdeeldheid en verhinderen zij zielen om het pad naar de
eeuwige redding te volgen.
Jullie Jezus

759. Moeder van God: jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Tweede
Komst.
Zaterdag, 6 april 2013, 16:30 u.
Mijn kind, ongeacht hoe eenzaam of moeilijk deze Missie is, je moet altijd gehoorzaam blijven aan mijn
Zoon. Je moet elk verzoek aan jou eerbiedigen. Je moet antwoorden op elke opdracht die van jou verwacht
wordt, zelfs als dat betekent dat jij je daarmee de woede van anderen op de hals haalt.
Al Gods zieners zonder uitzondering, aan wie Ik verscheen, hebben geleden onder de hand van diegenen
die hen hardvochtig verwierpen. Ofschoon vele van hen ten slotte geloofd werden, zal jij, mijn kind, het
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meest lijden omdat jij een profeet bent van God. De profeten van God hebben altijd de haat opgewekt onder
Zijn kinderen, omdat Satan zijn vreselijkste kwellingen toedient aan diegenen die het Woord van God
spreken.
Als profeet van de eindtijd zullen jouw vijanden niet alleen bestaan uit diegenen die mijn Zoon
verwerpen en haten, maar ook uit diegenen die van Hem houden. Jouw vijanden zullen in aantal allen
overtreffen die voor jou kwamen. Daarom moet je mijn Zoon te allen tijde gehoorzamen en Hem snel
antwoorden, want Hij bewerkt al deze dingen en vraagt jou om Zijn richtlijnen te volgen, om je veilig te
bewaren.
Jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn tweede komst en deze verantwoordelijkheid gaat
gepaard met veel smart. Daar de leugens, de haat en het felle verzet tegen deze Boodschappen
voortgaan, moet je jezelf troosten, want zonder deze Missie zouden veel meer zielen de Barmhartigheid van
mijn Zoon niet aanvaarden.
Bid voor elke persoon die jou met hatelijkheden bestookt, want wanneer je voor hen bid zal mijn Zoon hen
verlichten en spoedig zullen zij hun ogen openen voor de Waarheid.
Ik, jouw geliefde Moeder, dek jou toe met mijn zeer Heilige Mantel en Ik verpletter de kop van de slang
telkens het probeert om jou te schaden. Dus ga nu in vrede, mijn kind. Vertrouw altijd op mij, de Moeder van
Verlossing, terwijl Ik deze bijzondere Missie bewaak. Vertrouw op mijn Zoon, want Hij weet wat Hij doet. Laat
alles achter in Zijn Heilige Handen.
Jouw geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

760. Het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen, waarover Ik sprak, en waarbij
mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij.
Zaterdag, 6 april 2013, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de sterren zullen spoedig veranderen en het tijdstip waarop de komeet zal
verschijnen, waarover Ik sprak, en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij. Weldra
zal de mensheid het wonderlijke schouwspel zien en het geluid van de donder horen, en het zal erop lijken
dat de twee zonnen zullen botsen.
Mijn Stralen van Barmhartigheid zullen over elke menselijke ziel neerkomen, ook over hen die door het
licht zullen verblind worden omdat hun zielen zo duister zijn. Wanneer het geluid van de donder gehoord is,
zal vervolgens een rustige kalmte over de aarde neerdalen en de stilte zal verpletterend zijn. Geen enkel
geluid zal te horen zijn – alleen het geluid van Mijn Stem die in de zielen van de ellendelingen zal ingeprent
worden.
Ik zal als een zonnestraal zijn, die elke afzonderlijke fout, elke zonde en schreeuw van wanhoop, duidelijk
zichtbaar zal maken in de ogen van de zondaar.
Er zal gejammer zijn in de mensenharten en een diep gevoel van verdriet, wanneer zij rechtstreeks
geconfronteerd worden met de toestand van hun ziel. Alles zal vijftien minuten stil blijven, en dan zal het
leven weer zijn gewone gang gaan, alsof het wonder niet heeft plaatsgehad. In hen wier zielen door de
Waarheid geraakt werden, kan noch zal het leven ooit nog hetzelfde zijn. Zij zullen dan Mij en Mijn Leer
volgen en zij zullen zich met miljarden bekeren.
Mijn Boodschappen zullen samen met Mijn Allerheiligste Eucharistie hun dagelijks voedsel zijn, zij
zullen niets anders meer nodig hebben. Zij zullen zo sterk worden dat niets hen nog in de weg zal staan,
niets hen zal afschrikken, of hen zal doen vertragen, wanneer zij in Mijn restleger opmarcheren naar Mijn
Nieuwe Paradijs.
Aan de anderen zal verteld worden dat De Waarschuwing veroorzaakt werd door een verstoring in de
atmosfeer van de aarde en het zal gemakkelijk weggepraat worden. Maar dat zal een leugen zijn, omdat zij
het Bestaan van God niet willen erkennen. Indien zij dat wel zouden doen, zouden ze niet meer in staat zijn
hun plan uit te voeren om de wereld te misleiden door de lege beloftes van de antichrist te aanvaarden.
Wanneer de wonderen van God op zo’n grote schaal gezien worden, weet dan dat Mijn plan om de
mensheid in het koninkrijk van de verlossing te brengen, in zijn laatste fase is.
Ga, Mijn trouwe volgelingen, en vertrouw altijd in Mijn belofte om alle zielen te redden. Mijn Barmhartigheid
is groot en Mijn Macht almachtig.
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Jullie Jezus

761. Deze nieuwe tempel is een kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt
omdat God al Zijn kinderen liefheeft.
Zondag, 7 april 2013, 18:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, elke afzonderlijke Kerk van God op aarde die Mij, de Mensenzoon eert en
diegenen die trouw blijven aan Mijn Vader, zullen spoedig onenigheid krijgen. Velen, binnen elke Kerk,
zullen in opstand komen en grote verdeeldheid zal ontstaan omdat binnen hun eigen rangen, steeds meer
misleide zielen zullen proberen om nieuwe wetten in te voeren die de zonde verschonen.
Zij die hun morele verplichtingen aanvoelen omdat zij Gods Heilig Woord kennen en beminnen,
zullen flink worden aangepakt en beschuldigd wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal zijn dat zij
zich verzetten tegen de zondige wetten, die uitgevaardigd zullen worden wanneer Kerken zich
ontbinden tijdens de vervolging van de antichrist. Wanneer zij uiteenvallen en versplinteren, zullen hun
stichtingen wankelen. Zij zullen niet langer in staat zijn op hun stuk te blijven tegenover de goddeloosheid en
onrechtvaardigheid. Dan zal de tijd rijp zijn voor de vele verbijsterde zielen die zeer verward zullen zijn bij het
aanschouwen van een alternatieve tempel van God.
Deze nieuwe tempel is een Kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt omdat God al Zijn
kinderen liefheeft. En als God al Zijn kinderen liefheeft, dan zou Hij hun als één iemand willen verenigen;
dan moeten zij elkaar omarmen, ongeacht hun gezindte, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten.
Allen zullen verenigd worden voor Gods Aanschijn, zo zal men hun zeggen, en aan allen zal gevraagd
worden om vertegenwoordigers te sturen naar de nieuwe tempel die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun
gezegd worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, voorzegd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren
leider – de valse profeet.
Velen zullen in deze grote leugen trappen, een karikatuur van het Heilig Woord van God – dat aan Johannes
de Evangelist gegeven werd. Elk Woord aan deze profeet gegeven, voor de eindtijd, zal ontvreemd,
aangepast en verdraaid worden om overeen te stemmen met de agenda van de antichrist.
Zij die deze nieuwe, zogenaamde alomvattende Kerk, weigeren, zullen als onchristelijk bestempeld
worden. Zij zullen gepest en voor gek versleten worden. Indien de Heilige Geest hun niet zou leiden,
zouden zij meegezogen worden in de valse en aanstootgevende tempel, die de verfoeilijke waarheid
verbergt welke onder zijn oppervlakte ligt.
De antichrist staat op het punt zijn grote intrede op het wereldtoneel te doen en hij zal het zijn die niet
alleen over deze Kerken zal heersen, maar die de mensen zal beetnemen door hen te laten geloven dat hij
bijzondere goddelijke gaven bezit. Hij zal geëerd worden omwille van zijn grote dienstbaarheid ten voordele
van menslievende doelen. Hij, de antichrist, zal internationale prijzen ontvangen voor zijn liefdadigheidswerk.
En vervolgens zullen zij zeggen dat hij het charisma bezit dat eigen is aan heilige mensen. Niet veel later
zullen wonderen aan hem toegeschreven worden, tot hij ten slotte zal zeggen dat hij een profeet is met een
zending van Godswege.
Velen zullen voor dat verschrikkelijk bedrog vallen omdat hij door de kerken van de wereld zal gesteund
worden en hij zal het zegel van goedkeuring ontvangen vanwege de valse profeet.
Uiteindelijk zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen
omdat zijn persoonlijkheid de hele mensheid absorbeert, wier applaus de stemmen zal smoren van hen die
het Ware Woord van God verkondigen. Maar omwille van Mijn grote Barmhartigheid zal Ik, door de Hand
van Mijn Vader, tussenbeide komen bij elke stap op de weg.
Mijn Boodschappen zullen nooit stoppen tot op de allerlaatste dag. Mijn Stem zal nooit sterven. Gods
kinderen, die trouw blijven aan Zijn Heilig Woord, zullen nooit sterven.
Jullie Jezus

762. Zo veel goede en heilige priesters hebben zich verenigd om deze
Boodschappen te verscheuren.
Dinsdag, 9 april 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel goede en heilige priesters die zich bij elkaar hebben aangesloten om
deze Boodschappen te verscheuren, maar zij hebben noch de bevoegdheid noch de kennis om dat te doen.

615

Hun weg is het om God te dienen. Zij mogen niet toelaten dat zijzelf op die wijze bezoedeld worden,
want dat schept gevaar voor die zielen die Mijn Stem in deze Boodschappen herkennen.
Terwijl zij te koop lopen met New Agepraktijken op geestelijk niveau, menen veel priesters dat hun kennis
van spiritualiteit betekent dat zij over het talent beschikken om een ware profeet van God te herkennen. Zij
zijn zo ver van Mij verwijderd dat zij Mijn Heilig Woord niet meer kunnen onderscheiden. Ik heb hun die
genaden niet geschonken omdat hun hoogmoed in de weg staat.
Aan jullie, Mijn gewijde dienaars, die samenzweren, intrigeren en het kenteken van jullie heilig ambt in de
dienst van God gebruiken als een middel om jullie parochianen van Mijn Woord weg te trekken, besef dat
jullie gestraft zullen worden. Jullie kennen Mij niet echt. Jullie zijn Mij niet getrouw. Jullie zijn onwetend met
betrekking tot geestelijke kennis en jullie hebben niet het gezag om anderen openlijk te vernederen of te
minachten noch iemand in Mijn Naam te kleineren.
Ieder van jullie zal Mij rekenschap moeten geven. Ik zal jullie straffen, niet voor jullie ongeloof maar voor de
zonde van hoogmoed die jullie ertoe brengt te denken dat jullie meer weten over geestelijke
aangelegenheden dan Ik, Jezus Christus, jullie Meester. Hoe verwonden jullie Mij. Hoe stellen jullie Mij
teleur omdat jullie verraad schade heeft toegebracht aan Mijn Missie, de laatste in haar soort. Voor
elke zondaar die jullie van Mij wegtrekken, zullen jullie de verantwoordelijkheid moeten opnemen
voor hun zielen. En dan, met bezwaard hart, zullen jullie de volgende vragen moeten beantwoorden,
wanneer de Waarheid jullie bekend gemaakt is.
Waarom hebben jullie Mijn Beker geweigerd toen jullie de Waarheid gegeven werd, met liefde en in
vertrouwen, terwijl jullie in je hart wisten dat dit van Mij kwam? Waarom probeerden jullie vervolgens om Mijn
Boodschappen te vernietigen? Hebben jullie enig idee van de ernst van de Heilige geloften die jullie aflegden
in Mijn Naam? Jullie moeten je nu afzonderen en Mijn Kruistochtgebeden lezen. Indien jullie dat doen
dan zal Ik jullie Mijn zegen geven en de kracht van onderscheiding. Maar alleen zij die nederig zijn van hart
kunnen tot Mij komen.
Trek jullie terug. En kom dan ontdaan van alles tot Mij. Laat alle vervormde inzichten achter, jullie
vooringenomen meningen en jullie beoordeling van deze Boodschappen, gebaseerd op praatjes, roddel en
insinuaties. Wanneer die dag komt zal Ik jullie opnieuw dopen en zullen jullie weer zuiver worden. Jullie
zielen zullen zijn als die van kinderen en met een smachtende honger naar Mijn Tegenwoordigheid.
Ik wacht op jullie antwoord. Ik Ben een en al Liefde. Ik Ben vol Erbarmen. Kom naar Mij. Ik Ben al wat jullie
nodig hebben.
Jullie Jezus

763. God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe Paradijs.
Woensdag, 10 april 2013, 16:45 u.
Mijn geliefde dochter, zoals het Vuur van de Heilige Geest de nederige zielen overspoelt die deze
Boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van wereldwijde bekering plaatshebben. Het Heilige
Woord van God is zoals een krachtige windstoot, die in zijn spoor de vruchten van volmaaktheid en
al deze zielen meevoert.
Uit deze zaden die eerst geplant zijn, is een veelheid van vruchten gegroeid die elke natie bedekt,
inclusief diegene die onder communistisch bewind staan.
Mijn dochter, naargelang Mijn Heilig Woord de geesten en zielen van elke gezindheid in beslag neemt, zal
het als een zwaard door die naties snijden die Mij, jullie geliefde Vader, de rug toekeren. Dus, wanneer de
haat tegen jou toeneemt, weet dan dat Mijn Heilig Woord, om zielen te helpen redden, zijn doel bereikt.
Jij, Mijn boodschapper, bent slechts een instrument. Deze Missie gaat niet om jou. Het gaat niet om de
verlichting van jouw ziel, want dat is niet Mijn doelstelling, hoewel Mij dat behaagt. Jij, Mijn dochter, als de
laatste profeet, jij moet aan de wereld alleen de Boodschappen meedelen die jou gegeven worden voor het
welzijn van de mensheid. Jouw meningen en jouw raadgevingen aan anderen, zijn van geen belang en jij
bent niet bevoegd om gelijk welke menselijke inzichten met anderen te delen.
Wanneer de Stem van God de mensenharten raakt, vermenigvuldigt zij zich in de zielen van velen.
Het is Mijn Goedheid, als Liefhebbende Vader van heel de mensheid, die deze grote zegeningen
mogelijk maakt.
Zoals voorzegd zullen grote wonderen gezien worden door diegenen aan wie de Gave van de Heilige Geest
door deze Missie geschonken werd. Ik zegen al degenen die deze Boodschappen verdelen en verspreiden,
want hun inspanningen zullen meebrengen dat Mijn Woord de Aarde als een mist zal bedekken.
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Aan diegenen die de Gave van Bekering verwachtten – deze arme lege zielen van Mij – zeg Ik jullie nu. Ik,
jullie Liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omarmen en jullie harten zal openen wanneer jullie dit
gebed zeggen.

God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe Paradijs.
“Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind, zo verward en blind, dat ik niets ben zonder Uw hulp, Uw Liefde.
Red mij door de Liefde van Uw Zoon, Jezus Christus, en geef mij de sleutel naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde.
Amen.”
Kinderen, Ik zal jullie zegenen en beschermen. Jullie zijn van Mij – jullie allen. Terwijl Ik naar jullie hunker en
ween over diegenen onder jullie die Mij haten, zal Ik Mijn Almachtige Kracht gebruiken om jullie verharde
harten te ontsluiten zodat Ik jullie de erfenis kan schenken die Ik liefdevol schiep.
Mijn Tussenkomst, door jullie de komende gebeurtenissen te openbaren, zal jullie doen inzien hoezeer Ik
jullie bemin. Wanneer deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen zullen ontvouwen, zal Ik op jullie staan
wachten om naar Mij te komen met liefde en vertrouwen in jullie ziel.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

764. Voor elke ziel die jullie aan Mijn Barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog
honderd meer redden.
Donderdag, 11 april 2013, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet voorwaarts gaan en je concentreren op die arme zielen die helemaal niet
in God geloven. Ik verwijs naar hen aan wie de Waarheid omtrent het Bestaan van God, hun Schepper, nooit
werd meegedeeld.
Er zijn miljarden zielen die geen enkele kennis hebben van de Heilige Drie-eenheid omdat dit voor hen
verborgen werd. Dat zijn de zielen aan wie Ik grote Barmhartigheid zal verlenen en het is nodig dat zij op de
hoogte gebracht worden van deze Boodschappen van Mij voor de wereld.
De andere zielen die Mij verontrusten zijn diegenen die lauw waren in hun geloof en die nu de Waarheid van
het eeuwig leven weigeren. Aan veel mensen die onzeker zijn over hun Schepping, of over het Bestaan van
God, zal weldra de Waarheid getoond worden. Ik zal hun opnieuw grote Barmhartigheid bewijzen en Mijn
Liefde zal hun harten raken en zij zullen gered zijn.
Maar dan zijn er diegenen die Mijn Tussenkomst zullen blijven weerstaan. Zij zullen elke poging om de
Waarheid te ontvangen bevechten, en het bewijs dat hun van Mijn Barmhartigheid zal gegeven worden, zal
in Mijn Gezicht worden teruggeworpen. Opnieuw zal Ik tussenbeide komen en voor hun zielen blijven
vechten.
Ten slotte zijn er diegenen die alles over Mij weten en over het feit dat Ik de Messias Ben. Geen wonder of
daad van liefde zal hen dichter bij Mij brengen omdat zij zichzelf aan Satan hebben overgegeven. Deze
zielen zullen door het beest verslonden worden en hij zal hen niet vrij laten gaan omdat zij Mij niet als hun
Verlosser zien. Zij kennen de waarheid nog altijd niet over het plan van het beest. Om hen te kunnen
redden, moeten jullie, Mijn geliefde volgelingen, Mij jullie getrouwheid schenken door Mij hun zielen toe te
vertrouwen gedurende jullie gebeden en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontvangen. Jullie moeten hen
elke dag aan Mij aanbieden en voor elke ziel die jullie aan Mijn Barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog
honderd meer redden.
Doe dat elke dag opnieuw. Op het einde van elke maand zullen jullie vol vreugde zijn omdat jullie zullen
weten aan hoeveel zielen deze Grote Barmhartigheid werd geschonken. Dit is slechts een ander Gave
waarmee Ik jullie zegen en de genaden die jullie zullen ontvangen wanneer jullie dit Kruistochtgebed bidden,
zullen overvloedig zijn.

Kruistochtgebed (104)
Bevrijd deze ziel uit de slavernij.
“Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder of zuster, die hun ziel aan Satan heeft overgeleverd.
Neem deze ziel en verlos haar in Uw Heilige Ogen.
Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het beest en breng haar eeuwige redding. Amen.”
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Mijn Barmhartigheid zal aan de mensheid blijven gegeven worden en in het bijzonder aan elke ziel die het
Woord van God verwerpt.
Ik zegen jullie, Mijn trouwe leerlingen, en Ik blijf de Gave van de Heilige Geest over jullie uitstorten.
Jullie Jezus

765. Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods Genade van hoogmoed bevrijd
zijn.
Vrijdag, 12 april 2013, 23:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie die Mij waarlijk liefheeft, kan voor Mij komen en zich in volledige
overgave aan Mijn Voeten ter aarde neerwerpen?
Wie onder jullie die Mij waarlijk vereert en Mijn Leer volgt, kan zichzelf voor Mij vernederen zonder enige
eigen bekommernis? Wanneer jullie jezelf in nederige dienstbaarheid aan Mijn Barmhartigheid kunnen
onderwerpen, zal Ik jullie laten oprijzen en jullie verheffen. Maar wanneer jullie jezelf verheffen, in Mijn
Naam, en zeggen Mij intiemer te kennen dan anderen, zal Ik jullie op de grond laten vallen onder Mijn
Voeten.
Waarom begrijpen zo velen, aan wie de Waarheid werd geschonken, de Waarheid van Mijn
Onderrichtingen nog steeds verkeerd? De mens, omwille van de zondesmet, is niet waardig om voor Mij
te staan. Maar diegenen die de zwakheid van de menselijke ziel begrijpen, moeten weten dat diegenen die
het op zich nemen om hun eigen superieure kennis te verklaren van geestelijke zaken, die afgekondigd
werden in de Onderrichtingen van God, door de profeten, zeer voorzichtig moeten zijn. Wanneer dergelijke
zielen hun zogenaamde kennis afkondigen, door prat te gaan op hun intellectuele beoordeling van de Heilige
Leerstellingen, in plaats van zich te concentreren op het belang van de nederigheid, dan beledigen zij Mij.
Wanneer zij hun kennis aanwenden om de Waarheid te verdraaien om in hun agenda te passen, met de
bedoeling zielen mee te trekken in een door de mens gemaakte versie van Mijn Leer, Ben Ik diep beledigd
en zal Ik zielen die schuldig zijn aan deze misdaad tegen God bestraffen.
Diegenen onder jullie die erediensten in het leven roepen, geestelijke bewegingen, allemaal van
eigen makelij, weet dat wanneer jullie knoeien met het Woord van God, jullie schuldig zijn aan
ernstige zonde. Jullie stemmen, die enerzijds het Woord van God en al Zijn Glorie verkondigen, worden
gehoord omdat zij de Waarheid bevatten. Maar wanneer jullie aan het Woord van God eigen interpretaties
toevoegen en jullie die gebruiken om anderen in Mijn Heilige Naam aan te vallen, door hen ervan te
beschuldigen verkeerd te handelen, dan begaan jullie zonde.
Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods Genade van hoogmoed bevrijd zijn, want zij zullen als
koningen regeren in het Nieuwe Paradijs.
Zalig zij wier volledige vertrouwen in Mij betekent dat zij Mijn Heilig Woord verkondigen en verspreiden
zonder enige intentie om persoonlijke aandacht of zelfverheerlijking te zoeken, want ook zij zullen toevlucht
vinden in Mijn Koninkrijk.
Zij die beweren dat ze toegewijde volgelingen van Mij zijn, maar die menen dat zij gekwalificeerd zijn
om anderen te oordelen, het geloof te analyseren van hen wier geloof in God aanstoot geeft en die
openlijk heilige zielen verketteren die in Mijn Naam komen, maken geen deel uit van Mijn Koninkrijk.
Jullie behoren de Boze toe, want jullie zijn niet aan Mij, Jezus Christus, onderworpen. Ik heb jullie niet
geroepen, noch heb Ik jullie toestemming gegeven om enige soort van speciale groep te propageren die
opgezet is om een andere groep belachelijk te maken.
Aan allen die trots opscheppen over hun intellectuele bekwaamheid met betrekking tot Mijn Leer, om
een ander kind van God te kleineren, vooral uitverkoren zielen, weet dat jullie dagen geteld zijn. In het
verleden zou Mijn Geduld Mij tegengehouden hebben om zulke misplaatste opzet te belemmeren. Nu, in
deze eindtijd, zal Ik de manier waarop jullie Mijn Tweede Komst proberen te verhinderen, niet toestaan.
Zo weinigen onder jullie zullen Mijn plan aanvaarden om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Tijd van Mijn
Komst – ditmaal om jullie in het Nieuwe Tijdperk van Vrede te brengen. Jullie kennen de Waarheid reeds.
Jullie weten dat Ik zal terugkomen, maar jullie zullen net als vroeger niet erkennen dat Ik het ben, de Koning
van al wat is, Die jullie nu oproept om jullie zielen voor te bereiden.
Tweeduizend jaren betekenen niets voor Mij. Het is alsof het gisteren was. Derhalve roep Ik jullie allen
vandaag op. Wat Mij bedroeft is dat zij die zeggen Mij te beminnen, en Mij openlijk erkennen, Mij niet echt
kennen. Zij hebben toegestaan dat het vertoon van georganiseerde religies, internationale politiek,
overdreven pracht en ceremonies de aandacht voor Mij verhinderden.
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Ik Ben eenvoudig in geest, lichaam en ziel, en omarm dus eerst hen die in dezelfde gesteltenis voor Mij
komen. Wanneer een vader thuis een kind verwelkomt, dat voor enige tijd in het buitenland was, kijkt hij niet
naar diens kleren, schoenen, juwelen of valies. Hij ziet enkel zijn zoon, zijn gezicht en de liefde die in zijn
hart bestond vanaf de eerste ademhaling toen hij uit de schoot van zijn moeder kwam. Hij is niet
geïnteresseerd in zijn rijkdom, zijn zienswijzen, zijn meningen of zijn praatjes over anderen – het enige voor
hem is de liefde die hij voelt voor zijn kind en de liefde die zijn kind voelt voor hem.
Liefde is eenvoudig. Zij is ongecompliceerd. Zij komt niet van haat. Je kunt niet van iemand houden terwijl je
ziel vol is van woede of haat. Wanneer jullie Mij beminnen, moeten jullie allen liefhebben die Mij volgen,
ongeacht hun zwakheden. Jullie moeten zelfs diegenen liefhebben die schuldig zijn aan verschrikkelijke
zonden, want Ik kan de gemeenste van alle zonden vergeven. Wat moet onthouden worden is dat niemand
het recht heeft een ander in Mijn Naam te veroordelen. Dat kan alleen van Mij komen.
Weet dit, dat wanneer het erop aankomt de wereld te waarschuwen voor zondaars, die vijanden van
God zijn, Ik dat recht heb. Maar in elk geval, Ik zal vragen om jullie gebed voor hun zielen. Er zal
slechts één uitzondering zijn. Ik kan jullie nooit vragen te bidden voor de antichrist, want hij komt niet van
God.
Jullie Jezus

766. De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in de ergste vervolging
van haar geschiedenis.
Zaterdag, 13 april 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens al diegenen onder jullie te bemoedigen die geloven in Mij en Mijn
Boodschappen die ingesloten zijn in dit Boek – het Boek der Waarheid.
Wanneer iemand Mij volgt en zichzelf aan Mij offert, moet hij al Mijn Eigenschappen nastreven. Dat wil
zeggen dat hij allen in Mijn Naam moet liefhebben en elke mens moet behandelen zoals hijzelf graag zou
behandeld worden. Echter, wanneer jullie je waarlijk overgeven aan Mijn Zorg, zullen jullie daarvoor
lijden. Jullie zullen hardvochtig behandeld worden en elke poging zal ondernomen worden om jullie
met minachting te overladen.
Ik zeg dit tot al Gods kinderen en in het bijzonder tot de Christenen, want jullie last is het zwaarst. Ik
doe een oproep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij al dan niet geloven dat Ik
door deze Boodschappen tot hen spreek.
Christenen zullen altijd het mikpunt zijn van hen die Gods Wetten willen veranderen om ze aan te passen
aan hun zondige jacht naar plezier en egoïstische verlangens. De Katholieke Kerk staat nu op het punt
binnen te gaan in de ergste vervolging van haar geschiedenis en zij zal ondersteboven en binnenstebuiten
gekeerd worden. Deze aanval werd reeds decennialang gepland en zorgvuldig opgezet. Hoe wenen de
heiligen in de Hemel over de rampzalige gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen met een snelheid die
zelfs diegenen zal choqueren die niet in deze Boodschappen geloven.
Verwarring zal het resultaat zijn, wanneer vele godgewijde dienaren machteloos zullen staan omdat
alles wat zij dierbaar achtten zal in vraag gesteld worden en dan vernietigd. Zij zullen in Mijn Naam
uitgedaagd en geïntimideerd worden binnen hun eigen rangen.
Jullie die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde, Ik vraag jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer hoog
te houden indien jullie Mij willen trouw blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de Waarheid
die jullie geleerd werd. Spoedig zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen
diep bedroefd worden want hun trouw aan Mij en aan de Kerk die door Petrus gesticht werd, zal onder hun
voeten weggetrokken worden.
Al diegenen die traditionele trouwe Christenen zijn, jullie moeten standvastig blijven en jullie moeten geen
enkele poging aanvaarden die jullie wil aanmoedigen jullie geloof op te geven. Jullie zullen terzijde
geschoven worden en gedwongen worden in te stemmen om jullie kinderen op te voeden in een valse
doctrine, die niet van God is.
Deze gebeurtenissen zullen nu beginnen en Ik waarschuw jullie hiervan om jullie te leiden. Eender wie Mij
ervan beschuldigt door deze zending, zielen aan te zetten om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn
Instructies niet. Ik vraag jullie eenvoudig om trouw te blijven aan Mijn Leer wanneer jullie ervaren dat jullie
gedwongen worden om een nieuwe interpretatie van de Kerk te aanvaarden. Die nieuwe versie zal in de
Ogen van God nooit aanvaard worden.
Jullie Jezus
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767. Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen
zij afgescheiden worden van Hem.
Zondag, 14 april 2013, 14:00 u.
Mijn geliefd kind, laat Mij jou in deze tijd wat troost brengen. Laat Mij jou dicht tegen Mij aandrukken, zodat Ik
je sterkte kan geven terwijl jij het Heilig Woord van God in deze moeilijke tijden blijft verspreiden.
Toen aan diegenen die Mijn Zoon vervolgden en Hem later vermoordden, gevraagd werd – “Waarom
hebben jullie dat gedaan?” – antwoordden zij – “Om het Woord van God te handhaven.” Toen hun gevraagd
werd of God het doden van een andere persoon wel door de vingers zou zien, argumenteerden zij dat dit in
overeenstemming was met de Leer van de Kerk. En zo zal het ook in de eindtijd geschieden. Mensen zullen
de Leer van God verdraaien om zo hun afwijzing van Zijn Heilig Woord te rechtvaardigen.
Mijn Zoon geeft de wereld deze Boodschappen opdat jullie Zijn Leer zouden handhaven. Hij doet dit
opdat niemand per vergissing Zijn Heilig Woord zou verwerpen, wanneer er met de Onderrichtingen van Zijn
Heilige Kerk op aarde geknoeid wordt en zij goddeloos gemaakt worden. Het Woord van God mag nooit
veranderen, toch hebben de profetieën voorspeld dat dit in deze uiterste dagen zal gebeuren, wanneer het
zal gedaan worden door de Kerk die gesticht werd op de Steenrots van Petrus.
Mijn Zoon is het Woord. Het Woord van God moet door elk kind van God vereerd worden. Wanneer Gods
kinderen door leugens misleid worden, zullen zij afgescheiden worden van Hem. Wanneer jullie iets anders
dan de Waarheid van God aanvaarden, wanneer jullie zonde aanvaarden en er vervolgens aan meedoen,
zullen jullie een wig drijven tussen jullie zelf en Mijn Zoon.
Onthoud dat Ik, de Moeder van God, al diegenen bescherm die Mij aanroepen. Mijn bescherming is voor alle
mensen, alle religies. Wanneer jullie dagelijks Mijn Heilige Rozenkrans bidden, wordt jullie elke
mogelijke bescherming gegeven en zullen jullie in staat zijn om de Waarheid, het Heilig Woord van God te
handhaven.
Ieder in Mijn Zoons Kerk op aarde, die het volk leidt, en die de Heilige Rozenkrans niet voor zijn
congregatie kan bidden, komt niet van God.
Jullie Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

768. Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie
en het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht.
Maandag, 15 april 2013, 18:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in groten getale op om de Wetten van
God af te keuren.
In elk land en in elke Kerk zullen er nu nieuwe wetten ingevoerd worden. De meeste van deze wetten
zullen ingaan tegen de onderrichtingen die in de Heilige Bijbel opgetekend staan. Ten behoeve van elke
soort zonde zal men een wetgeving maken en de duisternis van het beest zal de wereld overdekken.
Zij die zich tegen deze wetten verzetten zullen als zonderlingen beschouwd en tot demonen gemaakt
worden. Hun stemmen zullen gesmoord worden door diegenen die de vrijdenkerij omhelzen als ware het
een authentieke religie. Zij zullen elk rationeel argument aanwenden om hun kwade wetten erdoor te krijgen
en zullen velen misleiden, omdat zij de mensenrechten zullen gebruiken als middel om anderen te
controleren.
Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen
partners van hetzelfde geslacht. En net wanneer die wetten van kracht zullen worden, zal de katholieke
Kerk de hervorming aankondigen om alle mensenrechten en alle religies te erkennen. Dat zal gevolgd
worden door een vreselijke verdeeldheid tussen diegenen die gezegend zijn met de gave van inzicht, hun
door de Heilige Geest geschonken, en diegenen wier enige verlangen de eigenliefde is en die God afwijzen.
Zij zien God en Mijn Leer als een hinderpaal om er, naar wat zij menen, een vrije levensstijl op na te houden.
De machtige organisatie van de wereldelite, die in elke hoek van de wereld geïnfiltreerd is, zal nieuwe
Kerkelijke wetten plannen en samenzweren om leiders omver te werpen, terwijl ze op hetzelfde
moment oorlogen beramen die vernielingen zullen voortbrengen. Zij zijn zo hoogmoedig en hun
gebondenheid aan satanische ophemeling is van zulk een omvang dat zij geloven onmisbaar te zijn. Hoe
zullen zij moeten lijden voor hun boze daden. Net wanneer zij geloven dat zij anderen kunnen controleren en
aan anderen hun sluwe plannen opleggen, zullen zij door de Hand van Mijn Vader neergeslagen worden. Zij
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zullen alleen de nodige tijd krijgen om zich van hun wandaden af te wenden. Daarna zullen zij zich tegen
elkaar keren en elkaar vernietigen. Het niveau van hun lijden zal zodanig zijn dat zelfs naar het einde toe,
het niets zal uithalen om hun te tonen wat hen te wachten staat indien zij zo gebonden blijven aan de Boze.
Veel mensen die God niet aanhangen, zullen in het begin weinig van deze gebeurtenissen merken. Slechts
wanneer hun vrijheid beperkt wordt zullen zij openlijk revolteren tegen de ongerechtigheden binnen hun
naties. Dan zullen zij de gruwel beseffen die dan tot stand zal gebracht zijn omdat het Licht van God werd
uitgedoofd. In plaats daarvan zal er duisternis zijn, leegte, honger en gebrek aan liefde. Dan pas zal de
mens schreeuwen om Gods Barmhartigheid. Daar zal Ik staan wachten om hen te troosten en hun arme
angstige zielen te redden.
Jullie Jezus

769. Het Woord volgens God zal uiteengerukt worden naarmate het heidendom over
de Aarde raast.
Dinsdag, 16 april 2013, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de beklimming van de Calvarieberg die Mijn Kerk op Aarde moet doorstaan
is begonnen, zoals voorzegd. Allen die in Mijn Naam spreken, die Mij beminnen en Mijn Leer eren, zullen
nu de martelende tocht moeten tegemoet zien om Mijn Heilig Woord te handhaven.
Het Woord volgens God zal uiteengerukt worden naarmate het heidendom over de Aarde raast. Tot al
diegenen die Mij volgen, zeg Ik: wandel met het hoofd geheven. Doe nooit afstand van de Waarheid
wanneer mensen, ook binnen jullie families en vriendenkring, jullie dringend verzoeken om jullie af te keren
van Mijn Heilig Woord dat Ik jullie gaf tijdens Mijn verblijf op Aarde. Jullie mogen de vastberadenheid om Mij
trouw te blijven niet laten afzwakken. Sommigen onder jullie zullen sterk staan tijdens de vervolging.
Anderen zullen vallen. Sommigen zullen opgeven. Anderen zullen beslissen om de leugens te aanvaarden
die voorgesteld worden als een Heilige Doctrine en zij zullen van Mij gescheiden worden.
Ik zal al diegenen die Mij volledig vertrouwen op Mijn Schouders dragen. Ik zal bescherming verlenen
aan allen die moedig genoeg zijn om het Heilig Misoffer te blijven opdragen op de wijze zoals het
bedoeld is om uitgevoerd te worden. Ik zal de Sacramenten beschermen die bedeeld worden door die
heilige gewijde dienaars van Mij die weigeren om Mijn Dienst te veranderen of te verlaten. Diegenen
die zichzelf aan Mijn Zorg toewijden zullen niets te vrezen hebben. Diegenen echter die de Waarheid
gedurende heel hun leven ontvangen hebben en nu Mijn Leer verwerpen ten voordele van leugens, zullen
alleen achterblijven, weg van Mij. Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden, want laat toch geen enkel
mens geloven dat hij in een afgrond van bedrog kan rondkijken zonder wroeging in zijn ziel en zonder de
gevolgen te ondergaan.
Mijn Liefde zal sterk genoeg zijn om diegenen te omarmen die tijdens deze tijden in verwarring zullen zijn. Ik
zal Mijn Hand reiken aan al Gods kinderen die naar Mij op zoek zijn; ongeacht hoe verduisterd hun zielen
ook zijn. Op het hoogtepunt van de beroering zal Ik Mij uiteindelijk bekend maken en Mijn Geest zal over de
Aarde uitgestort worden net op het ogenblik dat de mensen menen dat zij het allemaal niet langer
aankunnen.
Denk eraan dat Ik de Eerste en de Laatste Ben, niets kan Mij overwinnen, Ik Ben Almachtig en wanneer
jullie voelen dat de boosaardigheid, waarmee de vijanden van God de wereld hebben doordrongen,
verpletterend is, dan ben Ik daar. Ik laat deze laatste lijdensweg toe, deze laatste vervolging, omdat zij het
laatste wapen is tegen het beest. Zonder dat zou hij de zielen wegkapen van het grootste deel van de
wereldbevolking.
De strijd voor de zielen zal diegenen choqueren die Mij echt kennen omdat het kwaad waarvan jullie
getuigen zullen zijn zich zal manifesteren in mensen die jullie goed achten. Satan zal elke steen
ondersteboven keren en hij zal elke ziel gebruiken, vooral diegenen die Mij zeer nabij zijn, opdat zij zich van
Mijn Leer zouden afkeren. Terwijl deze strijd een tijd zal woeden, zal Ik, door deze Missie, miljarden redden
dank zij hun bekering.
Jullie Jezus

621

770. Dit teken, dat niet verward mag worden met het Merkteken van het Beest, zal de
nieuwe Een-Wereldreligie symboliseren.
Woensdag, 17 april 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart beeft als Ik de ellende en het lijden doorsta die de hele mensheid zal
moeten ondergaan. Het is niet Mijn Hand die dat zal veroorzaken maar de vloek van Satan, daar zijn geest
ronddwaalt en op zijn pad zielen verslindt. De mensen vermoeden niets van deze invloed van het kwaad
zodat zij allerlei andere oorzaken schuld geven voor hun lijden. Zij geven anderen de schuld voor hun
tegenspoed en begrijpen niet dat het hun gebrek aan geloof in God is, dat zulke verwoesting in hun levens
teweeg brengt.
Naarmate de geest van de Boze de mensheid in zijn greep heeft, zal het Licht van God ermee in botsing
komen op wijzen die door een aantal zaken duidelijk zullen worden.
Stormen zullen toenemen en aardverschuivingen zullen in vele landen gevoeld worden. Er zal onrust
ontstaan in naties wanneer de macht van de regeringen de vrijheid beknot van de mensen waarover zij
regeren. Dan zullen de Kerken, met inbegrip van hen die God liefhebben, de Drie-ene God, beginnen met
hun diensten terug te trekken en hun deuren te sluiten.
Het aantal kerken dat zal sluiten zal in alle westerse landen gezien worden. Weldra zal het merkteken van
het communisme opgemerkt worden door een bijzonder teken dat in kerken die open blijven zal
opduiken; in de media; op kledingartikelen; in films en dat teken zal met trots gedragen worden door
hen die hoge functies bekleden. Het zal als een ereteken beschouwd worden en er zal mee gepraald
worden door leden van de hiërarchie in al de hoofdkerken en religieuze gezindten. Jullie zullen dat
symbool zien in openbare plaatsen, op altaren, in luchthavens en op de gewaden die door
kerkleiders gedragen worden.
Dit teken, dat niet verward mag worden met het Merkteken van het Beest, zal de nieuwe EenWereldreligie symboliseren. De verantwoordelijken daarvoor zullen niet langer bevreesd zijn om hun teken
te tonen, wat een symbool is voor controle en trouw aan het beest.
De dag dat het dagelijks misoffer ophoudt opgedragen te worden op de wijze waarop het in Mijn Heilige
Naam moet opgedragen worden, zal de dag zijn waarop dit symbool op de altaren zal verschijnen en voor
alle tabernakels in de wereld.
Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie vertroosting mogen vinden bij die gewijde dienaars van Mij die Mij
trouw blijven, want jullie zullen tijdens deze beproevingen steun nodig hebben. Ik zal jullie altijd staande
houden en dragen. Ik zal jullie nooit in de steek laten, maar jullie mogen nooit afwijken van Mijn Leer, of
heidense praktijken aanvaarden als vervangmiddel voor de Waarheid.
Jullie Jezus

771. Ik verzoek diegenen onder jullie die angstig en verward zijn door deze
Boodschappen om nu naar Mij te luisteren.
Vrijdag, 19 april 2012, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze Missie, ondanks de honderdduizenden die jou omringen
met hun liefde en gebeden.
Wanneer je voor Mij werkt en afstand doet van jezelf, in totale overgave aan Mijn Voeten, zal jij je zeer
eenzaam voelen. Je zult geconfronteerd worden met de woede van Mijn vijanden, die jou geen moment rust
zullen gunnen. Jij, Mijn dochter, moet nu luisteren aangezien Ik al diegenen die Mij afwijzen, in deze
Woorden die Ik Gods kinderen aanbied, een bijzondere Gave schenk.
Ik verzoek diegenen onder jullie die angstig en verward zijn door deze Boodschappen om nu naar Mij
te luisteren. Weten jullie niet hoezeer Ik jullie bemin zelfs wanneer jullie aanstoot aan Mij nemen?
Weten jullie niet dat Ik jullie nooit zou straffen omdat jullie deze Boodschappen niet aanvaarden, die
jullie alleen gegeven worden opdat Ik jullie kan voorbereiden en kracht geven voor de komende
beproevingen? Herkennen jullie Mij niet, jullie geliefde Jezus, wanneer Ik nu tot jullie roep?
Ik Ben jullie Verlosser en Ik zal jullie nooit aan de kant kunnen schuiven omdat er twijfels zijn in jullie
gedachten. Hoe zou Ik Toornig op jullie kunnen zijn wanneer jullie Mij liefhebben en enkel bezorgd zijn om
de Waarheid? Ik bereid jullie nu voor op de uitdagingen die jullie tegemoet zullen moeten treden, omdat de
voorzegde profetieën omtrent de vervolging van Mijn Kerk op Aarde, zich ontvouwen.
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Opdat Ik jullie in de Genade van Mijn Liefde zou kunnen binnentrekken en jullie harten verlichten, geef Ik
jullie deze Gave. Ik Beloof dat wanneer jullie Mij op deze manier aanroepen, door dit gebed, jullie twijfels
omtrent Wie Ik Ben, die nu tot jullie spreek, zullen verdwijnen. Ik bied jullie deze Gave aan zodat jullie, door
de Gebeden die Ik op dit moment aan de wereld schenk, de hele mensheid kunnen redden.
Indien jullie tot Mij komen, vrij van hoogmoed en met een open en zuiver geweten, zullen jullie ogenblikkelijk
weten dat jullie deze Gave werd geschonken. Het is de Gave van Bekering voor anderen.

Kruistochtgebed (105)
Gave van Bekering voor Anderen.
“O mijn liefste Jezus, met mijn liefde voor U aanvaard alstublieft ook mijn ziel in harmonie met U.
Neem mijn ziel, bedek haar met Uw Heilige Geest en help mij, door dit Gebed, om al diegenen te redden
waarmee ik in aanraking kom.
Overspoel elke ziel die ik ontmoet met Uw Heilige Barmhartigheid en bied hun de redding aan die nodig is om
binnen te gaan in Uw Koninkrijk.
Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeekbeden en red door Uw Barmhartigheid de zielen van de hele
mensheid. Amen.”
Diegenen onder jullie die deze Boodschappen bekladden en ze verwerpen, vraag Ik om naar Mij toe te
komen. Ik zal jullie de Waarheid tonen. Ik zal jullie opnemen en troost schenken. Ik zal jullie altijd beminnen
ongeacht hoezeer jullie Mij beledigen.
Jullie Jezus

772. Wanneer de mens niet in God gelooft, aanvaard hij het verschil tussen goed en
kwaad niet.
Zaterdag, 20 april 2013, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is geheel in smart omwille van de pijn die Mijn geliefde volgelingen op
Aarde te verduren hebben. Alle engelen en heiligen verenigen zich om te bidden voor de mensheid, omdat
zij zulk een boosaardige aanval ondergaat vanwege Satan en al zijn kwade geesten. Omdat hun gebeden
door Mij aanvaard worden en gebedsverhoringen plaatsvinden, vraag Ik aan al diegenen die zichzelf als
Christenen beschouwen om te bidden als nooit tevoren.
Gebeden die dagelijks geofferd worden om bescherming tegen demonische krachten, die de Aarde
infiltreren, zullen helpen om haar van kwade geesten te zuiveren. Jullie moeten hoopvol blijven, en wanneer
jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.
De kracht van de Christenen, verenigd in de Waarheid van God, zal een machtige verdedigingsmuur vormen
tegen het beest wiens plannen om Gods kinderen te schaden, op dit moment een aanvang nemen. Jullie
moeten voor Mij staan en jullie onsterfelijke liefde voor Mij verklaren en Ik zal jullie leiden in Mijn leger, dat
nooit verslagen zal worden. Naarmate Mijn leger in omvang toeneemt en miljarden meer zich bekeren en Mij
aanvaarden, zal dat helpen om het beest neer te slaan.
Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, is jullie te concentreren op hen die Mijn Hand van Barmhartigheid
zullen afwijzen. Het is van geen belang dat jullie in Mijn Naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie
moeten doen is smeken voor de redding van zielen. Weet dat Gods leger op Aarde bijzondere genaden zal
ontvangen om het mogelijk te maken de zielen van diegenen die Mijn Heilig Woord in twijfel trekken mee te
brengen.
Twijfels, indien men ze laat woekeren, scheiden de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart
van de mensen geplaatst om Gods kinderen te misleiden door hen te doen geloven dat Hij, God, niet
bestaat.
Wanneer de mens niet in God gelooft, aanvaard hij het verschil tussen goed en kwaad niet. Zonder
Gods leiding zal hij in elke val trappen die Satan voor hem uitzet. Er verschijnt dan zoveel haat in de
mensenharten, want eens zij zichzelf openstellen voor de Boze, vullen hun harten zich met boosheid.
De ergste woede zal zich naar de Christenen richten, en toch zullen deze mensen niet weten waarom
zij zich zo voelen. Dat is de reden waarom diegenen die beweren niet in God te geloven, meer tijd
besteden aan het veroordelen van diegenen die wel in God geloven.
Bid, bid, bid voor hun zielen.
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Jullie Jezus

773. De Toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van
God worden voorgesteld.
Zondag, 21 april 2013, 14:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood op het Kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn Leven
opgaf opdat de Waarheid overal zondaars zou redden? Wie van jullie zal dan, wanneer de tijd komt, de
Waarheid van Mijn kerk op aarde ontkennen wanneer zij steen voor steen wordt afgebroken?
Aan jullie werd de Waarheid gegeven. Jullie kennen Mijn Leer. Zo zullen jullie Mijn Kerk kennen door Mijn
Onderrichtingen. Mijn Kerk op Aarde is de Waarheid. Mijn Kerk op Aarde is Mijn Lichaam. Dus indien iemand
onder jullie Mijn Lichaam teistert, vervolgens Mijn Onderrichtingen heruitvindt en jullie dan leugens aanbiedt,
zullen jullie Mij dan verloochenen?
Ik, Jezus Christus, zeg jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie Mijn Leer
zouden in ere houden, de Heilige Sacramenten hooghouden en standvastig blijven in de Waarheid. Geen
mens ter wereld kan de Leer van Mijn Kerk veranderen. Niemand. Aan niemand onder jullie werd de
toestemming gegeven om nieuwe doctrines af te kondigen en ze voor te stellen alsof die van Mij zijn.
Toch zullen velen onder jullie Mij verloochenen door de Waarheid te ontkennen die jullie 2.000 jaar geleden
gegeven werd. Jullie zijn zo onkundig met betrekking tot de kennis van heilige zaken, dat jullie niet op de
hoogte zullen zijn van de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer zij in Mijn Kerk op Aarde
zullen geïntroduceerd worden.
Net zoals vroeger zal de Toren van Babel nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden
voorgesteld. Hij zal in Rome gevestigd zijn en zal het nieuwe symbool van de nieuwe ene wereldorde
vertonen. Dat symbool zal zichtbaar zijn op het dak, en bij de ingang, en zal voorrang krijgen op het
hoogaltaar binnenin. Mijn kostbaar Tabernakel in goud, onteerd in al zijn Glorie, zal in het midden van het
altaar staan voor allen zichtbaar. Deze belediging zal betekenen dat het beest een open deur krijgt om in
Mijn Tabernakel door te dringen. Mijn Tegenwoordigheid zal, op dat moment, verdwijnen.
Miljoenen mensen – waarvan velen de betekenis van deze gruwel niet begrijpen - zullen alles doen wat van
hen gevraagd wordt en zij zullen bidden voor het beest. Nieuwe gewaden, voorzien van gouden emblemen,
die zullen lijken op nederige toga’s, zullen gedragen worden door hen die in deze zogenaamde tempel de
dienst verrichten. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze wijze zal verspreid worden, zal het
symbool zijn van de nieuwe wereldreligie.
Kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Dan, waar ze toch nog te zien
zijn, op sommige openbare plaatsen, zullen de mensen door de wet gedwongen worden om ze weg te
nemen.
De nieuwe toren, die Satan zal vereren, zal gekopieerd worden in vele landen en dan zal het tweede deel
van het bedrog bekend gemaakt worden. Het bestaan van de Hel zal, door de kerk, openlijk als nonsens
verklaard worden. Mensen zullen in een vals gevoel van zekerheid gewiegd worden wanneer deze
flagrante leugen door alle kerken zal aanvaard worden. Er zal geargumenteerd worden dat God nooit het
bestaan van dergelijke oord zou toelaten. Dat Hij allen bemint en dat het bestaan van de Hel door
geloofsfanaten doorheen de eeuwen verspreid werd. En zo zullen de mensen zelfs het bestaan van
doodzonden vergoeilijken. Zonde zal zo wijdverspreid aanvaard worden dat mensen niet langer zullen
bidden of vragen om Barmhartigheid, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het beest
zijn dat zij hun zielen zullen overleveren en elke stap van hun reis zal nauwkeurig door Gods vijanden
georkestreerd worden.
Jullie Jezus.

774. Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten
zij vrij worden van wereldse invloeden.
Maandag, 22 april 2013, 16:00 u.
Mijn kind, om als Gods kinderen gered te kunnen worden, moeten zij het pad van Mijn Zoon volgen. Zij
moeten aanvaarden dat, om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, zij vrij moeten zijn van
wereldse invloeden, die hen van God scheiden.
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Diegenen die zich tot Mijn Zoon keren, als zij verlangend uitzien naar de Waarheid, zullen een aantal
veranderingen in hun leven zien plaatsvinden. Voor diegenen die Hem niet kennen en die voor het eerst
hun hart voor Hem openen, zij zullen tranen vergieten. Deze tranen zullen het resultaat zijn van de liefde die
Hij geleidelijk in hun hart zal inprenten en zij zullen overweldigd zijn. Deze zijn de tranen van bekering. Hun
harten en zielen zullen vervuld worden met een liefde, die zij nooit voordien gekend hebben. Dat is de Liefde
van God en het is een Gave van de Hemel.
Spoedig daarna, vervuld met het Licht van God, zullen zij de duisternis van de Boze aantrekken, die zielen
uitzoekt die van dit Licht vervuld zijn. Dat gebeurt wanneer zij te lijden zullen hebben vanwege anderen, die
door de Boze gebruikt worden, om hun geloof en hun trouw aan God aan te vallen.
Diegenen met een eenvoudige liefde voor Mijn Zoon, vrij van alle menselijke arrogantie en trots – die
niet wankelen onder de druk van diegenen die Mijn Zoon openlijk beschuldigen – zullen lijden net
zoals Hij. Zij zullen pijn voelen wanneer zij getuige zijn van zonde, want zij zullen dezelfde pijn voelen als
Mijn Zoon. Zij zullen vallen en strompelen, net zoals Mijn Zoon op de Weg van Calvarië. Want zolang als zij
leven, zullen zij de pijn voelen van het lijden van Mijn Zoon. Die zal bij hen blijven totdat de laatste zuivering
van de wereld volbracht is.
Heb nooit het gevoel alsof deze trouw aan Mijn Zoon voor altijd gekoppeld is aan alleen maar pijn,
want zij schenkt ook vreugde, vrede en hoop, die het eeuwig leven brengen. Jullie moeten nooit
toelaten dat jullie liefde voor Mijn Zoon jullie afscheidt van al Gods kinderen. Integendeel, jullie moeten de
hand uitsteken naar iedereen, vooral naar hen die hun harten nooit voor Mijn Zoon geopend hebben. Zij
hebben jullie hulp nodig. Door de Gave van bekering, hebben jullie de nodige Genaden ontvangen om die
zielen naar Mijn Zoon te brengen. Jullie moeten dat doen door de pijn te aanvaarden die jullie, als een
soldaat van Christus, moeten doorstaan en door jullie gebeden en offers voor anderen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

775. Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden.
Dinsdag, 23 april 2013, 16:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn zieners over de hele wereld ondergaan op dit moment groot lijden, omdat zij
de pijn doorstaan die vereist is om de zielen van de mensheid te redden. Zij hebben zichzelf aan Mijn dienst
geofferd en zullen eenzaam voortgaan, net zoals Ik deed bij het beklimmen van de Calvarieberg, met slechts
de zeer weinigen die hen te hulp zullen komen.
Net zoals deze oprechte zielen van Mij de pijn, de spot en de verwerping doorstaan, zo zullen de valse
profeten en zieners opgehemeld worden en zij zullen velen voor de gek houden. Valse profeten zullen
onder jullie opstaan en lof en grote faam oogsten. Achter hun façade van nederigheid en zoete
woorden, zal er een leegte zijn voortgebracht door de geest van het kwaad.
Ik waarschuw de wereld deze valse profeten niet te volgen, die glorie, ophemeling en lof voor zichzelf
zoeken, in Mijn Heilige Naam. Geen mens die door Mij, Jezus Christus, gezonden is zal zichzelf verheffen
opdat jullie aan zijn voeten zouden neervallen. Geen van Mijn profeten mag op een voetstuk staan en
zeggen dat hij belangrijker is dan jullie. Hij hoeft niet te beweren dat hij groter is dan zijn medebroeders en zusters om dat te bereiken. Al wat hij te doen heeft is woorden van zogenaamde wijsheid te verkondigen op
een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij zou moeten geprezen worden, omwille van zijn
eigen veronderstelde trouw aan God. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter tot God te
brengen, zal hij allereerst jullie respect afdwingen en vragen. Hij zal dat doen door het tonen van voorwerpen
die jullie zouden toeschrijven aan vrome mensen. Deze valse profeten zullen zielen tot zich trekken door de
zonde van hoogmoed. Hoogmoed, in een valse profeet, zal hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene
prijst de andere en zij gebruiken daarbij de Naam van God om hun grootheid te verkondigen.
Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen jezelf te bedekken, met wat zij benoemen als,
bijzondere gaven, die de geestelijke wereld aantrekken. Jullie moeten diegenen uit de weg gaan die jullie in
Mijn Naam uitnodigen om bezig te zijn met geesten, waarvan zij zeggen dat zij jullie grote vrede en troost
zullen brengen, maar waar God niet vernoemd wordt. Wanneer jullie niet worden uitgenodigd om in
nederigheid voor God neer te buigen, maar in plaats daarvan gevraagd worden jezelf en je eigen welzijn de
eerste plaats te geven vóór de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God kan
komen. Jullie moeten nooit je eigen belangen, of die van anderen, voorrang geven op God. Alles wat jullie
vragen moet in overeenstemming zijn met de Heilige Wil van God.
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Vele van ‘s werelds valse profeten werken met geesten, die niet van Mij komen. Zij zullen het belang
stimuleren van innerlijke genezing, positief denken en metafysica, die allemaal neerkomen op een ding. De
mens zal worden aangemoedigd om zich boven God te verheffen.
Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden. Hun straf zal die van de gewone
sterveling overtreffen, omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.
Jullie Jezus

776. Moeder van God: Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.
Woensdag, 24 april 2013, 14:15 u.
Mijn geliefde kinderen, vanuit Zijn grote Liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon zich nu voor op Zijn
Tweede Komst. Het is omdat Hij jullie bemint dat Hij nu, door Zijn profeten, tot jullie spreekt, om er zeker van
te zijn dat niemand aan Zijn Barmhartigheid ontsnapt. Net zoals God Johannes de Doper zond om de wereld
voor te bereiden op Mijn Zoon – de enige verwekte Zoon van God, de Messias – zo openbaart Mijn Zoon
jullie nu het laatste plan. Dit laatste plan van redding zal vergelijkbaar zijn met Zijn Eerste Komst, maar met
één verschil. Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.
Nu de Waarheid jullie opnieuw wordt geopenbaard, herinnert Mijn Zoon jullie aan al datgene wat van God
komt door Zijn Heilig Woord, terwijl Hij de laatste fasen voorbereidt. Aan Gods kinderen werd de Waarheid
gegeven toen Mijn Zoon op de Aarde rondging. Nu, zal jullie de volle Waarheid gegeven worden, met
inbegrip van openbaringen zoals het werk van Gods vijanden, voor jullie eigen welzijn, opdat jullie niet
zouden misleid worden. Jullie moeten grootmoedig van hart zijn wanneer Mijn Zoon jullie deze Gaven
brengt, die jullie zielen zullen voeden.
Toen Ik, doorheen de jaren, verscheen aan Gods uitverkoren zieners, dan was dat om zielen voor te
bereiden op deze tijden. Nu, wanneer jullie je voorbereiden op de vervolging die tegen Christenen zal
ingesteld worden, zal het uiterst moeilijk zijn, omdat het zal gaan om een schending van de geest en
dat zal de meeste pijn veroorzaken. Wanneer jullie de Waarheid van het Woord van God kennen, en
wanneer jullie het werk van de misleider weten te onderscheiden, zullen jullie sterker worden. Het is veel
belangrijker om trouw te blijven aan het Woord van God, dan de leugens te aanvaarden die jullie zullen
voorgeschoteld worden door hen die niet van God komen.
Mijn Zoon zal jullie verheffen tot grote gelukzaligheid wanneer jullie Zijn Heilig Woord gehoorzamen
en Zijn Leer hoog houden. Ik vraag dat jullie Mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient. Zij die Hem
afwezen toen Hij op de Aarde rondging, hebben uiteindelijk de Waarheid erkend van Wie Hij was, toen Hij
stierf op het Kruis. Zij die Zijn Woord vandaag afwijzen, zullen ten slotte de Waarheid inzien op de dag dat
Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het te laat zijn.
Bid dat alle zielen trouw zouden blijven aan de nalatenschap van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want
alleen zij die Hem erkennen kunnen in Zijn Koninkrijk worden opgenomen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

777. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden, vermits de
Aarde nu gezuiverd wordt.
Woensdag, 24 april 2013, 14:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik voortga de wereld te zuiveren met Mijn Gave van de Heilige Geest, zwelt
de haat aan tegen Mij, Jezus Christus.
Terwijl Mijn Tegenwoordigheid toeneemt in de harten van de mensen, zal de groeiende haat zichtbaar
worden in de handelingen van diegenen die Mijn Allerheiligste Woord tegenspreken.
Zij die voortgaan wetten in te voeren, die God lasteren, zullen elke poging versterken om het Woord
van God te verontreinigen. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden, vermits de
Aarde nu gezuiverd wordt. Terwijl de zuivering versterkt, zo ook zal het kwaad van de zonde voor jullie ogen
uitgestald worden. Jullie zullen opmerken dat elke denkbare handeling, die tegen God ingaat, door Mijn
vijanden gepropageerd wordt. Velen zullen verklaren van niets af te weten, maar die handelingen zullen niet
aanvaard worden door diegenen van Mij, die de Waarheid kennen. De Gave van onderscheiding, die Ik aan
vele zielen verleen, houdt in dat de boze daden gepleegd door mensen in machtsposities, die naties
controleren, herkend zullen worden voor wat ze zijn – het werk van Satan.
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De boze geesten van Satan hebben hun aanwezigheid versterkt in de zielen van diegenen die niet in
God geloven. Niet tevreden dat deze zielen alleen maar hun rug naar God toekeren, zetten deze kwade
geesten die mensen aan om de smerigste zonden te stimuleren. Met de tijd worden deze zielen zo
verdorven en vol haat jegens God, dat zij wegzinken in een duisternis, die nooit in staat zal zijn om het Licht
van God te verdragen.
Denk eraan, Mijn Barmhartigheid is groot. Het zal enkel door Mijn Barmhartigheid zijn dat deze mensen
gered kunnen worden. Er is geen andere hoop voor hen want vele van deze gekwelde zielen zijn uit eigen
vrije wil niet in staat om naar Mijn Hand van Barmhartigheid te vragen, zozeer zijn zij besmet. Diegenen
onder jullie die Mij kennen en Mij beminnen moeten deze arme mensen helpen door te smeken om de
verlossing van hun zielen. Jullie moeten vragen dat zij zich nu naar Mij keren zodat Ik kan tussenkomen
om de vervolging te stoppen die zij aan de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij smeken, door
persoonlijke offers, dat zij gestopt worden in hun plannen tot volkerenmoord. De ergste vormen van
volkerenmoord zullen zich voordoen door onrechtvaardige oorlogen en door de moord op onschuldige
kinderen in de moederschoot.
Jullie Jezus

778. Zij zullen voortdurend liegen, en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in
de Ogen van God.
Donderdag, 25 april 2013, 10:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voor de afvalligen binnen de Katholieke Kerk,
die hun gehoorzaamheid tegenover God hebben opgegeven, zich zullen verzamelen om een
kwaadaardige aanval in te zetten tegen de gewijde bedienaars die trouw zijn aan de Waarheid.
Zij die niet trouw zijn aan Mijn Lichaam zullen vele wetten veranderen en nieuwe interpretaties
invoeren omtrent de betekenis van de Heilige Eucharistie. Vele heilige bedienaars van God en vele
leken in alle Christelijke gezindten, zullen zien hoe de Heilige Geest zal worden aangevallen. Velen zullen
geschokt zijn door de manier waarop Mijn Naam en Mijn Leer zullen geherinterpreteerd worden, in die zin
dat de klemtoon zal gelegd worden op de verplichting van de mens tegenover de medemens. De mensen
zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden, en hun noden, voor Gods altaar te brengen.
Van buitenaf zal deze benadering van het Christendom als iets goeds beschouwd worden. Zij zal het belang
van de liefde promoten, maar niet op de wijze zoals God het voorgeschreven heeft. Mensen die hoge posten
bekleden zal men elkaar openlijk zien prijzen terwijl zij religieuze diensten verrichten. Zij zullen eerbiedig
voor elkaar buigen en zichzelf in kruiperige vleierij neerwerpen aan de voeten van Gods vijanden.
Al die prachtige riten zullen de wereld voor de gek houden en velen zullen zich de bedoeling van deze
ceremonies niet bewust zijn. Deze handelingen, deze nieuwe preken en nieuwe ceremonies, schijnbaar om
Mij, Jezus Christus, te eren, zullen daarentegen zwart van aard zijn, want zij zullen het beest verheerlijken.
De koning van de duisternis met zijn boze geesten bewegen zich snel binnen in de harten van velen
die de verantwoordelijkheid dragen om Mijn volgelingen te leiden. Sommige van deze bedienaren
beseffen niet dat zij door de Boze in verzoeking gebracht worden. Tot hen zeg Ik – kom nu. Kom tot Mij door
het Sacrament van Verzoening. Indien jullie je zorgen maken omtrent jullie geloof, zal Ik jullie verlichten,
maar jullie moeten jullie ziel vrijmaken van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie wijsmaakt te geloven
dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.
Anderen hebben, zoals wolven in schaapskleren, hun zielen verkocht aan Satan. En net zoals hij
handelt, zullen ook zij listig tewerk gaan in de wijze waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen
anderen in verleiding brengen door hun bedienaars als heiligen te prijzen en dat zal die bedienaars
aantrekken die vol eigenliefde zijn en opgeblazen van hoogmoed, en die als schapen zullen volgen. Zij
zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God. Geen
grammetje echte nederigheid zal men in hun woorden tegenkomen, hoewel zij grote inspanningen zullen
doen om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar gedragen als nederige bedienaars van God. De kracht
van de Heilige Geest zal in hun tegenwoordigheid afwezig zijn, en de Mijnen die Mij echt kennen, zullen
daarvan getuige zijn.
Zo vele van Mijn arme gewijde dienaars zullen in deze leugens worden meegezogen, wat zal leiden tot de
ontheiliging van Mijn Lichaam, en velen die prat gaan op hun liefde voor Mij, zullen de eersten zijn om de
volgende nagel in te kloppen terwijl zij Mij opnieuw kruisigen.
Mijn dochter, de haat die jou ten deel valt zal van twee kanten komen, als een onmiddellijk gevolg van de
ineenstorting van Mijn Kerk op Aarde. De ene kant zullen diegenen zijn die zeggen Mijn Kerk op Aarde te
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vertegenwoordigen, maar die dat helemaal niet zijn, omdat zij een andere leer vertegenwoordigen. De
andere kant zullen Mijn trouwe dienaars zijn die jou niet zullen geloven.
Jullie moeten weten dat de Waarheid angst en woede veroorzaakt. De Waarheid die aan de ware profeten
van God gegeven wordt, brengt niet alleen woede teweeg – omwille van angst, zij veroorzaakt ook geweld.
Geweld en woede komen van de geest van het kwaad. De Boze zal, door de harten van mensen,
buitengewone inspanningen doen om het Woord van God te stoppen.
Woede tegen de profeten is haat tegenover God.
Jullie Jezus

779. De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen.
Vrijdag, 26 april 2013, 12:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt klaargestoomd voor de intrede van de antichrist. Hij is voorbereid
geworden door een aantal machtige politieke krachten om zijn grote entree te maken.
De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen, maar hij zal door beide en in alle hoeken van de
wereld geliefd, geëerd en bewonderd worden. Het zal als volgt beginnen.
De antichrist zal, met de hulp van Gods vijanden, snel een oorlog bewerkstelligen tussen twee naties
die geleid worden door twee onbuigzame en machtige leiders. Deze oorlogen zullen verhevigen en dan
overslaan naar andere landen. Wanneer de dreiging zo ernstig wordt dat zij de machtigste naties begint aan
te tasten, dan zullen vredesonderhandelingen beginnen.
Uit het niets, zal het beest te voorschijn komen. En met een bekwaamheid die de wereld zal
imponeren, zal hij een einde maken aan de oorlogen. Hij zal een machtige stem hebben. Hij zal in hoge
mate intelligent zijn en zich een indrukwekkend charismatisch imago aanmeten. Zijn knappe uiterlijk, charme
en gevoel voor humor zullen werken als een krachtige hypnotiserende magneet. Hij zal grote lof oogsten van
zeer bekende wereldleiders en de media, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn optreden zal zakenlui
aantrekken, die hem zullen beschouwen als helpende hand om welvaart te scheppen, als de economieën
zullen beginnen te groeien.
De antichrist zal zo bijzonder lijken, dat de naties elkaar luidkeels zullen overschreeuwen om hem
aan te moedigen hun landen te bezoeken. Hij zal geliefd zijn en tot het laatste detail elk moment kopiëren
van Mijn Zending toen Ik op de aarde rondging. Terwijl hij preekt over het belang van liefde, vrede en
eenheid onder de naties, zal men hem grote wonderen zien teweegbrengen, waarheen hij ook gaat. Dit is
geen man zoals een ander. Dit is geen man zoals gelijk welke andere charismatische leider. Zijn ster zal
stralen en schitteren, zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een boegbeeld van de ene
menslievende wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden.
Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. Overal zullen er afbeeldingen van zijn gezicht te zien zijn. Hij zal
gezien worden met de leiders van vele religieuze gezindten. Spoedig zal er gezegd worden dat mensen in
zijn tegenwoordigheid spontaan zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om
handelingen te stellen die velen zullen verstommen en die als mirakels zullen beschouwd worden.
Tegen dan zal hij door de onwetenden als de Messias aangezien worden. Dan zal hij laten doorschemeren
dat hij door God gezonden werd om de wereld te redden. Velen, met inbegrip van diegenen in de wereld die
Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon is, Jezus Christus. Zij die
hem eren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt, en die hem aanbidden, zullen van zo’n kwaad
doordrongen zijn dat hun zielen in een leegte gezogen worden, waaruit zij onmogelijk uit zichzelf zullen
kunnen weg geraken.
Zij die de Waarheid van Mijn Leer kennen, zullen het bedrog inzien waarmee het menselijk ras
geconfronteerd wordt en zij zullen zich (met succes) verzetten tegen deze gruwel. Zij die beweren God
te kennen en die praktiserende Christenen zijn, zullen er niet in slagen Mijn Belofte van terugkeer te
begrijpen. Wanneer Ik terugkom zal het zijn om te Oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde
rondwandelen. Ondanks al hun kennis omtrent Mijn Leer begrijpen zij niet wat Ik zei. Ik herinner hen er nu
aan. Ik zal niet in het vlees rondgaan. Gelijk welke man die beweert dat hij Mij is, is een leugenaar.
Jullie Jezus
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780. Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen – zou God mijn handelingen van
vandaag goedkeuren?
Zaterdag, 27 april 2013, 13:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan alle mensen die vandaag op aarde leven het belang uitleggen van de
tijd die hun gegeven wordt. Ik heb nooit de vrije wil van de mens belemmerd, want dat is één van de grootste
gaven die de mensheid geschonken werd en die kan nooit worden weggenomen. Satan, daarentegen,
bemoeit zich met de vrije wil van de mens en heeft reeds vanaf het begin aanhoudend getracht om het
menselijk verstand te onderwerpen en zijn ziel te stelen.
Daarom is het de vrije wil die de mens geschonken werd, die opgezocht zal worden door boze
geesten. Maar het is ook door de vrije wil van de mens dat de deur tot Mijn Koninkrijk kan
opengemaakt worden. Omdat jullie vlees zijn, en dus sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie
voor te bereiden op het eeuwig leven, de huidige tijd. Dat mogen jullie nooit vergeten. Jullie moeten altijd
voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven gaf, zo kan Hij het ook op elk moment en op elke
dag weer wegnemen.
Indien jullie nu zouden sterven, vandaag, zouden jullie dan klaar zijn om voor Mij te verschijnen?
Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben, en welke haat jullie je medemens hebben
betoond, die voor Mij zal geopenbaard worden? Om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie weten wat
nu, vandaag, gedaan moet worden om jullie te zuiveren in Mijn Ogen.
Tot diegenen die enerzijds de zonde goedpraten en anderen kwetsen en anderzijds bidden en een leven
leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij is toegewijd, zeg Ik het volgende. Ieder uur kwetsen jullie Me met
jullie schijnheiligheid. Elke dag verwijdert jullie ziel zich verder van Mij. Jullie moeten de Tien Geboden
navolgen precies zoals zij door Mijn Vader gegeven werden, anders kunnen jullie niet zeggen Mij toe
te behoren.
Zo vele zielen komen de hemel niet binnen en velen moeten de zuivering ondergaan die vereist is om hen
geschikt te maken om Mijn Koninkrijk binnen te treden. Maar veel meer zielen worden in de eeuwige
duisternis geworpen. Velen beseffen binnen de minuten van hun dood op aarde, hoezeer zij God beledigd
hebben. Hoe angstig en verdrietig zijn zij dan. Zij realiseren zich dat hun tijd voor berouw voorbij is en dat
het in die fase te laat is voor hen.
Waarom begrijpen jullie niet dat de dood op elk moment kan toeslaan? Dit moeten jullie weten,
wanneer jullie God beledigen, moeten jullie ernaar streven om de manier waarop jullie je gedragen te
veranderen om vrede te vinden. Wanneer jullie de zonde vermijden en voortdurend proberen de wijze van
omgaan met de anderen te verbeteren, dan pas zullen jullie echte vrede vinden. Wanneer jullie vrede
hebben in jullie ziel – die enkel kan komen wanneer jullie de zonde bestrijden en berouw hebben over jullie
boze daden – dan komen jullie dichter bij God.
Elke dag, moeten jullie jezelf de vraag stellen – zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? Jullie
zullen het antwoord in jullie hart kennen.
Jullie Jezus

781. Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de
Laatste Dag. Onthoud ze.
Zondag, 28 april, 17:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze keer kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou
omringen in deze missie. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe te keren en jij moet hen
nooit achternalopen. Ik ben hen die Mij vervolgden nooit nagelopen. In plaats daarvan offerde Ik Mezelf als
een lam aan de slachter om zielen te redden.
Let nu op wanneer aangestelde profeten, door Satan voorbereid, weldra zullen opgenomen worden in
de armen van hen die zeggen dienaren van God te zijn. Hun profetieën, die allen de Waarheid
ontkennen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand er ook maar een ogenblik
aan denken dat Mijn Boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid voor te bereiden
op Mijn Tweede Komst, niet in stukken zullen gescheurd worden.
Mijn dochter, je moet deze hindernissen negeren. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want
het is nu voor jou niet het moment om te verzekeren dat de genaden die Ik over de mensheid uitstort, door
allen verkregen worden.
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Mijn ware profeten, voor het merendeel, zijn onwetend omtrent de Heilige Schrift of de profetieën aan
de wereld gegeven uit Mijn Barmhartigheid. Zij hoeven geen stukken uit de Heilige Schrift aan te
halen omdat Ik dat niet van hen vraag. Mijn Woord wordt gegeven zoals het is. Mijn Heilige Schrift is
heilig. Er stukken uithalen, om enige goddelijke openbaring te bevestigen, is niet toegestaan.
Wanneer een boodschap door Mij gegeven wordt, schrijft de profeet wat Ik dicteer, en er wordt nooit
gevraagd om passages te herhalen die Mijn apostelen aan de wereld verkondigd hebben.
Ik Ben groter dan allen die Mij dienen. Mijn Woord is heilig. Mijn Gaven, aan jullie, worden gegeven om
jullie zielen voor te bereiden en daarom worden aan alle echte profeten gebeden gegeven die de drang
aanwakkeren om jullie met Mijn Hart te verenigen.
De vervolging die je zult ondergaan zal aanhouden en erger worden. En net wanneer je denkt het niet meer
aan te kunnen, zal Ik de wereld het bewijs leveren van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid. Lijd met
waardigheid, Mijn kleintje. Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs wanneer je met boze
leugens te maken hebt.
Zij die Mij kennen zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij komen omdat Ik in hun hart verblijf. Toch
is Satan zo sluw dat hij Mij kan imiteren met één uitzondering. Hij kan nooit toegeven dat Ik in het vlees
kwam of dat Mijn Lichaam tegenwoordig is in de Heilige Eucharistie.
Mijn Geest neemt nu toe en zal tegen de krachten van het kwaad blijven opkomen. Elke duivel zal door Mijn
engelen uitgeschakeld worden tot er op de laatste dag niet één meer overblijft.
Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.
Ik Ben het begin en het einde. Ik kom, zoals beloofd om jullie het eeuwig leven te brengen. Sta op,
jullie allen die in Mij geloven en aanvaard de Waarheid. Kom tot Mij. Laat de Wil van Mijn Vader op de
Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde regeren. Wees blij want Ik breng vrede en eenheid voor al
diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens. Mijn laatste Verbond werd vervuld.
Mijn Rijk is gekomen. Sta op en aanvaard de Hand van God.
De dag dat jullie deze woorden horen zal de dag zijn dat jullie de Waarheid zullen kennen.
Laat jullie niets wijs maken want alleen God en de Gaven van goddelijke openbaring kunnen jullie de liefde,
de vrede, de vreugde en de bekering schenken die over de wereld golven door deze Boodschappen. Zij zijn
een Gave. Zij zijn bedoeld om jullie het ware pad te tonen naar jullie rechtmatige erfenis. Aanvaard ze
minzaam en met dankbaarheid in jullie ziel.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de mensheid

782. Een nieuwe vorm van het Kruis zal ingevoerd worden.
Dinsdag, 30 april 2013, 15:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit verminderen, en zoals een licht, zal ze verbleken tussen
de dikke mist, maar ze zal altijd zichtbaar blijven, al mag ze dan gereduceerd worden tot slechts een zwak
schijnsel.
Wanneer de wereld weer verandert, terwijl de geest van het kwaad verdeeldheid op verdeeldheid zaait, zal
het alleen het Licht van God zijn dat jullie zal ondersteunen. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden
door diegenen die tot Mij komen om hulp, want Ik zal jullie nooit in de steek laten, vooral niet wanneer jullie
het gevoel hebben dat het allemaal hopeloos is. Niets anders dan de Waarheid zal jullie helpen het aan te
kunnen, wanneer het gebrek aan naastenliefde dat in de wereld van vandaag vanzelfsprekend is toeneemt,
vermits de harten van de mensen van steen zullen worden.
De Waarheid staat opgetekend in de Heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens vandaag en in de
toekomst kan leven. Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen, omdat vele
landen de nieuwe wetten zullen aanhangen, vooral in Europa, die alle boeken zullen bannen die het
Woord van God propageren.
De brief wordt momenteel geschreven om allen die in dienst zijn van de Katholieke Kerk een teken te
geven. Weldra zullen al Mijn gewijde dienaren over de veranderingen worden ingelicht, die, zo zal gezegd
worden, voor het welzijn van de Kerk zullen zijn.
De nieuwe regels, die verbeteringen zullen aanbrengen in de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen
onschuldig lijken. Velen zullen de betekenis niet opmerken, maar het zal in verband staan met de
Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en
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alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. Het wegnemen van kerkschatten,
inclusief gouden Tabernakels – die zullen vervangen worden door andere van hout en steen – zal één
van de tekens zijn dat zij verzameld worden voor de Nieuwe Wereldreligie.
Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden en dat zal de ontwijding van de altaren meebrengen. De
Monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen verdwijnen en de dagen waarop Mijn Heilige
Hostie is uitgesteld, zullen beëindigd worden.
Misprijs Mijn Woord vandaag, en jullie zullen wenen wanneer deze feiten zich voor jullie ogen zullen
afspelen. Weldra, niet lang daarna, zullen de gewaden die door Mijn gewijde dienaars gedragen werden,
gewijzigd worden en een nieuwe vorm van het Kruis zal ingevoerd worden. De nieuwe gruwel zal niet
gebaseerd zijn op het eenvoudig kruis. In plaats daarvan zal het, discreet, de kop van het beest vertonen.
Ik verzoek jullie Mijn heilige Kruisen nu te verzamelen en in jullie huizen te bewaren, samen met Wijwater. Ik
roep jullie allen dringend op om vast te houden aan de Waarheid van wat Ik jullie gezegd heb. Vervolgens
wil Ik dat jullie volledig in Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie overlaat aan de macht van de Boze. Ik zal
altijd dicht bij jullie blijven. Ik zal speciale zegeningen uitstorten over de hoofden van Mijn geliefde, trouwe,
gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.
Houd jullie harten dicht bij Mij en bij elkaar. Troost en sterk elkaar, want jullie moeten elkaar liefhebben,
meer dan ooit, voor en tijdens de komende tijden. Ik Ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen
verenigd blijven, totdat de bazuinen zullen schallen en de aankondiging gebracht wordt dat Ik Mijzelf
eindelijk zal openbaren in Mijn Tweede Komst. Dan zullen jullie de vreugde en vrede voelen die Ik jullie
beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.
Jullie Jezus

783. De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor
eeuwig branden in de vuren van de Hel.
Woensdag, 1 mei 2013, 20:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze tussenkomst van Mij, het Lam van God, door aan de wereld deze
Boodschappen te openbaren, werd voorzegd.
Diegenen onder jullie die het Woord van God volgen moeten in vrede zijn, aangezien Ik niet wil dat jullie je
op een afstand houden, want Ik hou van jullie. Jullie mogen Mijn Liefde nooit vrezen, zelfs niet indien de
zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van al diegenen die willen zien en Mijn Heilig Woord zal de
ogen sluiten van hen die Mijn Hand weigeren te aanvaarden. Ik reik jullie Mijn Hand, Mijn geliefde kinderen,
zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de gieren die jullie ziel willen verslinden.
Elke dag, vanaf heden, zullen jullie vele stemmen horen roepen die jullie vragen om te luisteren. Zij zullen
jullie duivelse leugens en argumenten voorstellen, vermomd met de zoetheid van honing. Met een nooit
aflatend spervuur van argumenten zullen zij jullie blijven overreden om naar hun redenering te luisteren en in
de naam van humanitaire motieven – die de zonde vergoelijken – zullen zij niet aflaten tot jullie aanvaarden
wat zij jullie willen dwingen te slikken.
Abortus, moord in de Ogen van God, zal in alle landen opgelegd worden als een teken van
opstandigheid tegen de Almachtige Vader, God de Allerhoogste. Wanneer jullie die verschrikkelijke
gruwel vergoelijken, zijn jullie schuldig aan een vreselijke zonde. De zonde van abortus is een
doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in de vuren van de Hel.
Tot hen die deze ernstige vergissing weigeren te erkennen, jullie hebben nog maar weinig tijd over om jullie
verlossing veilig te stellen. Want wanneer de grote dag komt, tenzij jullie je hebben afgekeerd van deze
verschrikkelijke daad, zullen jullie nooit het Gelaat van God zien.
Moord is één van de ernstigste daden van opstandigheid tegen God en zal met castratie bestraft worden. De
grote splitsing, onder het menselijk ras, is begonnen. Zij die aan de kant staan van het beest en al wat het
Woord van God tart vergoelijken, zullen gescheiden worden van hun broeders en zusters. Onderschat Mijn
Waarschuwing niet. Aanvaard abortus en jullie aanvaarden de vrijwillige moord op een kind van God. Indien
jullie geen berouw in jullie ziel kunnen vinden, dan zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie in de woestijn
werpen.
Mijn Liefde en Barmhartigheid mogen wel groot zijn. Ik zal de zwartste ziel vergeven, maar zonder berouw, is
Mijn Gerechtigheid definitief. Mijn straf is eeuwig. Bemin Mij en Ik zal jullie koesteren. Vernietig het leven van
een ander mens, geschapen door de Liefde van Mijn Vader, en ook jullie, zullen je leven verliezen.
Jullie Jezus
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784. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en
zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn Heilige Naam.
Donderdag, 2 mei 2013, 20:07 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal in de steek gelaten worden door velen in de hoogste posities,
waarvan velen nieuwe valse doctrines zullen aannemen die hen in het rijk van de duisternis zullen brengen.
Zij die Mij trouw blijven en zij die de gruwel afwijzen, zullen geleid worden door de apostel Petrus, die op de
eerste Stoel van Rome zat. Hij zal Mijn geliefde Benedictus leiden, die hen zoals voorzegd, de Waarheid zal
helpen inzien. Hij zal de gruwel moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door hen die trouw
gezworen hebben aan het Ene Ware Woord van God.
En zo zal het schisma beginnen. Zij die de valse leer zullen volgen, waarin Ik, Jezus Christus, niet vereerd
zal worden, zullen door het beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die onschuldige dienaars
van Mij, die tot hiertoe deze Boodschappen niet aanvaard hebben, zullen nu naar Mij toegesneld komen om
troost. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen vele van deze arme zielen weggejaagd worden van
de Heilige Stoel. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen
publiekelijk vernederd worden in Mijn Heilige Naam.
Tot hen zeg Ik het volgende. Blijf rustig en wees in vrede, want wanneer jullie de Waarheid volgen zullen
jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer aanvaarden die verstoken zal zijn van Mijn
Gezag. Aan jullie die leugens geloven in de overtuiging dat jullie je plicht doen, jullie moeten begrijpen dat
jullie een moeilijke weg zullen tegemoet gaan. Jullie hebben twee keuzes. In het Licht van God blijven of
Mijn Heilige Sacramenten de rug toekeren.
Weldra zullen velen onder jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal
kwaadaardig zijn en een strijd zal losbarsten tussen Waarheid en leugens. Het zal de Katholieke Kerk
neerhalen, tot zij op een hoop stenen gelijkt, maar de Ene Ware Kerk zal rechtop blijven staan, wanneer Mijn
trouwe dienaars Mijn Restleger zal opbouwen. Zij zullen strijden tot het bittere einde om het Heilig Woord
van God in stand te houden.
Jullie Jezus

785. De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien
worden als een nieuwe vorm van Katholicisme.
Vrijdag, 3 mei 2013, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen heeft
reeds plaats. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en die hoofden van de pas
vernieuwde moderne kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld, zullen liberaal zijn in hun inzichten
maar zij zullen vijanden zijn van de Waarheid.
De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een
nieuwe vorm van Katholicisme. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te maken? Wanneer
Mijn Kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld wordt, zal dat allen die Mij volgen
beïnvloeden. Wanneer Mijn Woord en Mijn Leer uit elkaar gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar
gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens,
beschouwd worden als de Waarheid.
De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen door alle
Christelijke kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. Geen enkele Christelijke kerk zal
ontsnappen aan deze aanval – een aanval die doelbewust en nauwkeurig gepland werd gedurende
meer dan een eeuw.
Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn Woord geknoeid wordt, zal de Waarheid verscheurd worden. Leugens
tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat in wanhoop zal eindigen. Ik
verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd geconcentreerd te blijven op de Waarheid. Jullie
mogen geen enkele verandering aanvaarden die men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een
nieuwe kerk, die niet van Mij komt.
Jullie Jezus
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786. Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat Lucifer viel en
afgezonderd en in de afgrond geworpen werd.
Zaterdag, 4 mei 2013, 23:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord vele oren bereikt, kom Ik om diegenen te waarschuwen die niet
naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord of zijn het de veranderingen die jullie zullen
moeten meemaken terwijl de zuivering verdergaat? Weten jullie niet dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng,
want dat is niet nodig? Ik spreek enkel met jullie om jullie de Waarheid in herinnering te brengen.
Zo velen onder jullie geloven dat jullie zoveel over Mij weten, maar jullie hebben niets geleerd. Wie
zijn jullie om te zeggen dat jullie in Gods ogen beter zijn dan anderen wanneer het erop aan komt Mijn Heilig
Woord te verklaren? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om tegen Mij te lasteren en dan
te zeggen dat jullie Mij beminnen? Jullie zullen Mij niet kunnen tegenhouden om door de profeten in contact
te komen met Gods kinderen. Jullie moeten je afvragen waarom jullie Mijn Stem haten? Hoe kunnen jullie
Mij liefhebben wanneer jullie Mijn Woorden verscheuren, terwijl alles wat Ik doe erin bestaat jullie te
helpen om je voor te bereiden op Mijn Grote Dag?
De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat niemand
geloven dat hij ooit voor Mijn aanschijn kan wandelen zonder de schande van zonden op zijn ziel. Niet één
onder jullie is waardig om voor Mij te staan, toch verleen Ik jullie de Genade van Mijn Liefde. Niet omdat jullie
die verdienen, maar alleen omdat Ik ervoor kies jullie deze Gave te schenken.
Aan diegenen onder jullie die beweren te spreken met grote kennis over Mij en vervolgens met een
vervloekende tong spuwen tegen Mijn profeet, weet dit. Jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie het
Woord van God vervloeken. Jullie zelfbeweerde liefde voor God is zonder betekenis wanneer jullie een van
Zijn kinderen voor Hem oordelen. Jullie snijden de navelstreng door die jullie bindt aan Mijn Vader,
wanneer jullie gebrek aan respect, woede en haat tegenover Mij betonen. Wanneer jullie op Mij spuwen,
zullen jullie blind worden en nooit meer zien. Wanneer jullie woorden van haat spreken, zal jullie tong
worden uitgesneden. Wanneer jullie opstaan en jullie zelfbeweerde kennis omtrent God aan allen zullen
verkondigen, zullen jullie benen onder jullie weggesneden worden en zullen jullie vallen. Wanneer jullie Mijn
profeet voor boosaardig houden, zullen jullie geen leven hebben.
Mijn Woord zal nooit sterven, het zal leven in eeuwigheid. Het zal die zondaars vertrappelen die de
Barmhartigheid van God, door deze Boodschappen, proberen te trotseren. Verwerp Mij deze keer en jullie
verwerpen de vrijheid die Ik breng wanneer Ik kom om jullie, uiteindelijk, bijeen te brengen in Mijn Koninkrijk.
Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn Ogen te verlossen vóór de Grote Dag. Verspil hem niet
door de zonde van hoogmoed. Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat Lucifer viel en
afgezonderd en in de afgrond geworpen werd. Allen die hem volgen, door de zonde van hoogmoed – de
zonde die zoveel scheiding van God veroorzaakt – zullen vallen en nooit verrijzen in de Tegenwoordigheid
van God.
Jullie Jezus

787. Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn Bestaan te verantwoorden,
want Ik Ben niet van deze wereld.
Zondag, 5 mei 2013, 16:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de scheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is voor velen
onbekend, maar als de dag komt waarop Mijn Licht naar het einde toe zal wegsterven, zal het duidelijk
worden hoe ellendig de doodsangst is.
Diegenen die Mij kennen en Mij liefhebben, weten wat de pijn veroorzaakt, wanneer de zonde een barrière
vormt tussen de zondaar en God.
Diegenen die Mij niet kennen, en diegenen die Mij verwerpen, zullen die scheiding ervaren tijdens de
drie dagen van duisternis, wanneer de Tegenwoordigheid van God nergens zal te vinden zijn.
Alleen wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er geen leven is zonder
God. Al wat rest is een leegte, een woestenij en duisternis.
Ik Ben het Licht dat de mens zoekt, zonder dat hij het weet, elke seconde van elke dag.
Naarmate de mens zich inspant om vrede en geluk te vinden, zal hij trachten het overal te halen waar hij
denkt het te kunnen vinden. Hij zal de jacht op wereldse materiële profijten en de begeerte van het vlees
gebruiken om aan zijn noden te voldoen, die nooit vervuld kunnen worden en hij zal valse religies navolgen,
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die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen enkele van al die zaken zal hem in het Licht van God
brengen.
Zelfs diegenen die antwoorden zoeken door intellectuele middelen en kennis, zullen nooit de vrede of de
antwoorden vinden die zij zoeken, tenzij zij hun harten openen voor de Ware Liefde van God.
Ik kom naar ieder van diegenen die Mij zoeken. Ik vind Mijn vreugde in zielen wier vurige eenvoud enkel Mijn
Liefde zoekt. Ik overstelp zulke mensen met de Gave van de Heilige Geest. Om dichter tot Mij te komen
moeten jullie Mij volledig vertrouwen. Het is slechts wanneer jullie je wil aan de Mijne overgeven, dat Mijn
Tegenwoordigheid kan gevoeld worden. Tot de mensen die pogen Mij te vinden, maar die dat als moeilijk
ervaren, zeg Ik het volgende.
Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn Bestaan te verantwoorden, want Ik Ben niet van
deze wereld. Verblind jullie zelf niet voor het bestaan van het eeuwig leven. Het wacht op jullie, indien jullie
Mij maar konden vertrouwen en Mij toelaten in jullie hart en ziel binnen te komen. Dan zal Ik Mij aan jullie
bekend maken. Al wat jullie moeten doen is Mij roepen. Jullie moeten Mij spoedig roepen, want wanneer
Mijn Tegenwoordigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn Mij te zoeken en dan zullen jullie
ronddwalen in hulpeloze smart om Mij te vinden.
Diegenen die denken sterk te staan in hun geloof en menen dicht bij Mij te zijn, moeten weten hoe
snel zij zullen vallen wanneer Ik nergens meer kan gevonden worden in de tabernakels van de
toekomst. Eens die verschrikkelijke dag van verlatenheid komt, zullen er kreten van wanhoop
opstijgen en de macht van het Beest zal dusdanig doordringen dat vele zielen te zwak zullen zijn om
Mijn Heilig Woord in stand te houden.
Jullie moeten Mijn hulp vragen en zij zal jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal
jullie antwoorden. Smeek Mij jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed zodat
niets jullie zal tegenhouden op de weg van de Waarheid, die naar de eeuwige redding leidt.
Dien Mij op de wijze zoals Ik naar jullie eigen inzichten zou moeten gediend worden, en doe dat zorgzaam.
Doe zoals Ik jullie gezegd heb. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Woord en Ik zal jullie dragen.
Onteer Mij door Mijn Heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen te lijden geeft, en jullie zullen de
grootste pijn lijden door van Mij gescheiden te zijn.
Jullie Jezus

788. Wanneer jullie de Waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord
van God blijven verspreiden.
Maandag, 6 mei 2013, 18:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mij niet opzettelijk beledigen, omdat zij onwetend zijn omtrent Mijn
Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.
Aan al diegenen die de Waarheid van Mijn Woord, dat 2000 jaar geleden aan de mensen gegeven
werd, kennen, jullie moeten weten dat terwijl jullie onderling zitten te kibbelen, miljoenen zielen
verloren gaan. Zo velen, schuldig aan doodzonde, begaan deze daden door binnendringen van de
Boze. Indien zij de Waarheid van Mijn belofte van eeuwig leven kenden, zouden velen niet aan deze
daden deelnemen.
Wanneer jullie de Waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden.
Jullie moeten dit doen door liefde en eerbied te tonen voor het leven van anderen. Dat wil zeggen Mijn
Vaders gebod aanhangen: ‘Gij zult niet doden.’ Vervolgens is het jullie plicht om ervoor te zorgen dat het
menselijk leven met eerbied behandeld wordt tot Eer van God.
Jullie moeten anderen herinneren aan die Gave van het eeuwig leven, vooral op die momenten waarop jullie
weten dat zij die God ontkennen jullie hulp nodig hebben. Jullie hulp, door gebed en leiding, kan deze zielen
redden. Ik heb zoveel van jullie tijd nodig, Mijn geliefde volgelingen. Jullie moeten vrijgevig zijn in het
schenken van jullie tijd om zielen te redden. Alstublieft, ga door met het bidden van Mijn kruistochtgebeden,
want Ik beloof bekering van miljoenen zielen wanneer ze gebeden worden.
Laat jullie niet afleiden door de aanvallen van de Boze, die zal voortgaan om een schaduw over deze
Boodschappen te werpen. Aanvaard deze aanvallen voor wat ze zijn, een poging van Satan en zijn boze
geesten die over de aarde ronddwalen, om te beletten dat Gods kinderen de heerlijke erfenis verkrijgen die
hen wacht.
Ik vraag jullie ook edelmoedig van hart te zijn en te bidden voor hen die zich tegen Mij gekeerd hebben, in
deze, Mijn laatste Missie op Aarde voor de Grote Dag.
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Jullie Jezus

789. Moeder van God: De Zending die jou gegeven werd is de laatste schakel in het
laatste Verbond.
Dinsdag, 7 mei 2013, 17:00 u.
Mijn geliefd kind, Ik heb jou tijdens deze bijzondere verschijning vandaag het geheim van Mijn Hart
geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. Mijn Hart klopt in
vereniging met het Zijne en als Medeverlosseres. Ik zal handelen om vele van Gods kinderen in het
Nieuwe Tijdperk van Vrede te brengen.
Als Moeder van God, werd Mij macht over het Beest gegeven, en allen die Mijn hulp inroepen zullen
grote bescherming tegen hem verkrijgen. Omwille van die bijzondere macht, Mij door Mijn Zoon gegeven,
zullen vele pogingen ondernomen worden om Mijn Naam te onteren gedurende het rijk van het Beest. Er
zullen openbare manifestaties georganiseerd worden om te voldoen aan Mijn wens om al Gods kinderen te
verenigen. Helaas zullen ze niet allemaal de Waarheid eerbiedigen.
Ik heb de Waarheid bekend gemaakt te La Salette, in Frankrijk, en te Fatima, in Portugal, toch zijn er velen
die niet begrijpen wat Ik uitgelegd heb. Weldra zullen de voorzegde profetieën werkelijkheid worden en dan
zal de haat die de Boze voor Mij heeft, zich in bijzondere ceremoniën manifesteren, wat God zal beledigen.
Mijn Zoon heeft een zeer speciaal plan ontworpen, dat tot in het kleinste detail werd uitgewerkt, om ervoor te
zorgen dat de Waarheid omtrent Gods vijanden, aan de wereld bekend gemaakt wordt. Hij doet dit omdat
alleen de Waarheid het menselijk ras kan redden. Indien Gods kinderen leugens zouden volgen en
betrokken geraken in bedriegerij, voortgekomen uit het plan van de antichrist, dan, zullen zij Mijn Zoon en
hun eigen redding de rug toekeren.
De Zending die jou gegeven werd, Mijn kind, is de laatste schakel in het laatste Verbond, dat Mijn
Zoon moet voltooien in gehoorzaamheid aan Mijn Vader, God de Allerhoogste. Het zal het middel zijn
waardoor zielen zullen gered worden uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde. Daarom zal
de haat die jou betoond wordt door woorden, daden en acties van anderen, wreed en hevig zijn. De woede
die jou betoond wordt zal onvergelijkbaar zijn en jij moet begrijpen dat dit te verwachten is. Het Werk van
Mijn Zoon, in deze tijden, zal heftig bestreden worden en Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste
Kruisiging moeten doorstaan alvorens de verrijzenis plaatsvindt die beloofd werd aan allen die in Mijn Zoon
geloven.
De haat is reëel en de Boze zal zelfs het gemoed van de uitverkoren zielen en zieners tegen jou doen keren,
Mijn kind. Voel je nooit verdrietig over jezelf of die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien keer erger.
Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, Die voor de zonden van de mensen gestorven
is, Die nog steeds gehaat wordt met een passie die voortkomt uit woede en bewerkt wordt door Satan. Het is
Mijn Zoon die het onderwerp is van zulke aanvallen en wanneer men jou beledigingen naar het hoofd
slingert, Mijn kind, geselen zij Hem weer opnieuw.
Jullie moeten opstaan, jullie allemaal, en doen wat Mijn Zoon jullie zegt, omdat jullie gekozen werden
om Zijn Restleger te vormen. Wanneer jullie lijden in Zijn Naam, is dat voor Gods glorie en de redding van
de mensheid. Wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde één worden, zal dat lijden stoppen en allen
zullen Gods lof bezingen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

790. De plaag zal wijder verspreid zijn dan AIDS.
Dinsdag, 7 mei 2013, 22:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer ben je afgeleid geweest en heb jij jezelf toegestaan tijdens de laatste
twee dagen uit Mijn gezichtsveld te zijn genomen. Weet jij niet wat deze afleidingsactie veroorzaakte? Door
slechts één dag Eucharistische Aanbidding te missen, werd jij weggenomen en in Mijn Naam misbruikt,
zonder jezelf te beschermen zoals Ik jou opgedragen heb. Mijn instructie is dat jij dagelijks voor Mij blijft
komen en de Allerheiligste Rozenkrans bidt, zodat Mijn Moeder jou de bescherming kan geven die jij voor dit
werk nodig hebt.
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Zo velen die Mij nabij zijn verwerven een vertrouwen dat hen ertoe brengt te geloven dat geen enkele
hoeveelheid lijden hen zal beletten om Mijn Missie uit te voeren, maar dit wordt enkel mogelijk gemaakt
wanneer jullie Mij aanroepen om jullie te leiden.
Mijn dochter, spoedig zal het begin van een besmetting waargenomen worden, aangezien Mijn Vader
over de aarde een straf zal doen neerkomen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat arme
onschuldige mensen slachtoffer zijn van boosaardigheid en ongerechtigheden. Deze plaag zal zichtbaar
zijn op het gezicht en de zweren zullen niet genezen totdat de Grote Kastijding voorbij is. De plaag
zal wijder verspreid zijn dan AIDS en zal een van de eerste tekenen zijn van de komende Kastijding.
Dit zal gevolgd worden door een hongersnood in een derde van de aarde en zal gezien worden gedurende
de heerschappij van de antichrist.
Net zoals het bewind van de antichrist zich uitbreidt als een spinnenweb, zo zal het in
overeenstemming gebracht worden door een reeks straffen die zullen neerkomen vanover de vier
hoeken van de wereld door de Hand van Mijn Vader. Goddelijke tussenkomst zal helpen om te
verhinderen dat zielen door het Beest worden weggerukt ten gevolge van de macht van de antichrist. Zijn
volgelingen zullen een kwellende straf ondergaan en het zal op hun gezichten te zien zijn door de plaag. Zij
zullen deze strenge straf niet ontlopen en evenmin diegenen die de verdorven misleiding uitdragen over Mijn
Kerk op aarde.
Deze Waarschuwing wordt gegeven zodat diegenen die twijfelen aan Mijn Hand van Gerechtigheid
uiteindelijk zullen begrijpen dat de mensen zullen lijden zoals in de dagen van Noach zouden zij zich afkeren
van God.
De laatste belediging tegen Mijn Vader, door de zonde van oorlog en abortus, zal Zijn grootste
bestraffing over de mensheid doen neerkomen. Het leven van het ongeboren kind, dat zo wreed
wordt weggenomen, en zonder enig berouw, zal strafbaar zijn door dood van het lichaam en dood
van de ziel.
Jullie Jezus

791. Mijn liefste wens is dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren.
Donderdag, 9 mei 2013, 22:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor die jonge mensen van elke natie, huidskleur en
geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is oneindig. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep.
Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu. Ik zal hen, zonder aarzelen, in Mijn Barmhartigheid opnemen
als jullie er Mij door dit kruistochtgebed om vragen.

Kruistochtgebed (106)
Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen.
“Lieve Jezus, neem de zielen van die kinderen van God onder Uw bescherming die U niet kennen, die Uw Liefde
niet erkennen en die Uw Belofte niet aanvaarden.
Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwig leven.
Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw Tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen
nastreven voor hun zonden. Amen.”
Mijn geliefde Restleger, het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren, de
agnostici en diegenen die niet in God geloven. Zij zijn jullie prioriteit. Ik verzoek jullie alle naties,
gezindten, huidskleuren en religies onder Mijn Bescherming te trekken. Wanneer jullie Mij zulke
zielen brengen, zal Ik hun grote Gaven schenken en beloof hun redding.
Het is belangrijk dat jullie hen die geen belangstelling hebben in hun redding niet negeren. Zij zijn de
verloren zielen waarnaar Ik hunker en Ik zal hen volgen in elke hoek, elke kloof en elk land totdat Ik hen in
Mijn Koninkrijk kan binnenhalen.
Onthoud dit verzoek. Onthoud dat het Mijn verlangen is om de hand uit te strekken naar hen die Mij niet
kennen en naar hen die verlangen Mij te kennen.
Jullie Jezus
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792. Het enige water nodig voor het overleven van Gods kinderen zal van de Boom
des Levens komen.
Vrijdag, 10 mei 2013, 16:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, gezegend zijn zij die het Ware Woord van God beantwoorden, want zij zullen als
eersten verrijzen en Mijn Nieuwe Koninkrijk binnengaan.
Diegenen aan wie Mijn Heilig Woord niet werd gegeven, inbegrepen die landen waar Ik veroordeeld
word, zijn de eerste zielen aan wie Ik de hand moet reiken. Zonder daar zelf schuld aan te hebben
werden zij vanaf de geboorte opgevoed om God, de Maker en Schepper van al wat bestaat, te ontkennen. Ik
zal ernaar streven hen door deze Zending te bekeren en beloof dat eens zij de Waarheid gezien hebben,
tijdens de Waarschuwing, zij snel in Mijn Barmhartigheid zullen getrokken worden. Ik zal hen die misleid
werden door valse doctrines, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben nood aan Mijn Liefde
en Barmhartigheid.
Mijn verlangen is dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en
moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. Diegenen onder jullie die met de Gave van onderscheiding
gezegend werden door Mijn Stem, vervat in het Boek der Waarheid, hebben tegenover Mij een plicht.
Dit is wat jullie moeten doen. Gebruik de Gave die Ik jullie gegeven heb, om jullie voor te bereiden op
de geestelijke volmaaktheid die van jullie vereist wordt, nu Ik Mijn Restleger op aarde opbouw. Het is
jullie verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn Hand van
Barmhartigheid te aanvaarden. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, inclusief diegenen
die Mijn Barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen die nodig is om voor altijd te leven in Mijn
Heerlijkheid.
O hoe wonderbaarlijk is dit schitterend Nieuw Koninkrijk van Mij. Als jullie het maar eens konden zien,
dan zou niemand van jullie nog ooit een woord opperen tegen Mij. Dit zal jullie nieuwe thuis zijn, de plaats
waar jullie en je familie zullen genieten van eeuwige vervoering, vrede, liefde en vreugde, samen met
al datgene dat door Mijn Vader geschapen is voor jullie geluk. Beschouw het als een nieuwe woning,
vergelijkbaar met de wijze waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe
Aarde geen zee hebben. Het enige water nodig voor het overleven van Gods kinderen zal van de Boom des
Levens komen, waarmee alle leven in stand zal gehouden worden.
Voor elke behoefte zal gezorgd worden en liefde zal in overvloed zijn zodat er geen enkele ontevredenheid
zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleuren en fijne dingen die niemand op aarde ooit gezien heeft, zullen
voor het grijpen zijn. Gelukzaligheid die jullie verstand op aarde te boven gaat, zal een Geschenk zijn voor
ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.
Het leven dat voor jullie ligt is getooid met grote Gaven en jullie zullen in een voortdurende staat van vrede
blijven met liefde voor Mij. Ik zal regeren in eenheid met al Gods kinderen en niet één van jullie zal ook maar
iets verlangen, zo groot is Mijn Liefde. Dat is het enige leven waar jullie naar moeten streven, aangezien er
geen ander leven zal bestaan na de Grote Dag waarop Ik jullie kom halen.
Jullie Jezus

793. De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van Mijn
Kruistochtgebeden, zullen toenemen.
Zaterdag, 11 mei 2013, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het geeft niet dat jij te lijden hebt door de manier waarop je verworpen wordt
omwille van Mij, want Mijn Woord zal nooit vergaan. Het zal oprijzen en steeds luider klinken totdat het, zoals
een krachtige wind, in hevigheid zal toenemen en het gebulder van Mijn Stem als een donder over de aarde
zal galmen. Er zullen maar weinigen zijn die Mijn Stem niet zullen horen en zelfs diegenen die Mij verwerpen
zullen van Mij blijven spreken. Zij zullen het onmogelijk vinden te negeren.
Zoals ieder kind dat door zijn moeder is voortgebracht, zullen Gods kinderen – met inbegrip van hen die
Hem weigeren te erkennen – naar Hem toegetrokken worden, want zij kunnen er niets tegen doen. Zoals
een pasgeboren baby die verbonden is met zijn moeder, zo zal elk kind van God zichzelf herkennen door
aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen gewaar worden wanneer Gods Tegenwoordigheid hun
zielen beroert. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook diegenen die Mij liefhebben Mijn oproep
beantwoorden.
Mijn dochter, de Heilige Wil van God is Machtig en zal allen overwinnen die zich tegen het Woord van
God verzetten. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en zoveel haat is tegenover deze Missie,
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wees dan altijd getroost door Mijn Plechtige Belofte. Dat is om alle zielen te redden, zodat Mijn Nieuwe
Paradijs weldra aan de mensheid kan aangeboden worden en wel met zo weinig mogelijk lijden. Lijden kan
verminderd worden door de gebeden van Mijn restleger, omdat Ik hen met speciale genaden toerust.
De wonderen die Ik de wereld beloofde, door middel van Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen
zullen getuige zijn van genezingen en bekeringen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf zal bekend
maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de Kruistochtgebeden zijn dat aan de bedienaars
van Mijn Christelijke kerken Mijn Barmhartigheid duidelijk gemaakt zal worden en weldra zal aan velen van
hen ook het bewijs geleverd worden van de echtheid van deze Boodschappen.
Mijn Wil zal gedaan worden en niemand zal dat verhinderen. Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten,
schreeuwen dat Mijn Woord misbruikt wordt en naar jou, Mijn dochter, spuwen, maar hun haat zal
uitgeschakeld worden en weldra zullen zij hun harten openen, want zij zullen er niet meer aan twijfelen dat
het hun Meester is Die hen roept. Ik Ben het Werktuig waardoor zij zullen gezuiverd worden. Van Mij zullen
zij de enig mogelijke bescherming ontvangen tegen de antichrist. Mijn bescherming moet gezocht worden en
het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.
Luister naar Mijn richtlijnen en alles zal goed zijn. Negeer Mijn waarschuwingen en tracht op eigen houtje te
strijden tegen de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het
beest geleid wordt, en jullie zullen niet sterk genoeg zijn. Aanvaard Mijn Gaven en jullie zullen staande
blijven, veilig in de wetenschap dat Ik het Ben die jullie en jullie familie en vrienden bescherm.
Jullie Jezus

794. Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.
Maandag, 13 mei 2013, 16:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn restleger zal in deze tijd zeer spoedig aangroeien en zich verspreiden
over achtenvijftig naties. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar jullie ook zijn,
door de vorming van ‘Jezus tot de Mensheid’-Gebedsgroepen.
Breng eerst allen die Mij volgen in jullie kudde en ga dan voort met het binnenhalen van al diegenen die elke
soort doctrine volgen. Ik zou nooit de ene ziel kunnen begunstigen ten nadele van een andere. Ik verlang dat
jullie allen die niet in Mij geloven, vertellen dat Ik beloof dat hun de Waarheid zal getoond worden tijdens De
Waarschuwing. Zij zullen het moeilijk krijgen om Mij te ontkennen want Ik zal hun zielen overspoelen op een
wijze die hen zal verrassen en schokken. Mijn Heilige Geest zal neerdalen over elke natie waarin Mijn
Gebedsgroepen zijn opgericht.
Ik zal het aantal wonderen vermenigvuldigen, waarvan er al gezien zijn, daar waar Ik het verstand, de
geest en de lichamen genezen heb van de ongelukkige zielen en zieken onder jullie. Julie zullen Mij
kennen door Mijn Aanwezigheid die Ik langzaam aan zal laten doordringen bij diegenen van jullie die vragen
om Mijn gunsten. Jullie zijn inderdaad gezegend – jullie, kinderen van deze generatie, die in zo’n grote
schare gekozen werden om het eeuwig leven te genieten in Mijn Koninkrijk, dat geen einde kent. Dood zal
door jullie overwonnen worden. Het kwaad zal door de kracht van jullie vasthoudendheid verslonden worden
en de zonden zullen jullie ziel niet langer aantasten.
Mijn kinderen, er is veel werk te verrichten. Sta Mij toe om jullie te gidsen met behulp van Mijn
Kruistochtgebeden, aangezien ze jullie ogen zullen openen voor de Waarheid. Eens jullie de Waarheid
kunnen zien, zullen jullie in je hart weten wat te doen. Een raadgeving – wanneer jullie geweigerd wordt om
over de Waarheid te spreken, bewaar dan de stilte. Bid voor die ziel, dat ook zij de genade moge ontvangen
om het Boek der Waarheid te aanvaarden.
Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander Woord zijn. Gelijk wie beweert in Mijn Naam te
spreken, sinds deze Missie begon in november 2010, heeft niet de autoriteit dit te doen, want zij
komen niet van Mij. Die profeten die voordien kwamen, en die ook in Mijn Naam spreken, zijn gezegend en
Ik zal hen blijven beschermen. Mijn Stem spreekt tot de wereld door middel van deze Boodschappen. Mijn
geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt eveneens tot Haar zieners, en opnieuw wordt Haar
Missie door Mij gezegend.
Weet dat Satans leger een aantal valse profeten omvat, die met zoete woorden spreken.
Geruststellend, liefdevol en verbloemd met loze beloften, zullen zij precies het tegenovergestelde zeggen
van wat Ik jullie vertel. Weet dat alleen Mijn Stem jullie de Waarheid meedeelt. Alleen Mijn Stem zal jullie
spreken over de komende gebeurtenissen, die werkelijk plaatsvinden. Niemand anders kan, noch zal de
autoriteit gegeven worden om, voor Mij, Jezus Christus of voor Mijn geliefde Vader, te spreken.
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Troost jullie met deze openbaring en weet dat alleen de Heilige Drie-eenheid op deze wijze communiceert
met een Vuur, dat alle zielen overspoelt die ontdaan zijn van hoogmoed en vol van nederige liefde zijn voor
Mij.
Jullie Jezus

795. Diegenen die het Woord van God volgden, dat door de profeten vóór Mijn
komst werd verkondigd, waren de eersten om op Mij te spuwen.
Dinsdag, 14 mei 2013, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen die lijden omdat zij in deze Hemelse
Boodschappen geloven, zeg Ik het volgende.
Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn Gave die jullie
gegeven werd om jullie te helpen jullie ogen voor de Waarheid te openen. De smaad die jullie in Mijn
Naam moeten verduren, omdat jullie trouw zijn aan deze Boodschappen, zal komen van hen die jullie
nabij zijn. In het bijzonder, veel van Mijn gewijde dienaars, die weigeren Mij te zoeken door dit, Mijn
Heilig Woord, zullen jullie nog het meest in verwarring brengen. Jullie zullen belasterd, gekleineerd,
uitgedaagd, bekritiseerd en bespot worden, en toch pretenderen deze zelfde mensen dat zij spreken in Mijn
Heilige Naam.
Jullie moeten deze pijn doorstaan net zoals Mijn apostelen en leerlingen dat moesten doen. Tijdens
Mijn tijd op aarde, werd Ik uit de Tempels van God gejaagd. Mijn leerlingen werden gewaarschuwd om
van Mij weg te blijven of verbanning uit de Kerk te riskeren indien zij met Mij zouden gezien worden.
Wanneer ze Mijn Heilig Woord spraken en Mijn Leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige
gevallen afgeranseld. Zij werden belachelijk gemaakt. Diegenen die het Woord van God volgden, dat door
de profeten vóór Mijn tijd verkondigd werd, waren de eersten om op Mij te spuwen. Hun woede werd
veroorzaakt door het feit dat Ik de Waarheid sprak, want zij wilden de Waarheid niet horen. Dat beangstigde
hen en maakte dat zij zich ongemakkelijk voelden.
Vervuld van de Kracht van de Heilige Geest, werden Mijn apostelen na Mijn Hemelvaart gehaat, door velen
die in de Tempels in aanbidding verzonken. En, hoewel hun lijden groot was, en de stemmen van
tegenstanders in hun aanwezigheid luid weerklonken, maakte het niets uit.
Niets kan de verspreiding van Mijn Woord tegenhouden. Geen enkele stem zal luid genoeg zijn. Geen
enkel argument voldoende geloofwaardig. Geen enkel venijn sterk genoeg. Mijn Macht is onmogelijk
te overwinnen. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen in de veiligheid van Mijn Nieuwe Paradijs trekken.
Alle ontevreden stemmen zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand zal onderdrukt worden,
want de tussenkomst van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en keien, die het Pad van de
Waarheid bezaaien, verwijderd worden.
Alleen Mijn Stem zal overblijven. Het zal de enige Stem van Autoriteit zijn, die zal standhouden en dan zal
de Grote Dag komen.
Jullie Jezus

796. God de Vader: Mijn Grote Tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen
en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn.
Woensdag, 15 mei 2013, 16:40 u.
Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze zoals nooit
voordien gebeurd is.
Om Mijn geliefde kinderen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen
met de Geest van Waarheid. Sommigen zullen het met open armen aanvaarden en dankbaar zijn voor zulke
zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.
Mijn Grote Tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor
allen duidelijk zijn. De wonderen die door Mij, jullie Almachtige Vader, worden toegestaan zullen
wijdverspreid zijn en er zal over gesproken worden. Deze zullen meer bekeringen teweeg brengen. Dan,
net zoals de Geest van Mijn Liefde zich verspreidt, zullen de acties van de Boze en zijn cohorten toenemen.
Mijn Hand zal de boosaardige daden tegenhouden van diegenen die Mijn kinderen oorlog, ziekte,
moord en abortus willen opleggen. Mijn Hand zal ook neerkomen op hen die de trouwe volgelingen van
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Mijn geliefde Zoon kwellen en op diegenen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie proberen af
te schaffen.
Luister nu naar Mijn Oproep. Al Mijn kinderen zullen naar Mijn Barmhartigheid getrokken worden. Zij die Mijn
Zoon verwerpen, verwerpen Mij. Zij die Mijn Zoon beledigen kunnen niet tot Mij komen. Zij die Zijn Leer
hekelen en de Waarheid verdraaien, wijzen Mijn Bestaan af. Jullie kunnen niet eigen wetten maken en
tegelijk Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde verschonen en dan verwachten Mijn Gelaat te
aanschouwen.
Indien de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die verantwoordelijk zijn voor de zonden waarmee zij
Mij beledigen. Net zoals Mijn Heilige Geest onverminderd verder gaat, zo zal ook Mijn Tussenkomst
plaatsvinden om te voorkomen dat de zonde zich verspreidt.
Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd gezien worden. Spoedig daarna, wanneer elke poging zal
ondernomen zijn door Mijn Zoon, doorheen Zijn Kerk en Zijn leerlingen, om de Waarheid te verspreiden, zal
de dag komen dat Mijn Zoons Grote Barmhartigheid over de mensheid zal neerkomen. Dan, niet lang
daarna, zal de Dag van het Oordeel komen.
Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elk moment komen. Alleen zij die Mijn Geboden
onderhouden en berouw hebben over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

797. Liefde alleen komt van Mij. Haat niet.
Donderdag, 16 mei 2013, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de Kracht van Liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered
worden. De Liefde waarover Ik spreek is Gods Liefde, die in de harten van de mensheid vloeit. Gods Liefde
is aanwezig in de harten van al Zijn kinderen, ook in hen die Hem ontkennen. Het zal jullie liefde voor elkaar
zijn, die jullie zal steunen tijdens de beproevingen, die op komst zijn. Betoon liefde en barmhartigheid
tegenover jullie naaste en wees vriendelijk voor de arme, de zwakke en de hulpeloze en Ik zal jullie voor
eeuwig tot de Mijnen maken.
Diegenen onder jullie die anderen wreed behandelen, die leed doen aan hen waarover jullie heersen en die
kwaad spreken over anderen, jullie zullen zoals lege vaten zijn met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten
altijd Mijn Leer volgen. Liefde alleen komt van Mij. Haat niet. Diegenen die zeggen Mij te eren en kwaad
spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord hoog te houden en Mijn Naam te beschermen – zij
eren Mij niet. Zij beledigen Mij en hun schaamte zal duidelijk worden op de Grote Dag. Denk nooit, nog geen
moment, dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want indien jullie geen liefde
hebben voor anderen dan ontkennen jullie de Gave die vrijelijk aan al Gods kinderen gegeven is. Wanneer
jullie Mij werkelijk beminnen, zullen jullie anderen met liefde en respect behandelen. Wanneer jullie wreed
zijn tegenover anderen, kwaad over hen spreken of hen onterecht bekritiseren, dan verwerpen jullie de
Liefde die Ik in jullie heb uitgestort. In plaats daarvan is er haat. Haat voor een ander mens komt van
Satan. Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, verwijderen jullie je van Mij en zullen jullie in je
ziel diep verontrust zijn.
Wanneer jullie anderen in Mijn Naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie handelingen
en daden van naastenliefde. Liefde tot God, beleefd overeenkomstig Zijn wensen, door Zijn kinderen, kan de
mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. Satans macht wordt in een oogwenk vernietigd wanneer
jullie liefde betonen aan anderen die jullie slecht behandelen. Jullie moeten veel moeite doen om toe te
laten dat de liefde jullie omhult, zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen doorgeven.
Liefde verwekt liefde in anderen. Liefde brengt leven. Liefde brengt vergeving. Liefde vernietigt het kwaad.
Zonder liefde zal het kwade welig tieren.
Jullie Jezus

798. De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn kerk te Rome zullen de
Joodse naties geveld worden.
Vrijdag, 17 mei 2013, 14:02 u.
Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet, nu Ik, helemaal opnieuw, de
doodsangst herbeleef die Ik in de Hof van Olijven doorstond.
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Toen werd Mijn pijn, teweeggebracht door de Boze die Mij visioenen van de toekomst liet zien, veroorzaakt
door het heidendom dat in jullie tijd over de aarde zou razen. Ik wist toen, net zoals nu kan gezien worden,
van de haat die in de wereld voor Mij, Jezus Christus, bestaat.
Mijn lijden wordt verergerd door het feit dat de mensheid nog steeds niet ten volle het Offer begrijpt, dat Ik
gebracht heb voor hun zielen. Mijn Kruisiging diende om elke generatie te redden, inclusief die in de wereld
van vandaag. Mijn pijn is op dit moment groot en Mijn lijden wordt in jou, Mijn dochter, en andere
slachtofferzielen gemanifesteerd, zodat Ik de meest geteisterde zielen onder jullie kan redden.
Ik ween bittere tranen en Mijn Hart zwoegt aangezien de zonde verspreid wordt door wetten in jullie landen,
die onschuldige zielen in bekoring zullen drijven. Niet enkel zullen ze vinden dat zonde nu
gerechtvaardigd kan worden, omdat de wetten in hun landen ze door de vingers zien, maar zij zullen
er ook van beschuldigd worden de wetten van hun land te verbreken wanneer zij Mijn Heilig Woord in
ere houden.
O hoe misleid zijn jullie. Hoe ver zijn jullie van Mij afgedwaald. Hoezeer beledigen jullie Mij. Zij die
verantwoordelijk zijn voor het verkondigen van Mijn Woord, luister nu naar Mij. Het is jullie plicht om Mijn
Heilig Woord te allen tijde te beschermen. Jullie gelofte is Mijn Woord en Mijn Leer te gehoorzamen,
zoals zij vervat zijn in de stichting van Mijn Kerk op aarde. Wijk nooit af van de Waarheid. Bereid jullie
zielen voor, want weldra zullen jullie tegen jullie wil gedwongen worden om Mij in de Sacramenten te
ontkennen. Jullie moeten altijd waakzaam blijven voor de grote veranderingen, die op komst zijn.
Tot de hele mensheid, Ik Roep jullie op om Mijn Stem te beantwoorden, de Stem van de Waarheid, de Stem
van Liefde, de Stem van jullie Meester. Weldra, zullen jullie Mij zien. Dan zullen de spinnenwebben voor
jullie ogen weggeveegd worden en dan zal de Waarheid duidelijk worden. Wanneer de Dag van Mijn
Barmhartigheid daagt, moeten jullie weten dat Mijn Tweede Komst zeer vlug daarna zal plaatsvinden. En
terwijl Ik ernaar hunker dat jullie allen je tot Mij zouden wenden, ween Ik tranen van verdriet voor de zielen
die voor Mij verloren zijn.
Ik moet diegenen verwittigen die Mij trachten te stoppen bij de redding van zielen, dat Ik jullie zal straffen,
indien jullie het Woord van God blijven tarten. Ik verwijs niet naar deze Boodschappen, hoewel Ik verdrietig
Ben dat jullie niet naar Mij willen luisteren, maar naar de afschaffing van Mijn Heilig Woord in jullie naties.
Licht zal duisternis bestrijden. Het Licht van God houdt jullie in leven. De duisternis vernietigt jullie. Mijn Licht
zal stralender en stralender worden totdat Mijn Heilige Eucharistie wordt verbannen. Dan zal het wegsterven.
Dan zal Mijn Kerk afbrokkelen en lijken te sterven. De wereld zal zich verheugen, want samen met
Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden. Dat zal het grootste bedrog zijn dat de
mensheid zal overkomen en diegenen die deze kwade vorm van heidendom aanvaarden, zullen in de vloed
worden meegesleurd. En dan, na de vuren die de aarde zullen schoonvegen, zal Mijn kerk opnieuw oprijzen
in haar volle luister. Dat zal het einde zijn voor de zondaars die Mijn Hand weigeren, maar het begin van
Eeuwig Leven voor hen die Mij beminnen.
Jullie Jezus

799. Zij zullen onmiddellijk vergeven worden indien ze de moed zouden opbrengen
Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden.
Vrijdag, 17 mei 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat alle zondaars, vooral diegenen die verschrikkelijke dingen
gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik hunker naar hun aandacht en ik wil hen in Mijn Hart bergen want
Ik bemin hen. Zij zullen onmiddellijk vergeven worden indien ze de moed zouden opbrengen Mij te
roepen om hen uit hun ellende te bevrijden. Zij moeten Mij nooit vrezen, want Ik Ben Immer-Barmhartig. Zij
zijn Mij dichterbij dan diegenen die pretenderen Mij op aarde te vertegenwoordigen, maar die eigenlijk
schijnheilig zijn, net zoals de Farizeeën dat waren.
Geef Mij jullie hand. Ongeacht welke dingen jullie gedaan hebben, Ik zal over jullie neerdalen. Mijn
Gebed, dat jullie nu gegeven wordt, zal jullie in Mijn Hart brengen en Ik zal in jullie verblijven en jullie
zullen gered zijn.

Kruistochtgebed (107)
Red mij van de vuren van de Hel.
“Ik ben een vreselijke zondaar, Jezus.
Door mijn handelingen heb ik vreselijk lijden veroorzaakt bij anderen.
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Ik word daardoor aan de kant gezet.
Ik word nergens op aarde nog verdragen.
Red mij uit deze woestenij en behoed mij voor de greep van het kwade.
Sta mij toe om berouw te hebben.
Aanvaard mijn wroeging.
Vervul mij met Uw Kracht en help mij om op te staan uit de diepten van wanhoop.
Ik overhandig U, lieve Jezus, mijn vrije wil, om met mij te doen zoals U verkiest, opdat ik kan gered worden van
de vuren van de hel. Amen.”
Ga in vrede, Mijn kind, want Ik zal hen die Mij om vergeving smeken nooit in de steek laten.
Jullie Jezus

800. Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur
verspreiden en het Woord van God in vele talen weergeven.
Zaterdag, 18 mei 2013, 13:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Gave van de Heilige Geest wordt erg verkeerd begrepen. Het is een kostbare
Gave en zij wordt over de mensheid uitgestort vanwege Gods Edelmoedigheid. Zij wordt aan allen met grote
liefde gegeven, maar niet iedereen aanvaardt ze. Niet iedereen is in staat deze Gave te ontvangen.
Diegenen die geloven deze Gave te verdienen omdat zij beweren Mij te kennen, en die onderricht werden
over elk aspect van de theologie, zijn daarom niet noodzakelijk voorbereid deze Allerheiligste Gave te
ontvangen.
Tijdens de tien dagen in het Cenakel, moest Mijn geliefde Moeder geduldig het belang van de
nederigheid uitleggen aan de apostelen. Zonder nederigheid kunnen jullie niet met deze Hemelse
Gave vervuld worden. Sommige van Mijn apostelen dachten dat zij als uitverkoren leerlingen beter waren
dan gewone mensen omdat zij dichter bij Mij stonden en dat anderen daarom automatisch aan hun voeten
moesten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hun leerde. Mijn Moeder had vele uren nodig om hen
uit te leggen dat hoogmoed de Heilige Geest kan verhinderen om hun ziel binnen te komen.
Wanneer de Heilige Geest een ziel binnenkomt, brengt Hij vele Gaven mee. Het kan de Gave van Kennis
zijn, de Gave van Talen, de Gave van Wijsheid, de Gave van Liefde, de Gave van Genezing of de Gave van
Profetie. Wat Mijn apostelen betreft, zij beseften spoedig, van zodra zij deze Gave ontvingen, dat zij daarna
de zonde van hoogmoed nooit meer konden toelaten hun Zending te bezoedelen. Want van zodra de
hoogmoed de kop opsteekt in een persoon die de Gave van de Heilige Geest ontvangen heeft,
verdwijnt de Geest van God en in Zijn plaats zal zich de geest van duisternis ophouden.
Een duistere ziel kan het Licht van de Heilige Geest niet over anderen uitgieten. Zij kan alleen duisternis
verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral bedrieglijk wanneer het komt van
iemand die beschouwd wordt als een heilige leerling of een deskundige in Mijn Leer. Al wat daaruit
voortkomt zijn haat, ongemak en een gevoel van hopeloosheid.
Om de Gave van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie zielen gezuiverd zijn en vrij van de zonde van
hoogmoed, anders zal Zij jullie nooit worden verleend. Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij
zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen weergeven. Hij zal de genezing van
geest, lichaam en ziel met zich meebrengen en zal de wijsheid teweegbrengen, die alleen van God
kan komen. Hij zal wereldwijd bekering teweegbrengen.
Dit dan zullen de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De overvloed
van elke mogelijke Gave, inclusief wonderen van de Hemel, worden nu duidelijk gemaakt in het Boek der
Waarheid voor het welzijn van allen – het Boek dat beloofd werd aan de hele mensheid voor deze tijden.
Aanvaard het met een dankbaar hart en dank God voor één van de laatste Geschenken van de Hemel vóór
de Grote Dag.
Jullie Jezus
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801. En dan, net als zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen,
net zoals Ik deed.
Zondag, 19 mei 2013, 20:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de dood zal niet langer macht hebben, over diegenen van de kinderen van God
die Hem liefhebben, in Mijn Nieuwe Paradijs.
Deze Boodschappen zullen helaas onnodige angst voortbrengen, bij diegenen die geloven dat wanneer
deze aarde is afgedankt ten gunste van de Nieuwe Hemel en Aarde, zij de dood tegemoet zullen treden. Dat
is niet waar. Diegenen die genade vinden bij Mij en Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden zullen de
Gave van het leven ontvangen. Zelfs atheïsten, ongelovigen, niet-Christenen en diegenen van elk ander
geloof zullen zich tot Mij keren en Mijn Gave aanvaarden, nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden.
Dat zal gebeuren wanneer Ik het Beest zal overwinnen, want Ik zal eeuwig leven geven aan miljarden zielen
die vandaag in de wereld leven.
De zonde, door het Beest aan Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn
Barmhartigheid zal haar verslaan. En net zoals de zonde het lichaam verwoest, zal Mijn Licht aan de
mensheid het Eeuwig Leven brengen. Dood, ziekte, ouderdom, zullen niet langer bestaan in Mijn
Nieuwe Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen – zullen een volmaakt lichaam en ziel
hebben, in vereniging met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Hij, Mijn Vader, gaf Eeuwig Leven aan Adam en Eva en zij wezen het af. En zo werd aan hen en aan al hun
afstammelingen de Gave van het Paradijs en het Eeuwig Leven ontzegd. Nu zal dat eindelijk veranderen.
Mijn Leven, Dood en Verrijzenis moeten nu opnieuw voltrokken worden in deze laatste fase van Mijn
Verbond. Mijn Kerk is, net zoals Ik, vervolgd geweest en zij zal nu een wrede afstraffing ondergaan, een
pijnlijke aanval en een toestand die zal lijken op een verpletterende nederlaag. En wanneer zij gekruisigd en
aan de kant geschoven zal zijn, zal het erop lijken dat zij verbrand en vergeten is.
Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het beïnvloed en geleid zal worden door de Boze, zal het
erover waken zijn ware aard niet te laten zien. Het zal aan de wereld worden voorgesteld als een
nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme, waarbij ingespeeld
wordt op al de noden van de mens. Deze noden zullen het recht om te zondigen insluiten, maar deze
zonden zullen, met minachting voor God, gezien worden als de morele rechten van de mens.
Hoe weerzinwekkend zal voor Mij, Jezus Christus, deze verdorven een-wereldreligie zijn. Niet enkel
zullen ze Mij de rug toekeren, maar ze zullen satanische symbolen omvatten waar Mijn Kruis op de
meest belachelijke manier zal tentoongesteld worden. Mijn Hostie zal afgedankt worden. Een ander
soort offer zal op de altaren van de kerken gebracht worden. Het zal het Beest zijn dat zij openlijk zullen
vereren, en in ruil zal hij hun veel macht geven. Daarom zullen velen geloven dat diegenen die over deze
gruwel heersen, over wonderlijke krachten beschikken. En terwijl het erop lijkt dat zij een goede en
rechtvaardige Kerk volgen, zal zij niets anders dan duisternis voortbrengen.
Men zal getuige zijn van vieringen en aanstootgevend gedrag in deze kerken, die gebouwd werden
tot eer van Mij, Jezus Christus, maar Ik zal niet Aanwezig zijn. En dan, net als zij Mij zullen vergeten
zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen, net zoals Ik deed. Zij zal opnieuw levend worden in openbare
plaatsen. Dan zal Ik al Mijn kinderen verzamelen die trouw bleven aan Mijn Woord en diegenen wier ogen
geopend werden voor de Waarheid. Dan zullen wij opstijgen, samen met diegenen die de Grote Dag
verwacht hebben, maar die dood zijn, naar het Nieuwe Paradijs.
Zij die Mij afwijzen, nadat Ik elke mogelijk poging heb ondernomen om hun ziel te redden, zullen buiten
geworpen worden. Dan zal Mijn Rijk beginnen en het Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd was, zal
vorm krijgen.
Vrees de toekomst nooit, want alleen Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie arme, bezorgde harten voldoening
schenken. Alleen Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie Eeuwig Leven geven.
Jullie moeten voor ieder van jullie bidden, opdat jullie waardig gemaakt worden om deze Grote Gave te
ontvangen.
Jullie Jezus
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802. Al diegenen die tot de Christelijke Kerken behoren zullen eerst tot Mij komen.
Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden.
Maandag, 20 mei 2013, 22:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, naargelang deze Missie vordert, zal Mijn Woord in vele talen gesproken
worden. Mijn Boodschappen, die vandaag aan jou gegeven worden, ontvlammen Mijn Heilig Woord in het
Nieuwe Testament. Mijn Boodschappen brengen de wereld ook het Woord van God in herinnering, dat
opgetekend staat in de Allerheiligste Bijbel.
Ik herschrijf het Woord niet, Ik herinner jullie slechts wat het vandaag wil zeggen. Ik spreek ook tot de
wereld om hen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want Ik wil niet dat ze verloren gaan. Met grote
liefde en vreugde zie Ik hoe Mijn trouwe volgelingen Mij aanvaarden zoals Ik Ben. Diegenen die
onmiddellijk wisten dat Ik het was, Jezus Christus, Die in deze Boodschappen tot hen sprak, zijn
gezegend. Zij zijn degenen die nooit twijfelden. Zij konden Mijn Aanwezigheid voelen. Mijn Woord
doorboorde hun hart als een zwaard. Mijn Geest raakte hun ziel aan. Zij wisten. Zij herkenden Mij en hoe
lijden zij hiervoor.
Jullie, Mijn dierbare kinderen, weet dat wanneer jullie Mijn Oproep beantwoordden Ik jullie een
bijzondere Gave gaf, een zegening, die jullie zal helpen om dit Pad naar het Eeuwig Leven te doorstaan.
Jullie zullen deze Gaven nodig hebben, omdat jullie de ruggengraat van Mijn Restleger zullen zijn en
jullie zullen de anderen leiden, die jullie ten slotte zullen volgen.
Mensen van alle landen zullen jullie volgen wanneer zij geen kant meer op kunnen en jullie zullen
Mijn Leer met hen delen. Al diegenen die trouw zijn aan Mij, Jezus Christus, zullen nieuwe Gaven
ontvangen om hen te helpen zich te verenigen over de hele wereld in eenheid met Mij. Al diegenen die tot de
Christelijke Kerken behoren zullen eerst tot Mij komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren
en Mij eindelijk aanvaarden. Alle andere religies zullen zich van de Waarheid van Mijn Leer realiseren en
ook zij zullen Mij volgen. Maar niet allen aanvaarden de Waarheid, zelfs wanneer hen die vlak voor hun ogen
aangeboden wordt.
Dan zijn er nog de ongelovigen, velen van hen goede mensen. Zij gebruiken het menselijk verstand om alle
redenen naar voren te brengen waarom God niet Bestaat. Toch zullen zij, alsook velen van hun Christelijke
tegenhangers die lauw in hun geloof zijn, als eersten naar Mij toelopen. Hun harten zullen ontsloten worden
en omdat zij gewoon al zullen zien welke bewijzen Ik meebreng, zullen zij weten dat Ik hen Roep. Zij zullen
Mij niet weerstaan, in tegenstelling tot die koppige zielen die denken dat zij meer weten omtrent de belofte
die Ik deed om terug te komen om het Laatste Verbond aan te bieden, dan Ik.
Elke taak die Ik jullie geef, zal tot gevolg hebben dat steeds meer naties Mijn Kruis opnemen om het ene pad
naar Mij tot stand te brengen. Aarzel nooit om aan Mijn zijde mee te wandelen wanneer Ik jullie Roep, want
wanneer jullie Mij antwoorden, zullen jullie de macht van het kwaad vernietigen. Het kwaad kan jullie pijn
geven, maar wanneer jullie Mij toestaan jullie te leiden, kunnen jullie gelijk welke hindernis op jullie weg te
boven komen.
Ik hou van jullie en Ik leid jullie, net zoals Ik Mijn gebedsgroepen over de hele wereld bescherm.
Jullie Jezus

803. Wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken, zullen
er grote tekens te zien zijn.
Dinsdag, 21 mei 2013, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken, zullen er
grote tekens te zien zijn. Donder, zoals nog nooit voorheen te horen was, zal in vele delen van de
wereld gevoeld worden, maar in het bijzonder, in dat deel waar de antichrist geboren werd.
Tegen dan zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen, in al Mijn Christelijke Kerken,
ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij, samen met Mijn leerlingen van deze Missie, zullen de Restkerk
vormen. Hun macht zal groot zijn en zij die het Zegel van de Levende God dragen zal geen kwaad
overkomen. Hun macht zal komen van de Gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en van
de Kruistochtgebeden.
De antichrist zal zijn rijk beminnelijk beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen wantrouwen omdat een of
andere vrede over de aarde zal komen. Die tijd zal zeer belangrijk zijn voor jullie, Mijn Restleger, om samen
te komen in Gebedsgroepen. Ik beloof plechtig dat deze Gebeden vele van de verschrikkelijke daden zullen
afzwakken die de antichrist aan naties over de vier hoeken van de aarde zal toebrengen
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Ik zal uitstel verlenen aan al die landen waar Gebedsgroepen opgezet worden. Het zal door jullie
godsvrucht voor Mij, jullie geliefde Jezus, zijn dat Ik zielen zal redden en meer Gaven over de mensheid zal
uitstorten, om Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het beest beraamt.
Vertrouw Mij. Wees in vrede in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden.
Jullie Jezus

804. Mijn Christelijke soldaten zullen het grootste Leger vormen tegen de antichrist.
Donderdag, 23 mei 2013, 22:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde volgelingen, over de hele wereld, zullen weldra Mijn
Tegenwoordigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekendmaken op een manier die zij niet
eerder ervaren hebben. Dit is hoe Ik de Christenen zal voorbereiden om te strijden, om namens Mij, de
zielen van iedereen te redden.
Mijn Christelijke soldaten zullen het grootste Leger vormen tegen de antichrist. Ik verwijs naar al diegenen
die Mij kennen en die trouw blijven aan Mijn Heilige Leer die opgetekend staat in de Allerheiligste Bijbel. Ik
verwijs ook naar diegenen die hun geloof praktiseren; naar diegenen die in Mij geloven, maar Mij niet komen
bezoeken en naar al diegenen die trouw blijven aan de Waarheid. Jullie zullen samenkomen in elke hoek
van de wereld en, hoewel jullie Mijn Restleger zullen vervoegen en vele talen zullen spreken, zullen
jullie je verenigen als één in Mij.
Zij die deze Boodschappen volgen zullen de kern vormen van waaruit de scheuten zullen opschieten en
vervolgens de takken van Mijn Restleger over de hele wereld. Er zal niet één land onaangeroerd worden
door Mijn Heilige Geest door het Boek der Waarheid.
Het Boek der Waarheid zal jullie verenigen wanneer jullie geloof op de proef zal gesteld worden.
Wanneer er geknoeid wordt met de trouw aan Mij en wanneer Ik uit jullie kerken geworpen word, met de
voeten word getreden en dan uit het zicht begraven word – zullen jullie oprijzen en Mijn Woord levend
houden. De Vlam van de Heilige Geest zal jullie bij elke stap op de weg begeleiden. Jullie zullen een
sterkte en moed voelen, die zelfs de zachtmoedigsten onder jullie zal verbazen. De zwakken zullen sterk
worden. De vreesachtigen zullen dapper worden en de onderdrukten zullen als strijders van de Waarheid
voorwaarts marcheren. En ondertussen, terwijl Mijn Restleger zal groeien en aanzwellen in hun miljoenen,
zullen vele hindernissen op hun weg geplaatst worden.
Beledigingen, beschuldigingen van ketterij, leugens, woede en haat zullen hun lot zijn. Verwarring zal overal
gezien worden onder de lasteraars, wier redeneringen doorzeefd zullen worden met onnauwkeurigheden,
tegenspraak en onbegrijpelijke argumenten. Satans invloed zal altijd verwarring, wanorde, onlogische en
sluwe argumenten voortbrengen, en zal altijd van haat tegen Gods kinderen doorweven zijn. Diegenen die
gezegend zijn met het Licht van God en het Licht van de Waarheid zullen verschrikkelijke en haatvolle
aanvallen aantrekken. Want waar Ik tegenwoordig Ben, kunnen jullie er zeker van zijn dat de
vervolging van diegenen die Mijn Heilig Woord verkondigen groot zal zijn. Hoe erger de vervolging
tegen eender welke Missie van God, hoe zekerder jullie ervan kunnen zijn dat Satan zeer kwaad is.
Wanneer jullie lijden, zoals dat het geval zal zijn, door de haat die jullie betoond wordt omdat jullie Mijn Kruis
opnemen en Mij volgen, hoe meer verontrust het beest zal zijn en hoe harder hij zal werken, door de zielen
van diegenen die bezoedeld zijn met de zonde van hoogmoed, om jullie te vernietigen. Jullie moeten die
aanvallen negeren. Wees in vrede, want naarmate zij toenemen met een intense haat tegen jullie, zullen
jullie met zekerheid weten dat jullie in ware vereniging zijn met Mij, jullie Jezus.
Ga in liefde en vrede en weet dat Ik in jullie hart leef.
Jullie Jezus

805. Diegenen die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat Het van
Satan komt, zullen voor eeuwig bij het beest verblijven.
Vrijdag, 24 mei 2013, 21:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn Stem gehoord wordt, in elke plaats, en in elke tempel
toegewijd aan de aanbidding van God, zal er scheuring zijn. Terwijl velen aan Mij, aan Mijn Leer en aan
Mijn Kerk eer bewijzen, zullen zij wanneer zij thans Mijn Stem horen, vermits Die nu aandacht vraagt, hun
oren bedekken.

645

Mijn Stem zal in dovemansoren vallen en in koppige zielen. Mijn Stem, Mijn Woord en Mijn Roep zullen boos
verworpen en uitgespuwd worden terwijl Ik voor het laatst zal vervolgd worden op aarde. Dit is de laatste
oproep om Gods kinderen in Mijn Boezem te trekken vóór Mijn Tweede Komst en toch zullen veel
mensen, verward door de leugens die door demonen verspreid worden, zich afkeren en Mijn
Barmhartigheid verwerpen.
Ik zal nogmaals verworpen worden door diegenen die in het Huis van God wonen, de priesters en al
diegenen die de Waarheid niet aanvaarden. De uiterste belediging jegens Mijn Naam zal binnenkort door
jullie allen gezien worden. Diegenen onder jullie die zich de ogen bedekken en geblinddoekt rondwandelen
zullen ten slotte de Waarheid erkennen zoals die in deze tijd aan jullie gegeven wordt.
Ik kan geen scheuring in Mijn Kerk veroorzaken, want dan zou Ik Mijzelf verloochenen. Mijn Lichaam is
de Kerk en Zij kan nooit ophouden te bestaan, maar het zullen diegenen binnenin zijn, die Mij zullen
verwerpen. Net zoals Ik de eerste maal verworpen werd, zullen zij deze keer trachten Mij te vernietigen, nog
vóór Ik de uiteindelijke verlossing kom brengen die aan de mensheid werd beloofd.
De mens is zwak. De mens is onwetend en Mijn Barmhartigheid niet waardig. De mens is koppig. De mens
werd de Waarheid gegeven tijdens Mijn Tijd op aarde, maar verstaat nog altijd Mijn Belofte niet. Mijn
Terugkeer, bij de Tweede Komst zal versneld worden door de verwerping van mijn laatste profeet. De
profeet die gezonden werd om jullie het laatste Woord van God te geven met de bedoeling jullie zielen voor
te bereiden, zal zwaar lijden ondergaan. Ik ben het, Jezus Christus, die jullie belasteren wanneer jullie Mijn
Heilig Woord bespotten dat aan Gods profeet gegeven werd. Het is het Woord van God, dat gegeven wordt
om jullie voor te bereiden op de strijd met de antichrist, dat jullie verwerpen. Door dat te doen, vernietigen
jullie zielen. Jullie beletten deze zielen om Mijn Paradijs binnen te gaan.
Diegenen die kwaadspreken over Mijn Boodschappen kunnen hun verontwaardiging, hun woede of hun
logica niet rechtvaardigen want zij zijn vol dwalingen, voortkomend uit de zonde van hoogmoed. Spoedig
zal de Waarheid nog moeilijk te onderscheiden zijn van de leugens door de nieuwe wereld
organisatie, die de heidense nieuwe wereld religie zal presenteren.
Indien jullie nu niet naar Mij luisteren, zullen jullie gedwongen worden om dit boosaardig surrogaat te
aanvaarden. Het zal ingekleed worden in een betoverende gouden verpakking. Het zal zelfs de meest
vromen onder jullie imponeren en het zal jullie trouw aan Mij verdraaien en zal door allen bewonderd
worden. Dat is de religie die atheïsten zal bekeren tot het geloof in een grote leugen. Zij die deze heidense
gruwel volgen zullen geen vrede kennen. Vrees en afkeer voor elkaar zullen zich manifesteren, waar de ene
broeder de andere broeder bestrijdt en waar het menselijk ras in tweeën zal verdeeld zijn. De ene helft zal
de verwrongen waarheid van de nieuwe wereld religie erkennen, waarvan de leiding zowel in handen zal zijn
van vele kerken, vele gezindten, evenals in handen van een groot deel van de Katholieke Kerk. De andere
helft zal bestaan uit diegenen die Mij waarlijk liefhebben en die trouw zullen blijven aan de Waarheid.
Wanneer jullie de Waarheid niet aanvaarden – de Waarheid die opgetekend staat in de Heilige Bijbel – dan
zullen jullie een leugen leven. Jullie zullen in jullie ziel geen liefde meer over hebben voor Mij indien jullie de
leugens aannemen die men jullie zal voorschotelen.
En terwijl Mijn Woord vandaag een ketterij zal lijken, zoals het was tijdens Mijn tijd op aarde, zullen
velen van jullie deze Boodschappen verslinden wanneer jullie hongeren naar de Waarheid, wanneer
de antichrist jullie naties zal controleren. Jullie zullen op je buik kruipen en het uitschreeuwen naar Mij.
Jullie die godslasterlijk tegen Mij gesproken hebben, zullen jullie tong willen uitsnijden want dan zullen jullie
beseffen hoezeer jullie woorden Mij beledigd hebben. Geduldig verwacht ik deze dag, maar indien jullie voor
Mij zouden staan en Mij verhinderen om in contact te komen met zielen, dan zal ik jullie neervellen. Indien
jullie zouden voortgaan Mij te belasteren, door te beweren dat Mijn Boodschappen het werk van de duivel
zijn, dan zullen jullie nooit vergeven worden. Want dat is de grootste zonde tegen God.
Gedenk dat Ik deze laatste maal naar Gods kinderen kom om het Verbond van Mijn Vader te
vervullen. Zijn Wil, kan thans op aarde geschieden zoals in de hemel. Niemand onder jullie kan beletten dat
dit gebeurt. Niemand onder jullie, alhoewel sommigen onder jullie Mij haten, kan Mijn Tweede Komst
verhinderen. Diegenen die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat Het van Satan komt,
zullen voor eeuwig bij het beest verblijven.
Jullie Jezus
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806. Deze Boodschappen zullen de laatste zijn die jullie ontvangen voor de Grote
Dag wanneer Ik kom om te Oordelen.
Zaterdag, 25 mei, 2013, 21:49 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de smart van de profeten die voor jou kwamen is nooit echt gekend geweest.
Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners werkten zij alleen en elke vorm van aanvaarding werd
hun ontzegd.
De profeten werden gehaat omdat zij in de Naam van God profeteerden en omdat zij spraken over
toekomstige tragedies die over de mensheid zouden neerkomen omwille van de smet van zonde. Zij
leidden een eenzaam en beangstigend leven en kwamen dikwijls ten val omwille van de moeilijkheid van
hun Missie. Zij vonden het lastig om de profetieën te begrijpen en velen van hen waren onwetend omtrent de
Woorden die hun gedicteerd werden. Velen waren onzeker of zij eigenlijk wel profeten waren, maar door de
vruchten van hun Missie, toen zij konden zien hoe het Woord van God zich verspreidde en hoe vlug
bekeringen plaatsvonden, begrepen zij.
De meesten onder Gods profeten werden geminacht, bespot en beschouwd als ketters. Velen werden naar
de woestijn verdreven en gekweld, dat alles omdat zij door God gezonden boodschappers waren.
Profeten worden in de wereld gezonden, enkel vanwege de Liefde van God, om Zijn kinderen voor te
bereiden op gebeurtenissen die een invloed zullen hebben op de redding van hun zielen. Profeten
hebben verschillende Zendingen ontvangen. In sommige gevallen werden zij gezonden om de mensheid te
waarschuwen voor het gevaar van ongehoorzaamheid aan de Vader. Anderen werden gezonden om te
waarschuwen voor de gevolgen die op de mensen zouden neerkomen indien zij in ernstige zonde zouden
vallen. In andere gevallen was het om de mensheid te waarschuwen voor diegenen die hen zouden
vervolgen en die zouden trachten te verhinderen dat het Woord van God Zijn kinderen zou voeden. En dan
was er Johannes de Doper, gezonden om Gods kinderen voor te bereiden op de komst van de Messias, de
enige Zoon van God, gezonden om hen in de Ogen van God te verlossen. Maar zij wilden niet naar hem
luisteren. De nederigsten onder de Joden luisterden wel en aanvaardden Mij, Jezus Christus, de
Mensenzoon, maar de heiligste en oudste dienaren binnen de Kerk van die tijd, weigerden de Waarheid te
aanvaarden.
En nu ben jij, Mijn dochter, gezonden om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst zodat Ik
redding kan brengen aan de wereld en zodat Mijn Nieuwe Paradijs gerealiseerd kan worden. Dit is
voorzegd geworden, maar zullen zij luisteren? Helaas, neen. Zij weigeren te geloven dat Mijn Vader mogelijk
in hun tijd, Zijn laatste profeet in de wereld zou kunnen zenden. Daardoor ontkennen zij het Heilig Evangelie
van God. Zij geloven dat Mijn Tweede Komst niet zal plaatsvinden tenzij in een verre toekomst. Deze
vergissing wordt niet veroorzaakt door hun kennis van de Heilige Schrift, maar door hun gebrekkig menselijk
redeneren, waardoor niets van Mijn Belofte om terug te komen kan begrepen worden.
De Schitterende Erfenis van jullie toekomst, die op jullie wacht, behoort jullie toe. Zij is bestemd voor
eenieder van jullie, ongeacht hoe zwart of zuiver jullie zielen zijn, maar jullie moeten je voorbereiden en
waakzaam zijn, want alle duivels van de Hel dwalen in deze tijd over de aarde rond, en door anderen zullen
zij proberen jullie tegen te houden. Satan wil niet dat Mijn Vader Zijn kinderen naar huis brengt naar hun
rechtmatige erfenis. Hij zal leugens verspreiden, verwarring veroorzaken en jullie afleiden. Zijn sluwe en
bedrieglijke wegen zullen o zo subtiel zijn en hij zal werken door middel van andere zielen, die zichzelf
openstellen voor zulke bekoring. Mensen zullen daarom niet geloven dat God ooit nog op deze manier een
andere profeet in de wereld zou zenden. Dat is onnodig, zo zullen ze zeggen. Zij zullen voor de gek
gehouden worden door in plaats daarvan te geloven in de valse profeten en vermits er zo velen zijn – wolven
in schaapskleren – zullen zij getrokken worden naar hen die alles zullen vertellen wat zij willen horen.
Verzonnen sprookjes. Knap vermomd in heilige taal, die verschrikkelijke leugens zal verbergen, die Mijn
Heilig Woord bezoedelt.
Jij, Mijn dochter, zult de enige zijn die het Ware Woord van God zal spreken in deze tijd, hoorbaar
voor de hele wereld. Er zijn ook andere profeten van God, maar hun Zending is verschillend. Jou zal
gevraagd worden de Waarheid te zeggen, maar de Waarheid zal choqueren, net zoals zij zielen zal redden.
Denken diegenen onder jullie die beweren Mij te kennen niet dat Mijn Vader een laatste profeet zou zenden
om jullie voor te bereiden, door de Kracht van de Heilige Geest, voor Mijn Tweede Komst? Kennen jullie
Hem niet? Weten jullie niet hoe groot Zijn Liefde is? Kennen jullie de omvang niet van Zijn groot Erbarmen?
Indien wel, dan zullen jullie luisteren naar deze Boodschappen van de Hemel. Deze Boodschappen zullen
de laatste zijn die jullie ontvangen voor de Grote Dag wanneer Ik kom om te Oordelen.
Diegenen die leven in overeenstemming met het Woord van God en deze Boodschappen niet kennen,
hebben niets te vrezen. Diegenen die deze Boodschappen en waarschuwingen aanvaarden, om geen
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andere leer aan te nemen dan die welke door Mij, Jezus Christus gegeven werd, hebben niets te vrezen,
want hun behoort het koninkrijk van Mijn Nieuwe Paradijs.
Diegenen die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen weigeren, die van Mij afdwalen en hun zielen verwoesten
door Satan te eren met al zijn loze beloften, in plaats van hun God en Schepper, zullen het eeuwig leven
ontzegd worden, tenzij zij smeken om Mijn Erbarmen.
Er is nog tijd in het vooruitzicht om jullie levens te vernieuwen. Het is heel eenvoudig. Kom naar Mij en
Ik zal jullie beschermen. Deze profetieën hebben betrekking op de toekomst en zij zullen gerealiseerd
worden. Verwerp ze als zijnde onzin en jullie zullen de dag berouwen waarop jullie de rug toekeerden naar
de Waarheid die jullie beloofd werd als Gods geliefde kinderen.
Jullie Jezus

807. Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze vernietigen, in de harten van
diegenen die mij aanroepen.
Zondag, 26 mei 2013, 14:10 u.
Mijn kind, je moet nooit luisteren naar diegenen die proberen jou te doen stoppen met deze Heilige Missie.
Het is belangrijk dat je in vereniging blijft met mijn geliefde Zoon en weet dat deze stemmen, die tegen mijn
Zoon lasteren, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat, die uit hun mond vloeit, is niet tegen jou
gericht, maar tegen het Heilig Woord van mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden mijn Zoon in de wereld
heeft. Zij die Hem het meest kwetsen zijn diegenen die zeggen van Hem te houden, maar die Hem nu
verwerpen, terwijl Hij spreekt door Gods uitverkoren profeten.
Diegenen die mij, de Heilige en Onbevlekte Moeder van God, gebruiken om zich te verbergen, terwijl
zij schunnigheden uitschreeuwen, vullen mij met tranen van groot verdriet. Zo verhard zijn hun harten
en zo vervuld met woede, dat hun haat tegen deze Boodschappen velen zal choqueren. Diegenen die
geloven dat zij het Woord van God verdedigen, en die diegenen die in Zijn Naam komen afwijzen, mogen
nooit hen vergoelijken die haat betonen of die anderen in Zijn Naam belasteren. Wanneer dat gebeurt en
wanneer zij die beweren profeten te zijn dat doen, weet dan dat deze bittere aanvallen niet van God komen,
want dat is onmogelijk.
Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze vernietigen, in de harten van diegenen die mij aanroepen.
Als zij mij niet roepen, kan ik hen niet helpen. Ik, als Mede-Verlosseres, zou nooit de Waarheid kunnen
ontkennen die mijn Zoon aan de wereld wenst te openbaren. Mijn plicht gaat uit naar mijn Zoon. Ik zou jullie
nooit zeggen de Boze te verwerpen of aan te klagen om jullie vervolgens te misleiden door er aanspraak op
te maken de Moeder van God te zijn.
Diegenen die beweren mij te eren door mijn Allerheilige Rozenkrans en dan gemene dingen zeggen
over mijn Zoon, door te verklaren dat Zijn Boodschappen leugens zijn, beledigen mijn Zoon en
onteren mij. Mijn Allerheilige Rozenkrans, wanneer hij traag en vanuit het hart gebeden wordt, zal jullie
harten voor de Waarheid van deze Missie openen. Jullie mogen nooit de hoop opgeven, zelfs niet indien de
Gave van onderscheiding jullie niet gegeven is. Zij zal jullie geschonken worden wanneer jullie mij vragen
jullie ziel toe te wijden aan de zorg van mijn Zoon. Wanneer dit met een eenvoudige en nederige geest
gedaan wordt, zal mijn Zoon jullie belonen met de Gave van de Heilige Geest.
Kinderen, jullie mogen de profeten van mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet indien jullie niet in hen geloven.
Jullie moeten zwijgzaam blijven en voor hen bidden. Mochten jullie mijn Zoons profeten afwijzen, dan zal Hij
dat niet tegen jullie gebruiken. Maar indien jullie verkondigen dat Zijn Heilig Woord, gegeven aan de ware
profeten, van de Boze komt, dan zullen jullie verschrikkelijk lijden.
Blijf rustig, kinderen, en stel jullie volle vertrouwen in mijn Zoon. Geef jullie over aan Zijn Barmhartigheid en
Hij zal jullie leiden en de vrede zal jullie deel zijn. Mijn lieve kinderen, ga veilig in de wetenschap dat mijn
Zoon jullie liefheeft. Hij vergeeft alle zielen, voor alle zonden, met uitzondering van de eeuwige zonde –
de lastering tegen de Heilige Geest.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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808. God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit
terug op Mijn Heilig Woord.
Zondag, 26 mei 2013, 14:45 u.
Mijn liefste dochter, Mijn geliefde kinderen zijn op dit moment in verwarring. Ik verlang hun te zeggen, en
vooral aan diegenen die twijfels hebben omtrent deze Goddelijke Boodschappen aan jou gegeven omdat Ik
hen liefheb, dat zij niet moeten vrezen.
Vrees veroorzaakt twijfel. Twijfel brengt verwarring. Verwarring kan leiden tot bezorgdheid en ten slotte
zullen jullie blind worden voor de Waarheid. De Waarheid zal nooit gemakkelijk zijn om te aanvaarden, want
de Waarheid openbaart zowel het goede als het slechte. Niemand wil het slechte horen en liever dan de
leiding te aanvaarden die aan de wereld geschonken wordt door Mijn Verlangens, zal de mensheid uit angst
terugdeinzen.
Ik zend Mijn profeten om jullie te herinneren aan Mijn Oneindige Liefde voor ieder van Mijn dierbare
kinderen. Ik stuur hen ook om jullie te waarschuwen voor de hindernissen, die voor jullie zullen geplaatst
worden door de Boze om jullie van Mij weg te trekken. Wanneer Ik deze dingen openbaar, is dit niet bedoeld
om jullie te verontrusten, maar om jullie te redden en te beschermen tegen kwaad.
De Waarheid aan jullie gegeven in Mijn Heilig Boek, de Bijbel, is er voor jullie om er je bewust van te zijn.
Neem haar niet om er jullie eigen versie van te maken, want het is niet Mijn Wens dat jullie de Waarheid
verdraaien. Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit terug op Mijn Heilig Woord.
Dit geef Ik jullie nu, zodat Ik Mijn kinderen kan verzamelen vanuit de vier hoeken van de wereld. Mijn
vijanden zullen proberen om de verspreiding van de inhoud van het Boek der Waarheid te stoppen. Sta hen
niet toe jullie af te leiden, want wanneer dat gebeurt zullen zielen voor Mij verloren gaan.
Wees dankbaar dat Ik, jullie geliefde Vader, jullie deze grote Gave geef, aangezien jullie Mijn Leiding nodig
zullen hebben, vooral nu, aangezien de antichrist nu aan de hele wereld zal voorgesteld worden om gezien
te worden. Aan jullie zal, door het Boek der Waarheid, getoond worden hoe jullie je zielen kunnen
beschermen tegen de besmetting die hij gepland heeft om aan de wereld toe te brengen. Elke bescherming
wordt jullie gegeven om, niet alleen jullie eigen ziel, maar de zielen van miljarden te helpen redden.
Aan het Restleger zullen de grootste krachten gegeven worden om het Beest te verslaan. Het zal
sterk genoeg zijn om dat te doen, wees dus nooit ontmoedigd wanneer Mijn vijanden proberen te
verhinderen dat jullie je over de hele wereld vermeerderen. Hun macht zal vernietigd worden en
diegenen die zwak zijn en de leugens geloven die hen weldra zullen voorgesteld worden, in de Naam van
Mijn Zoon, zullen voor Mij verloren zijn. Alleen door jullie liefde voor Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus
Christus, en door de Kracht van de Heilige Geest kunnen al Mijn kinderen gered worden.
Ik zal jullie altijd beschermen en bewaken. Verhef jullie zielen tot Mij door jullie trouw aan Mijn Zoon en jullie
zal de meest Schitterende Gave van Mijn Nieuwe Paradijs geschonken worden.
Laat niemand jullie verhinderen om jullie rechtmatige erfdeel op te eisen. Laat niemand jullie tegenhouden
om te strijden voor de zielen van al Mijn kinderen, want jullie hebben de nodige Genaden gekregen om zelfs
de zielen te redden van diegenen die Mij het meest beledigen. Ik bemin jullie, kinderen. Ik wacht op jullie
antwoord op deze Oproep van de Hemel.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

809. Mijn Stem zal, naarmate Zij luid weerklinkt, in de volgende fase miljoenen naar
Mij toetrekken, en dan in de laatste fasen miljarden.
Dinsdag, 28 mei 2013, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben op dit moment alle delen van de wereld aan het voorbereiden op Mijn
Tweede Komst. Ik zal elke natie meeslepen – niet één zal uitgesloten worden – in Mijn Armen van
Barmhartigheid, zodat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan brengen.
Mijn plan is zeer gedetailleerd en toch is het eenvoudig. Mijn Stem zal, naarmate Zij luid weerklinkt, in
de volgende fase miljoenen naar Mij toetrekken, en dan in de laatste fasen miljarden. Veel meer zullen
nu de Waarheid horen, maar zij zullen haar niet aanvaarden, totdat plaatsvindt wat Ik jullie gezegd heb. Mijn
Missie zal zich vlug uitbreiden en dan, wanneer iedereen weet dat Ik het ben, Jezus Christus, Die deze
Hemelse Oproep doe, zullen zij Mij vervoegen. Mijn Missie zal beantwoord worden, zelfs door diegenen die
deze Boodschappen afwijzen.
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Jullie, Mijn volgelingen, mogen dan wel ontmoedigd zijn omwille van de beschimpingen die jullie voor Mij
zullen moeten verduren, maar het zal niet lang duren. Mijn Liefde voor Gods kinderen is zo groot dat zij kan
vergeleken worden met die van een ouder die vele kinderen heeft. Sommige kinderen zullen hun moeder en
vader eren en de liefde die zij ontvangen, beantwoorden. Andere kinderen zullen hun ouders wegduwen,
hun zusters en broers slecht behandelen, alvorens uiteindelijk alle banden te verbreken. Omwille van de
bloedbanden en de liefde, zal alle moeite gedaan worden, niet alleen door de ouders, maar ook door de
broers en zussen, om die verloren kinderen terug te brengen in de schoot van hun familie. En wanneer dat
gebeurt, zullen alle zonden, woede en afwijzing vergeten zijn.
Mijn volgelingen, terwijl jullie de toorn van anderen onder ogen moeten zien, moeten jullie rustig en geduldig
blijven. Jullie doorzettingsvermogen zal op de proef gesteld worden en sommigen onder jullie zullen afvallen.
Wanneer dat het geval is, zullen Mijn trouwe volgelingen alles in het werk stellen om jullie terug te brengen,
zodat jullie Mijn Oproep kunnen beantwoorden.
Jullie geliefde Jezus

810. God de Vader: Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de omvang van het
aantal onschuldigen die zij vermoord hebben.
Woensdag, 29 mei 2013, 22:50 u.
Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. In Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben de
Meester over leven en dood. Niemand beschikt over de autoriteit om tussenbeide te komen in leven
of dood, aangezien alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide kan tussenkomen.
Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed, zo niet machtiger is dan Ik, zal hij proberen Mij na te
streven. Wanneer de mens de controle wenst over te nemen over Mijn Schepping, wordt hij door Satan
bekoord tot zonde. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel in dergelijke mate besmet, zal de mens Mij
trotseren door het leven op aarde te vernietigen.
Waarom zou de mens dat willen doen? Hij wil macht verkrijgen over wat hem vrijelijk door Mij gegeven werd,
wanneer hij het leven van een kind in de moederschoot vermoordt. Wanneer hij de bevolking onder controle
wenst te houden, zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden waarvan hij vindt dat die
niet langer moeten blijven leven.
Er bestaat een plan, Mijn dochter, bij een groepering om de groei van de wereldbevolking te
vernietigen. En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat teweeggebracht wordt door abortus. De
toename van abortus en de snelle introductie ervan over de hele wereld is niet toevallig. Het wordt
over alle landen verspreid. Die naties die bezwaar maken tegen abortus zullen door het Beest met de tien
horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.
Door Mijn Hand zal Ik een strenge straf laten neerkomen over de naties die abortus hebben
ingevoerd. Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra zulke wetten geïntroduceerd worden en door de straf
die Ik zal toebrengen. Jullie zullen weten dat het Mijn Hand is, die zal neergekomen zijn op dergelijke
verdorvenheid. Diegenen onder jullie die menen het recht te hebben om het leven te nemen, weet dat dit
recht niet bestaat. Neem een leven en jullie zullen geen leven hebben. Geen Eeuwig Leven zal jullie deel
zijn, indien jullie deelnemen aan gelijk welke handeling, die zo’n goddeloze wetten in het bestaan roept.
Dezelfde straf zal neerkomen op diegenen die euthanasie durven rechtvaardigen.
Mijn Barmhartigheid is overvloedig en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet
begrijpen. Maar wanneer jullie vrijwillig deelnemen in het wereldplan om het leven te vernietigen, als
deelgenoot van een satanische groep, dan zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst is bezegeld door de belofte
die jullie het Beest gedaan hebben, en weldra, door jullie verbintenis met de antichrist.
Door het leven te nemen van de onschuldigen en zulke wetten in het leven te roepen, overtreden jullie
openlijk een van Mijn belangrijkste Geboden – gij zult niet doden. Wanneer jullie zo’n genocide plannen op
zo’n wereldwijde basis, dan voeren jullie het werk van de duivel uit en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.
Ik geef jullie vooraf waarschuwingen, en dan, indien deze gemene wetten niet beknot worden, laten jullie Mij
geen keuze. De aarde zal met zulk een kracht beven dat zij jullie zal verzwelgen. Ik zal elke natie
treffen overeenkomstig de omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben. Als Ik niet
tussenbeide kom, zullen jullie landen spoedig door het Beest verslonden worden en niemand zal overblijven.
Jullie moeten weten dat de zonde de aarde in zulke mate besmet heeft, dat er slechts een sprankje Licht
overblijft. Dat Licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn Mystiek Lichaam. Jullie
zonden blijven Hem geselen en dat zal toenemen tot op het punt dat Zijn Kerk zal gekruisigd worden.
Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde komen.
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Mijn Toorn heeft zijn limiet bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om sommige bestraffingen te matigen, die Ik
over deze ondankbare wereld en over die boosaardige zondaars zal doen neerkomen, maar niet de
volledige straffen, want deze moeten plaatsvinden, zodat Ik deze plannen om jullie te verwoesten, kan
stoppen. Indien Ik niet zou trachten om een halt toe te roepen aan de verspreiding van zulke gruwelen, dan
zou er geen berouw zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep
en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht zo te handelen.
Mijn Toorn heeft zich de eeuwen door aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen
getrotseerd, die Ik nu zal laten neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van abortus.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

811. God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch
standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.
Vrijdag, 31 mei 2013, 16:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de weg waarlangs Ik Mijzelf laat zien aan Gods kinderen op deze aarde,
bestaat uit slechts één bron en dat is de Heilige Geest. Op geen enkele andere wijze kan Ik Mijzelf aan
hen bekend maken.
Zonder de Aanwezigheid van de Heilige Geest kan Mijn Stem niet gehoord worden. Dus wanneer de
Heilige Geest neerdaalt op een uitverkoren ziel kan Mijn Stem hoorbaar gemaakt worden. Maar wees
waakzaam. De Heilige Geest kan alleen verblijven in zielen die luisteren en gewoon doorgeven wat hun is
meegedeeld.
De Heilige Geest kan mensen inspireren om het Woord van God te spreken, maar zo’n zielen mogen daar
niet van afwijken. Wie dan ook schrijft, meedeelt, spreekt en zegt dat hij het Woord van God
vertegenwoordigt, dat hem geschonken wordt door de Kracht van de Heilige Geest, mag nooit zijn eigen
interpretatie van Mijn Allerheiligste Woord geven.
Gelijk wie Gods Woord verkondigt en die door de Heilige Geest daartoe in staat gesteld werd, zal
daarover nooit opscheppen. Zij zullen nooit een ander in Mijn Naam veroordelen, kwaad spreken van
anderen of hen belasteren. Wanneer jullie zien dat dit toch gebeurt dan weten jullie dat de Heilige
Geest niet aanwezig is.
Zo vele valse profeten schreeuwen het luidkeels uit, opscheppend over het feit dat zij de Gave van de
Heilige Geest ontvangen hebben, maar dat is een leugen. Herken de leugenaar wanneer hij zegt dat hij een
kenner is, geweldig geschoold in theologie – en op grond daarvan meer weet over Mij dan anderen – en dan
beweert de autoriteit ontvangen te hebben om anderen te veroordelen, die zeggen dat zij in Mijn Naam
spreken. Deze arrogantie kan nooit van God komen.
God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch standvastig in Zijn onderricht aan
de mensheid. Hij zou nooit toelating geven aan een willekeurige echte profeet, een ware leerling of een
heilige dienaar om een ander in Mijn Naam te kwetsen of te beledigen.
Hoed jullie voor de valse profeten die de Gave van de Heilige Geest niet bezitten, want zij zullen jullie op een
dwaalspoor brengen. Zij zullen jullie in de tegengestelde richting leiden van het pad dat Ik voor ieder van
jullie gekozen heb.
Jullie Jezus

812. Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de Akte van
Transsubstantiatie.
Zondag, 2 juni 2013, 22:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen herinneren aan de Waarheid van Mijn Belofte om aan
de mensheid de Gave van de Heilige Eucharistie te schenken.
Ik moet jullie herinneren aan de Kracht van de Allerheiligste Eucharistie en het feit dat Ik het ben, jullie
geliefde Jezus, Die werkelijk Aanwezig is. Ik heb Mijn Lichaam overgeleverd om jullie te redden van de
eeuwige verdoeming. Ik gaf jullie Mijn Lichaam zodat Ik in jullie ziel zou kunnen blijven.
Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de Akte van Transsubstantiatie. Ik heb dat zeer
duidelijk tijdens het Laatste Avondmaal aan Mijn apostelen uitgelegd. Waarom aanvaarden dan zo velen
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onder jullie deze grote Gave niet die jullie gegeven werd tegen zo’n grote prijs. Dit is Mijn Gave aan jullie,
Mijn Lichaam en Bloed zullen jullie ziel sterken. Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid steunt jullie ziel en
voorziet allen die Mijn Heilige Eucharistie aannemen met een bijzondere Genade, die jullie dichter bij
Mij zal brengen.
Wanneer jullie Mij gezelschap houden tijdens de Eucharistische Aanbidding, zal Ik over jullie de
grootste Gaven uitstorten. Spoedig zullen jullie het moeilijk vinden om jullie van Mij los te rukken en Ik zal
jullie meer nabij worden. Jullie hart zal met Mijn Heilig Hart verstrengeld worden.
Jullie mogen de Kracht van Mijn Heilige Eucharistie nooit vergeten, want zij bewaart het Licht van
Mijn Tegenwoordigheid in de wereld. Zonder Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie,
zouden jullie verloren zijn en zouden jullie niet in staat van Genade kunnen blijven.
Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Lichaam, zullen jullie je leeg beginnen voelen. Jullie zullen van Mij
gescheiden zijn en terwijl jullie nog steeds van Mij kunnen houden, zullen jullie moeten worstelen om in
vereniging met Mij te blijven.
Jullie Jezus

813. Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de Hel voeren.
Maandag, 3 juni 2013, 21:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik op dit moment onderga is niet alleen een gevolg van het
aanstaande verraad jegens Mij binnen Mijn Eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de valse,
heidense afgoden die Mij vandaag in de wereld vervangen.
Het heidendom groeit zeer snel en wordt omhelsd als een nieuwe, alledaagse cultuur, een alternatief
voor het geloof in de ene, ware God. Het neemt vele vormen aan. En zeer belangrijk, het zal worden
voorgesteld als onschadelijk vermaak voor diegenen die in het rond ploeteren in new age-praktijken en als
een gewichtig onderdeel van persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.
Dit wereldwijde heidendom werd voorspeld voor het einde der tijden en veel mensen kunnen het niet zien,
voor wat het werkelijk is. Het is een liefde voor zichzelf en voor valse goden in wie velen hun vertrouwen
stellen, omwille van de zogenaamde magische voordelen die ze geloven dat deze te bieden hebben.
Velen die uit zijn op allerlei verstrooiingen om de leegheid in hun zielen te vullen, doen dat door de
bewieroking van Boeddha-beelden, die een centrale plaats innemen in hun levens, in hun huizen en in hun
arbeidsplaatsen. Zij worden in slaap gewiegd door gewaarwordingen van geestelijke rust wanneer zij new
age-heidendom in praktijk brengen zoals yoga, reiki en zogenaamde meditatie. Spoedig daarna zullen zij
aangetrokken worden door een vurig verlangen en zullen zij voortgaan te geloven in alle valse beloften die
gedaan worden door diegenen die deze gruwel in praktijk brengen. Want dat is wat het is – een
verschijningsvorm van het occulte, dat vele miljoenen zielen blind maakt voor de Waarheid van God.
Welke doctrine ook, new age of iets anders, die jullie een grote geestelijke vertroosting belooft en die
ontworpen is om jullie tot egoïstische standpunten aan te zetten, weet daarvan dat zoiets nooit van God
komt. Elke doctrine die voorschrijft dat jullie dergelijke beelden moeten eren, die niet van God zijn, of die
jullie vragen om deel te nemen aan praktijken die het occulte impliceren, moeten ten koste van alles
vermeden worden. Weten jullie niet wat deze aanrichten in jullie ziel, jullie geest en jullie lichaam? Zij
vernietigen ze.
Zo vele zielen worden besmet door deze praktijken die de deur naar jullie ziel openstellen en aan Satan en
zijn demonen toestaan jullie te verslinden. Deze – vergis jullie niet – zijn krachtige praktijken, in die zin dat zij
boze geesten aantrekken. Het gebruik van tarotkaarten, yoga, reiki en sommige vormen van meditatie, die te
maken hebben met heidense praktijken, zullen jullie besmetten. Na verloop van tijd kunnen jullie ziek worden
en vol duistere wanhoop, aangezien de geesten van het kwaad in jullie leven binnenkomen, aan dewelke
nauwelijks te ontsnappen valt.
Dat zijn de tekenen van Satanische invloeden in de wereld en veel demonen komen vermomd als engelen
van het licht. Dat is waarom diegenen die geobsedeerd worden door kaartspel met engelen en die zogenaamde opgestegen meesters aanvaarden, binnen deze engelencultuur, in feite de geest van het kwaad
omhelzen, die als onschadelijk vertier aangeboden wordt.
De andere vorm van heidendom ligt in de praktijk van het atheïsme. Diegenen onder jullie die trots
zijn op hun atheïsme en die wellicht goede levens in de praktijk brengen, doordat jullie vriendelijk en
liefhebbend zijn tegenover anderen en jullie buren met respect behandelen, weet dat het Koninkrijk
van de Hemel niet voor jullie is. Ik kan jullie nooit aanvaarden in Mijn Koninkrijk wanneer jullie ooit je
laatste adem uitblazen, hoezeer dat Mijn Hart ook zal breken. Indien jullie Mij niet smeken jullie te
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aanvaarden en wel voordat jullie sterven, kan Ik jullie niet helpen want Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije
wil. Wie jullie ook moge vertellen dat atheïsme er niet toe doet, is een leugenaar. De Waarheid is dat alleen
diegenen die Mij aanvaarden en die God erkennen in Mijn Koninkrijk kunnen binnengaan.
Zo velen van jullie die zo’n verwarde levens leiden, en geloven dat alles wel in orde komt, hebben veel te
leren. Daarom heeft Mijn Vader toegestaan dat de Waarschuwing plaatsvindt, want zonder dit zouden vele
zielen recht in de vuren van de Hel storten.
Wees dankbaar dat de Waarheid aan jullie gegeven wordt, want zeer weinig van Mijn aangestelde dienaars
preken over de gevaren van de zondige levens die jullie vandaag leven en de vreselijke gevolgen, die zij
zullen meebrengen.
Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de Hel voeren. Jullie atheïsme zal jullie van Mij scheiden. Alleen
berouw kan jullie redden. Luister en aanvaard de Waarheid, hoe onaangenaam jullie die ook vinden, en aan
jullie zal dan de Gave van Eeuwig Leven geschonken worden – een leven, waarnaar jullie nu terecht
hunkeren, maar dat nooit van jullie zal zijn indien jullie doorgaan valse goden te verafgoden en Mij, Jezus
Christus, afwijzen. De keuze is alleen maar aan jullie. Niemand anders kan deze keuze maken, want God
heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad en Hij zal die nooit van jullie wegnemen,
zelfs niet wanneer jullie het verkeerde pad kiezen.
Jullie Jezus

814. Mijn Weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg jullie
willen, maar jullie moeten Mij eren in Mijn Christelijke Kerken.
Dinsdag, 4 juni 2013, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen dit moeilijke Pad van de Waarheid geestdriftig beklimmen, net zoals
het was op de weg naar de Calvarieberg.
Dit is een uitdagende reis, bezaaid met vele hindernissen. De meeste mensen zullen deze beklimming
pijnlijk vinden, aangezien vele bewustwordingen zullen gebeuren, met inbegrip van het feit dat jullie veracht
zullen worden omdat jullie Mij volgen. Anderen zullen proberen jullie tegen te houden en zullen elk argument
gebruiken om jullie terug te trekken, zodat jullie je van Mij zullen terugtrekken. Anderen zullen vreselijke
dingen uitschreeuwen en zullen jullie beschuldigen, niet als een soldaat van Christus, maar als een werktuig
van Satan.
Dan zal aan diegenen onder jullie die priesters en dienaars zijn, bevel gegeven worden om Mij alleen
te laten bij die laatste beklimming naar de top. Deze beklimming is symbolisch voor de Kruisweg.
Allen die Mij volgen om te helpen opdat de Waarheid van Mijn Leer zou herontdekt worden in de wereld van
vandaag – waarin mensen blinddoeken dragen en geen onderscheid kunnen maken tussen feit en fictie –
zullen een andere vorm van wreedheid te verduren krijgen. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zullen gekweld
worden met beschuldigingen dat zij tot een sekte behoren. Die bijzondere belediging suggereert dat zij
misleid zijn en niet goed bij zinnen. Jullie moeten je realiseren dat dit soort beschuldiging bedoeld is om
twijfel in jullie geest te veroorzaken.
Mijn Weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg die jullie willen. Maar jullie moeten
Mij eren in Mijn Christelijke Kerken, overal, want Ik heb geen andere huizen op aarde. Sekten gebruiken
andere huizen buiten Mijn Kerk. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mijn Kerk te verlaten, dan verschilt dat
niet met de tijd waarin Mijn apostelen, tijdens Mijn Tijd op aarde, verzocht werden om hetzelfde te doen.
Let niet op de beschimpingen en de bespottingen en negeer diegenen die Mijn Leer gebruiken en verdraaien
zodat zij Mijn Boodschappen die vandaag gegeven worden, kunnen hekelen.
Hou het hoofd omhoog en marcheer verder met vertrouwen, want deze strijd zal het kwaad en de
leugens overwinnen, geplant door de misleider, die een vreselijke duisternis uitgiet over onschuldige
mensen, die niet kunnen zien wat aan het gebeuren is.
Zij die vinden dat zij noch de kracht noch de moed hebben om voort te gaan, alstublieft, vrees niet want Ik
zal jullie bijzondere genaden schenken indien jullie dit Kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (108)
Beklimming van de Calvarieberg.
“Jezus, help mij om de moed, de dapperheid en de standvastigheid te vinden om op te staan en meegerekend te
worden, zodat ik Uw Restleger kan vervoegen en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen die U hebt moeten
doorstaan voor mijn zonden.
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Geef mij de kracht om Uw Kruis te dragen en Uw last, opdat ik U kan helpen om zielen te redden.
Bevrijd mij van mijn zwakheid.
Verdrijf mijn angsten.
Vernietig al mijn twijfels.
Open mijn ogen voor de Waarheid.
Help mij, en al diegenen die de Oproep beantwoorden om Uw Kruis te dragen, om U te volgen met een vurig en
nederig hart en dat door mijn voorbeeld, anderen de moed vinden om hetzelfde te doen. Amen.”
Jullie geliefde Jezus

815. Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene
wereld religie.
Woensdag, 5 juni 2013, 17:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk beantwoorden meer van Mijn gewijde dienaars Mijn Oproep,
alhoewel zij door dat te doen voor een zeer eenzame reis staan.
Hun plicht gaat uit naar hun oversten, want Ik heb aan Mijn Kerk op aarde het gezag verleend zich te laten
gelden over al Gods kinderen. Zij, Mijn gewijde dienaars, moeten zich houden aan alle instructies die
hun door Mijn Kerk gegeven worden, tot op de dag dat Mijn sacramenten veranderd worden. Vanaf
dat ogenblik moeten zij Mij gehoorzamen.
Tot diegenen van Mijn gewijde dienaars die geen geloof hechten aan de voorzegde profetieën, dat Mijn Kerk
op aarde van binnenuit zal vernietigd worden, jullie moeten bidden opdat Ik jullie sterk en trouw aan Mijn
Leer zal bewaren, totdat de dag van duisternis alle Aanwezigheid van Mij in de Heilige Tabernakels over de
wereld rond zal wegvagen. Want wanneer dat gebeurt, zal jullie enige plicht tegenover Mij, Jezus Christus,
zijn.
Laat jullie harten niet bekommerd zijn, want eens jullie uitsluitend de Waarheid van Mijn Leer verkondigen en
de Sacramenten toedienen zoals jullie dat werd aangeleerd, zal dit jullie reddende Genade zijn. Indien, en
wanneer, jullie opdracht krijgen om de Waarheid van Mijn Kerk op aarde te verwerpen, dan is dat het
ogenblik waarop jullie moeten onderscheiden.
Die dag is nog niet gekomen, maar wanneer jullie door personen in jullie hoogste rangen gevraagd
worden om de Heilige Eucharistie opzij te schuiven, dan zullen jullie weten dat de Waarheid jullie
gegeven werd.
Wanneer jullie gevraagd worden om bepaalde doctrines te aanvaarden, voordat die dag aanbreekt, waarvan
jullie in je hart weten dat die nooit door Mij zouden goedgekeurd worden, dan zullen jullie de ontzettende
realiteit beseffen van de afbraak die de Kerk tegemoet ziet.
Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die zullen opkomen voor de Waarheid
wanneer zij jullie trachten te overhalen om heidense leugens te aanvaarden, die Mij trouw zullen blijven.
Jullie zullen voortgaan met de bediening van de Sacramenten van Doopsel, Heilige Communie, Biecht,
Vormsel, Huwelijk en Heilig Oliesel.
Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereld religie. Op dat
ogenblik zullen jullie in tweeën verdeeld worden – zij die de Waarheid volgen en zij die wetten zullen
aanvaarden, die naar slechts één ding leiden – de bewieroking van valse goden en het goedpraten van
zonden.
Velen van jullie zullen Mij niet langer eren. Indien jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde voeden met
leugens, dan zullen velen voor Mij verloren zijn. Toch, wanneer deze zielen beseffen dat zij misleid werden,
dan zal Ik hun grote Barmhartigheid tonen. Jullie echter, terwijl jullie opgeleid werden om Mijn Leer te
begrijpen, Mijn Heilig Woord te eren en de Allerheiligste Sacramenten toe te dienen, jullie zullen Mij
verraden.
Jullie Jezus
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816. Leugens komen, zeer dikwijls, verkleed als goede dingen.
Donderdag, 6 juni 2013, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik dat liefde zou vermeerderen in de wereld, want dan zouden de
mensen echt van hun naasten houden, zoals Mijn Vader gebood en zouden er geen oorlogen zijn.
Oorlogen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof in de Ene Ware God. Zij worden veroorzaakt door
vrees, haat en hoogmoed, die alle teweeggebracht worden door de macht van Satan. Daar meer mensen
zich van God afkeren en de noodzaak verwerpen om hun zielen voor te bereiden op een prachtig eeuwig
leven, zullen zij in vele dwalingen terechtkomen. Wanneer zij de Waarheid niet kunnen zien, zullen zij
vatbaar zijn om in leugens te geloven. Leugens komen, zeer dikwijls, verkleed als goede zaken. Zij
vermommen zich als begerenswaardige daden, rechtmatige handelingen, genoegens, en als alternatieven
voor wat natuurlijk is.
Het kwaad zal zelden als zodanig bekeken worden, want dat strookt niet met de wijze waarop Satan
zijn misleiding van de mensheid uitkient. Hij, de Boze, wiens werken zichtbaar worden in de
woorden, daden en handelingen van zwakke zielen, is voorzichtig om zichzelf nooit bekend te maken.
Hij zal, door de arme zielen die hij aantast, overkomen als zorgzaam, sympathiek en zal altijd een
aantrekkelijke façade presenteren. Op sluwe wijze zal hij mensen ertoe brengen zondige handelingen te
begaan door verleiding en dat zal hij doen door in te spelen op hun meest kwetsbare zwakheden. Terwijl hij
normalerwijze verleidt door middel van de zintuigen, zal hij eveneens een beroep doen op diegenen die de
Waarheid zoeken in hun geloof. Dat gebeurt wanneer hij, Satan, zielen in een val zal lokken waar zij kwaad
als zijnde goed zullen aanvaarden.
Het zal pas in een latere fase zijn, wanneer zij zich niet op hun gemak en onbehaaglijk voelen, dat ze zullen
gewaarworden dat iets fout is. Inmiddels zullen haat en onverschilligheid tegenover hun naasten zich in hun
zielen gemanifesteerd hebben. Dan zullen ze geloven dat deze handelingen, waarmee zij zich hebben
ingelaten, in de Naam van God, maar die God beledigen, ter ere van God zijn.
Wanneer oorlog gevoerd wordt in de Naam van God, is het gewoonlijk niet aan God dat de legers van de
wereld hulde brengen. Wanneer zij naties uitmoorden en zeggen dat zij God eren, verwijderen zij zich van
God om partij te kiezen voor het beest.
Het beest plant de vernietiging van de mensheid op twee manieren, op dit tijdstip. Ten eerste
vernietigt hij het leven door abortus, moord en oorlog. Ten tweede valt hij Mijn Kerk op aarde aan
zodat alle kerken verwoest worden die Mij, Jezus Christus en Mijn geliefde Vader eren. Op deze wijzen
zal hij zielen ontrukken en hen beletten om de Waarheid te volgen en om Mijn Koninkrijk te erven.
Jullie Jezus

817. Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen
dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allen voor te
bereiden op Mijn Tweede Komst.
Vrijdag, 7 juni 2013, 23:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de Waarheid kennen en die de profetieën aanvaarden die vervat
zijn in Mijn Vaders Boek, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste Barmhartigheid verleend heeft.
Nu de tijd voor Mijn Tweede Komst nadert, moeten diegenen die Mijn Stem herkennen en die naar Mij
luisteren, hun tijd besteden om te verzekeren dat zij Mijn Woord verspreiden en bidden voor de
redding van al hun broeders en zusters.
Mijn geliefde leerlingen, Mijn Genaden worden over jullie uitgestort en jullie moeten blijven vertrouwen
wanneer jullie anderen helpen in de voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zelfs wanneer zij obsceniteiten
naar jullie schreeuwen, moeten jullie kalm blijven. Deze Missie zal de meest belasterde zijn sinds Mijn
Kruisiging, maar weet dat het de Missie is die miljarden zielen zal redden.
Dit is Mijn tijd. Het is de tijd die Mijn geliefde Vader Mij heeft toebedeeld, zoals overeengekomen. Het is de
tijd voor Mijn Rijk wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde als één zullen versmelten. Net zoals de
Wil van Mijn Vader in de Hemel geschiedt, zo zal het ook op Aarde gebeuren. Allen zullen één worden.
Haat, lijden en de macht van het kwaad zullen ophouden te bestaan. Elke inspanning die jullie nu maken om
jullie eigen zielen in veiligheid te brengen en jullie gebeden om anderen te redden, zullen het waard zijn, om
het even hoe moeilijk het is. Laat ze naar jullie brullen, jullie kwellen, jullie mishandelen, jullie leugenaars
noemen en jullie wreed behandelen. Hoe meer jullie zullen lijden, hoe meer zielen jullie naar Mij zullen
brengen.
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Ik heb dit pad uitgehakt en het wordt bewaakt door alle engelen in de Hemel. Elke kwade geest zal
verdeeldheid veroorzaken, hindernissen opwerpen en proberen jullie te verhinderen naar Mij te wandelen,
maar dat zal nutteloos zijn. Zij kunnen Me niet verhinderen Me naar jullie uit te strekken noch jullie dichterbij
te trekken. Er zullen miljarden van jullie zijn. Diegenen die nu weigeren om zich voor te bereiden, zullen dat
mettertijd doen. Jullie mogen hen niet toestaan jullie af te remmen, want de tijd is kort.
Aan elk van jullie in Mijn Restleger zullen bijzondere Genaden geschonken worden en Ik zal wonderen
verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn
profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Jullie Jezus

818. De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van
persoonlijke rijkdom scheidt hen van God.
Zaterdag, 8 juni 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid steeds dieper in zonde wegzinkt, blijven zij zoeken naar
materiële dingen, waarvan zij geloven dat die de ruwe pijn zullen bevredigen die zij inwendig voelen, want
niets kan hun vertroosting schenken wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. Geen enkel ogenblik denken
zij aan Mij, zo zeer zijn zij in beslag genomen door het najagen van wereldse goederen – nutteloze dingen –
die hun niets te bieden hebben, alleen maar een verlangen naar steeds meer.
Dan zijn er diegenen wier liefde voor wereldse aantrekkelijkheden tot gevolg heeft dat zij onverzadigbaar
worden. Zij zoeken naar grotere bezittingen waarvan zij geloven dat zij meer waarde hebben. Ten slotte
bouwen zij een heiligdom voor zichzelf. Dat gebeurt wanneer zij de wanhoop nabij zijn, want hoe meer
weelde en luxe zij verwerven, hoe verwarder en meer afgeleid zij worden. Zij zullen interesse verliezen in
andere mensen en spoedig zullen zij geïsoleerd geraken, terwijl zij gevangen raken in een spinnenweb,
gesponnen door de geest van het kwaad om hen in de val te laten lopen en hun zielen te verwoesten.
De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom scheidt
hen van God. Jullie eigen liefde voor bezittingen verwoest jullie liefde voor jullie naaste. Jullie zullen
egoïstisch worden tot op het punt dat de tegenspoed van anderen jullie niet meer kan schelen. Dit is
hoe jullie niet gehoorzamen aan het Woord van God.
Jullie moeten jullie jacht op rijkdom stopzetten. Dan zullen jullie zuiverder van hart worden. Maar geef deze
slinkse zonde de kans jullie geest te verduisteren en jullie zullen nooit zuiver van ziel zijn, en
bijgevolg ongeschikt om voor Mijn Aangezicht te komen. Diegenen die arm zijn hebben minder om hen
te verleiden om zichzelf van Mij te scheiden. Diegenen die rijk zijn, zijn arm in die zin dat zij veel te leren
hebben alvorens zij zichzelf kunnen vernederen in Mijn Ogen.
Wanneer zullen jullie leren dat wanneer de mens wereldse genoegens boven Mij verkiest, dat hij niet in staat
zal zijn om zijn ziel voor te bereiden om Mijn Nieuwe Paradijs binnen te gaan?
Jullie Jezus

819. Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de
bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en alles zal stil zijn.
Zondag, 9 juni 2013, 23:15 u.
Mijn geliefde dochter, de fysieke pijn die jij momenteel doorstaat, dient om zielen te redden, die zo ver van
Mij verwijderd zijn, dat indien jij dit als een slachtofferziel niet aan Mij zou offeren, zij voor altijd voor Mij
verloren zouden zijn. Herinner je altijd hoezeer het Mij kwetst en Mijn Hart breekt wanneer Ik slecht één
ziel verlies.
Mijn Liefde voor de mensheid blijft ongeschonden, want niets zou Mij ooit kunnen tegenhouden elke
kostbare ziel lief te hebben. Ik bemin hen zozeer dat de Gaven die Ik jou geschonken heb, Mijn dochter,
om al Gods kinderen te zien op de manier zoals Hij ze ziet, met een zuiverheid van hart, nooit eindigen. Dat
is de reden waarom jij zoveel lijdt, Mijn kleintje. Het is niet omwille van diegenen wier woede jou beledigen,
maar het is omwille van die zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren en wier lot jou beangstigt, dat jij
deze nieuwe fysieke kwellingen verduurt.
Begrijp alstublieft dat wanneer jij ongeduldig wordt en angstig, omwille van deze pijnlijke beproevingen, deze
echter niets zijn in vergelijking met het intense lijden dat die zielen tegemoet gaan die door het Beest zullen
gegrepen worden. Het zal van geen betekenis zijn in vergelijking met de zielen die de pijnen van het
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vagevuur moeten ondergaan. Hoe weinig zal dit te betekenen hebben voor jou wanneer je ziet hoe Ik deze
zielen zal wegtrekken die anders niet in staat zouden zijn zichzelf te redden uit de kwaadaardige greep van
het Beest.
Mijn dochter, ongeacht hoe pijnlijk dit lijden is, het zal van geen belang zijn wanneer Ik Gods kinderen
verenig, wanneer het zeer Glorierijke Paradijs op de Grote Dag zal neerdalen. Wanneer het Nieuwe
Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en
alles zal dan stil worden voor het geluid van de engelen, wier gezang elke ziel zal bereiken voor het laatste
ogenblik. Dat zal het laatste uur zijn wanneer Ik kom om de levenden en de doden te oordelen.
Jullie Jezus

820. Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik Beloof is van jullie en het is jullie
Erfdeel.
Maandag, 10 juni 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, aan de wereld moet gezegd worden dat Mijn tijd om terug te komen nabij is.
Mijn tijd is reeds begonnen, nu Ik tracht om de mensheid naar Mij toe te trekken, vóór Mijn Grote Dag.
Ik Ben bezig jullie allen voor te bereiden, hoewel velen er doof voor zijn. Ik doe dit met liefde, voor
eenieder van jullie die Ik bemin, voor eenieder van jullie waarvoor Ik Mijn Lichaam prijsgaf. Jullie zullen
getuige zijn van Mijn Tussenkomst, wanneer Ik de ogen van de mensheid zal openen en welke duidelijk te
zien zal zijn.
Wonderen zullen plaatsvinden wanneer Mijn Missie aanvaard wordt. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld
worden en Ik zal Mijzelf bekend maken door Daden van Grote Barmhartigheid. Dit plan dient om jullie terug
te lokken, om diegenen onder jullie die niet langer geloven dat Ik Besta naar Mijn Glorierijke Redding te laten
keren.
Ik Ben de Koning, Die zal Regeren over het Nieuwe Paradijs dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.
Voor hen die Mij niet kennen, luister nu naar Mij. Jullie behoren Mij toe. Ik breng jullie Leven, niet zoals jullie
dat op aarde kennen, maar Eeuwig Leven.
Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik Beloof is van jullie en het is jullie Erfdeel.
Dit Koninkrijk is waartoe jullie geboren werden, zodat God, Mijn geliefde Vader, de wereld zou
kunnen herscheppen zoals die was in het begin. Hij is het Begin, want Hij schiep het. Hij is het Einde,
want wanneer de Grote Dag komt zal er niet langer lijden zijn, want het Nieuwe Begin – Eeuwig Leven – zal
aangeboden worden aan hen die Gods Liefde aanvaarden. Jullie moeten vertrouwvoller worden, minder
cynisch en de Grote Gave van het Leven aanvaarden, dat enkel van een volmaakte God kan komen.
God alleen kon zo’n wonder scheppen – de Gave van het Leven.
God alleen kan jullie Eeuwig Leven geven, waar de dood zal overwonnen zijn, en met hem alle boosheid.
Jullie moeten hoopvol naar de toekomst uitkijken. Jullie moeten proberen om naar deze Boodschappen
te luisteren, want zij zullen de levenslijn zijn die jullie nodig hebben naarmate de komende dagen
donkerder worden.
Het is Mijn Verlangen dan niemand van jullie zich zou ergeren, zich bezorgd, bevreesd of droevig zou
voelen, want Mijn Glorierijke Dag wil zeggen dat Ik elke traan van jullie, elke droefheid, treurnis en lijden zal
wegwissen en jullie zal reinigen met Mijn Grote Glorie.
Jullie zullen eindelijk zuiver, altijddurend geluk ervaren. Alles wat jullie ooit gedacht hebben als zijnde
hemels, zal van jullie zijn.
Indien jullie Mij nu niet kunnen beantwoorden, door een gebrek aan vertrouwen, zal Ik jullie helpen als jullie
Mij aanroepen. Vraag Mij om de Gave van Vertrouwen door dit Kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (109)
Voor de Gave van Vertrouwen.
“O mijn liefste Jezus, help mij om U te vertrouwen.
vertrouwen te hebben in Uw Belofte van wederkomst;
om de Waarheid van Uw Tweede Komst te aanvaarden;
om te vertrouwen in de Belofte van God de Vader toen Hij zei dat Hij U Uw Koninkrijk zou geven.
Help mij om te vertrouwen in Uw Leer, in Uw Plan om de wereld te redden.
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Help mij om Uw Gaven met Dankbaarheid te aanvaarden.
Help mij om in U te vertrouwen, zodat ik mijn angst verlies en ik Uw Liefde kan toestaan mijn hart en ziel te
bevloeien. Amen.”
O, hoe hunker Ik ernaar jullie te troosten, jullie angsten, zorgen en bekommernissen te verlichten. Hoe
verlang Ik ernaar de overgang zo pijnloos mogelijk te maken, zodat jullie niet hoeven te lijden door de hand
van het Beest, wiens werk zal gezien worden in het handelen van de vijanden van God.
Als jullie volledig op Mij vertrouwen en jullie aan Mijn Barmhartigheid overleveren, beloof Ik jullie
plechtig dat Mijn Barmhartigheid de tijd zal inkorten wanneer het menselijk lijden zal toenemen door
de boosaardigheid van hen die jullie lijden willen toebrengen.
Ik beloof dat Mijn Tussenkomst, door wonderen, diegenen die de meeste hulp nodig hebben zal wakker
maken – een bewustzijn opwekken van de Waarheid. Wanneer de Waarheid van God aanvaard wordt door
hen die Mijn Belofte van wederkomst niet echt begrijpen, maar haar toch in hun hart aanvaarden, dan zal het
lijden verminderen en zal Ik Barmhartigheid betonen aan miljarden zielen.
Jullie vertrouwen in Mij, zal jullie evenwel helpen om de Waarheid te zien. Wanneer jullie de Waarheid
aannemen, aanvaarden jullie de Sleutels naar Mijn Nieuw Koninkrijk.
Jullie Jezus

821. Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar
schijnheiligheid.
Woensdag, 12 juni 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu Ik met al Mijn Macht probeer om de zielen te ontvlammen van gelovigen, eerst
en vooral door deze Heilige Boodschappen van Mij voor de wereld, moet ik nogmaals diegenen
waarschuwen die kwaadspreken over Mijn Heilig Woord. Terwijl Ik op zoek ga naar de zielen van diegenen
die lauw zijn in hun geloof, waarom moeten dan diegenen onder jullie die beweren in Mijn Naam te spreken,
de Waarheid verwerpen, wanneer die aan jullie gegeven wordt door het Lam van God door middel van deze
Boodschappen?
Welke mens zou op die wijze tot jullie spreken in Mijn Heilige Naam en het aandurven om voor jullie te
staan? Niemand. Alleen door de Macht van God kan Mijn Woord aan jullie bekend gemaakt worden in
duidelijke taal.
De mens zal blijven zondigen, of hij nu zonden begaat die jullie in de wereld allemaal begaan of zonden van
een ernstige aard. Jullie zijn allemaal zondaars.
De ene zondaar kan nooit een andere goedpraten in Mijn Naam, tenzij dat gebeurt onder Mijn Gezag, door
de Biecht, die jullie bevrijdt van zonden, voor een korte periode. Geen enkele zondaar kan een andere
veroordelen in Mijn Naam, want dat recht heeft hij niet. Wanneer jullie een andere zondaar veroordelen,
zelfs indien die schuldig is aan de meest zwaarwichtige daad tegen God, dan zal jullie ziel even zwart zijn
als bij die persoon die jullie openlijk in Mijn Naam veroordelen.
Weten jullie niet hoe zeer jullie Mij Pijn en smart veroorzaken wanneer jullie elkaar krenken? Hebben jullie
Mij dan helemaal niet begrepen? Zijn jullie niet te weten gekomen waarom Ik voor jullie stierf? Tot diegenen
onder jullie die nog steeds de Waarheid niet begrijpen, jullie moeten nu luisteren. Ik veroordeel jullie niet
omwille van jullie zonden, want Ik bemin jullie en wil jullie elke zonde vergeven hoe vreselijk die ook moge
zijn. Maar wanneer jullie jezelf, in Mijn Naam, als gelijk aan Mij verklaren en een andere zondaar oordelen
met gebruikmaking van Mijn Naam, dan zal Ik ook jullie veroordelen.
Niemand van jullie, hoeveel Ik ook van jullie hou, kan een ander oordelen. Alleen aan Mij, Jezus
Christus, heeft Mijn Vader het Gezag verleend om de mensheid te Oordelen – aan niemand anders.
Indien jullie deze zonde begaan, dan zullen jullie Mijn Oordeel moeten ondergaan. Doe dit nooit want
het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar schijnheiligheid.
De tijd is nagenoeg aangebroken voor de mensheid om getuige te zijn van de Waarheid. Niet velen,
evenmin diegenen die hun trouw aan Mij belijden, zullen Mijn Oproep beantwoorden, totdat Mijn
Vader vele bestraffingen laat neerkomen. Jullie zijn zo blind voor de Waarheid van het Eeuwig Leven, zo
ongevoelig om het Woord van God te aanhoren, dat de enige weg om jullie te doen luisteren bestaat in
bestraffingen die jullie worden opgelegd.
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Wanneer de eerste van vele jullie overkomen dan zullen veel mensen zeggen dat het gaat om
natuurrampen, maar wanneer die met zo’n snelheid op jullie blijven neerkomen, dat jullie nergens meer
kunnen wegvluchten, dan pas zullen jullie beseffen dat het de Hand van God is die op jullie neerkomt.
Mijn Vader zal de ganse wereld dooreen schudden. Diegenen onder jullie die betwijfelen dat Hij bestaat,
zullen weten dat deze gebeurtenissen niet alleen aan de natuur kunnen toegeschreven worden. Diegenen
onder jullie die in Mij geloven maar deze Goddelijke Boodschappen in het belachelijke trekken, zullen hun
woorden inslikken en wensen hun tong uit te snijden, want jullie zullen zich spoedig realiseren hoe jullie
gemene woorden Mij beledigen. Niet alleen vervloeken jullie God maar jullie beletten deze Goddelijke Missie
om zielen te redden.
Voor elke ziel die jullie Mij ontzeggen, zullen jullie een eeuwigheid lijden. Wanneer jullie opstandig voor
het Aangezicht van God staan, zal die houding jullie niet worden toegestaan. Denk eraan, hoeveel Ik ook
van jullie hou, dat Ik zal tussenbeide komen indien jullie zouden pogen om het Werk van God te saboteren in
deze Laatste Missie om de mensheid te redden.
De tijd om het Boek der Waarheid aan de wereld te geven is nu aangebroken. Indien jullie Mij volgen
maar Mij nu niet aanvaarden, als Ik jullie Oproep, wees niet bezorgd, want Ik zal jullie niet Veroordelen. Maar
indien jullie trachten om Mij te verhinderen Gods kinderen te redden, dan zal Ik jullie neerslaan.
Jullie Jezus
Redder van de mensheid

822. God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan
dagelijkse zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden.
Vrijdag, 14 juni 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens begint te geloven in zijn onoverwinnelijkheid, is hij verloren.
Zo veel mensen, die niet aanvaarden dat het leven op Aarde slechts een klein deeltje uitmaakt van
hun geestelijke reis op weg naar Mijn Koninkrijk, verliezen zoveel kostbare tijd. De tijd waarnaar Ik
verwijs is die welke jullie door God gegeven wordt, waarin jullie moeten leven overeenkomstig Zijn Geboden,
indien jullie het Eeuwig Leven willen bekomen. Indien jullie God niet erkennen, dan snijden jullie jezelf van
Hem af. Wanneer jullie dat doen, zal jullie een kort leven beschoren zijn, en dus in plaats van de Gave van
Eeuwig Leven, zal jullie leven eindigen wanneer jullie in dit leven sterven. Jullie moeten de tijd die jullie in dit
leven gegeven wordt niet verspillen door nutteloze dingen na te jagen, die met de tijd niets anders dan stof
zullen zijn.
God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan dagelijkse zaken of tijd
door te brengen met familie en vrienden. Het wil niet zeggen, dat wanneer jullie genieten van de vruchten
van het leven op Aarde, jullie de wegen van de Heer niet kunnen aanhangen. Dat kunnen jullie wel.
Mijn dochter, Ik wil laten weten dat er veel verwarring heerst omtrent Mijn wensen voor de mensheid
wanneer Ik verlang dat zij Mijn Leer volgen.
Lachen is goed. Gezelschap is belangrijk. Genieten van een vervuld leven is goed, eens jullie
nederigheid en eer betonen tegenover God en Hem dan danken voor zelfs het kleinste genoegen.
Welke Gaven jullie in dit leven ook ontvangen voor het welzijn van anderen, zij kunnen enkel van God
komen. Hoe jullie deze Gaven gebruiken zal belangrijk zijn voor de redding van jullie ziel, wanneer de Gaven
waarmee God jullie voorzien heeft met anderen gedeeld worden. Aan sommigen werden grote talenten
geschonken, maar alle zielen hebben Gaven meegekregen bij de geboorte. Zij zijn bedoeld om jullie te
helpen om anderen te helpen. Zij die geboren werden met het talent voor zakendoen, hebben de verplichting
ervoor te zorgen dat dit ten goede gebruikt wordt voor het welzijn van anderen. Anderen zullen hun gaven
gebruiken om voor hun naaste te zorgen en vreugde te brengen in het leven van andere mensen. En dan
zijn er de zielen die lijden. Hun lijden is ook een Gave, want zij zullen de zielen van anderen helpen redden
en daardoor de grootste Gave van alle verwerven – Eeuwig Leven.
Het Leven is door God gegeven met een bedoeling. Het is om God glorie te geven en Zijn kinderen aan te
moedigen zich uiteindelijk met Hem te verenigen, wanneer het leven zal veranderen. Gods kinderen
worden voorbereid op deze verandering, wanneer uiteindelijk, het glorierijke Eeuwig Leven dat
beloofd werd aan Adam en Eva, het hunne zal worden.
Het is belangrijk te proberen en veel liefde en medelijden tegenover elkaar te betonen, net zoals jullie
zouden verwachten door Mij behandeld te worden, wanneer Ik kom om te Oordelen. Elke dag moeten jullie
jezelf afvragen, voor elke daad die jullie stellen, zou dit God behagen? Doe ik voldoende om Gods Geboden
te volgen? Verbreek ik Gods Wetten, en zo ja, wat zullen daarvan de gevolgen zijn?
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Negeer de noden van anderen en jullie noden zullen genegeerd worden. Kwets gelijk welk kind van God met
voorbedachten rade en jullie zullen lijden. Dood één van Gods kinderen en jullie zullen geen leven hebben.
Het leven op aarde, hoewel het veel liefde, hoop en vreugde kan schenken, zit vol beproevingen. Elke
beproeving moet onder ogen worden gezien en jullie moeten aanvaarden dat het een deel is van Gods plan
in de zuivering van Zijn kinderen.
Wanneer jullie leven zonder God te erkennen, leven jullie naar jullie eigen verlangens. Wanneer jullie geen
rekening houden met maatstaven die door God zijn uitgevaardigd, zullen jullie je weg verliezen. Indien jullie
zo ver afdwalen dat jullie je weg terug niet meer vinden, dan moeten jullie bidden om Gods Genade om jullie
te helpen.
Elk afzonderlijk verzoek aan God, voor het welzijn van jullie ziel en voor de noden van diegenen die
jullie beminnen, wordt altijd beantwoord.
Jullie Jezus

823. Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal oprijzen.
Zaterdag, 15 juni 2013, 16:48 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen de trage en pijnlijke weg bewandelde naar de top van de
Calvarieberg, zo zal ook Mijn Restleger wandelen.
Toen Ik deze kwellende heuvel opging, werd Ik omringd door honderden Romeinse soldaten om
diegenen te blokkeren die langs de weg stonden en Mij wilden bemoedigen. Hoewel het helemaal niet
nodig was zo’n groot aantal soldaten in te zetten om slechts één man te bewaken, beoogde hun
aanwezigheid verschillende zaken. Zij wilden Mijn volgelingen en ieder die probeerde om de Waarheid van
Mijn Onderrichtingen te verspreiden, laten zien wie aan de macht was. Deze daad van agressie was bedoeld
om hen die hun trouw aan Mij durfden te tonen te bedreigen en te intimideren.
De Joden wezen Mij af en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij en het was in Rome dat
Mijn Geliefde apostel Petrus de instructies ontving om Mijn Kerk op Aarde te stichten, want Ik wilde dat Mijn
Kerk zou gevormd worden onder hen die Mij vervolgden.
Vermits Mijn Tweede Komst weldra zal plaatsvinden en aangezien Mijn Laatste Missie om terug te
komen en de mensheid de uiteindelijke redding te brengen die Ik beloofde, ontsluierd wordt, zal de
geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij nog steeds afwijzen, totdat de Waarschuwing plaatsvindt.
De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan. Zij die Mij liefhebben en zij die zeggen Mij te
vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.
Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal oprijzen. Babylon, huis van het
Romeinse Rijk waar de naties gevestigd zijn die God verlaten hebben ten gunste van valse goden, zal de
zetel zijn van waaruit alle leugens zullen uitgespuwd worden.
Het beest met de tien horens is Europa en in Rome zal er een leger tegen Mij opstaan. Zij zullen, eens
te meer, verantwoordelijk zijn voor de kruisiging voorafgaand aan de Grote Dag. Zij zullen de laatste
belediging voortbrengen, wanneer zij Mijn Mystiek Lichaam op Aarde zullen kruisigen en vernietigen. Mijn
Lichaam is Mijn Kerk. Diegenen die scheiden van Mijn Lichaam, door ervoor te kiezen om een nieuwe leer te
volgen, zullen Mij verraden en toch zullen zij het lef hebben op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen.
Op die dag wanneer de Nieuwe Een Wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zal goedgekeurd worden door
afdelingen binnen de Katholieke Kerk, zoals voorzegd, zal de hemel verduisteren en een grote donder zal op
de Aarde neerkomen. Het zal zijn zoals het was op de seconde dat Ik Mijn laatste adem uitblies op het Kruis,
toen de Toorn van Mijn Vader op de heuvel van de Calvarieberg neerkwam. Wanneer dat gebeurt en het
teken dat Mijn Ene Ware Kerk werd weggenomen en een valse heidense gruwel ervoor in de plaats
gekomen is, moeten jullie het volgende weten. Dat is het moment dat de kastijdingen overal op het menselijk
ras zullen neerkomen.
Vanuit de Hemel zal elk denkbaar teken gegeven worden om diegenen te waarschuwen die partij
kiezen voor de valse profeet en zijn spoedig opduikende trawant, de antichrist, dat hun dagen geteld
zijn. Er zal hun getoond worden wat het wil zeggen de Toorn van Mijn Vader te ervaren. Vele bisschoppen
en priesters zullen op dat punt de Waarheid beseffen en ten strijde trekken tegen deze verdorvenheid. Zij
zullen Mij niet verlaten en zullen Mijn Ware Kerk op Aarde blijven leiden. Helaas, velen zullen niet de moed
hebben dat te doen en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachter geleid worden, maar zij zullen troost
vinden in de wetenschap dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun veel hulp zenden en Mijn Restleger zal
oprijzen en overal de Evangeliën verspreiden, wanneer die overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij
zullen in alle hoeken van de wereld preken en zij zullen onbevreesd zijn. Hun liefde voor Mij zal het
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werk van de antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid tegenover Mij en hun antwoord op Mijn
Kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.
En dan zal Mijn Plan volbracht zijn.
Jullie Jezus

824. God Bestaat in elke persoon geboren in deze wereld, ongeacht hun geloof of
het geloof van hun ouders.
Zaterdag, 15 juni 2013, 23:44 u.
Ik Ben jullie geliefde Jezus, Die werkt doorheen jullie ziel. Zelfs wanneer jullie Mij negeren, Ben Ik daar. Ik
werk doorheen jullie ziel, want jullie gaven haar aan Mij, en dus zullen jullie altijd voor Mij en met Mij lijden.
Vandaag, Mijn dochter, doe Ik een oproep tot al diegenen die zeggen niet in God te geloven. Indien jullie
niet in God geloven, moet Ik jullie nu uitleggen hoe jullie weten dat God echt Bestaat. God Bestaat in
elke persoon geboren in deze wereld, ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders. God brengt met
elke levensvorm een gewaarwording mee van ontzag en wonder, die nooit zal nalaten om in elke ziel
een gevoel van intense liefde op te wekken voor andere Scheppingen van God.
Ieder van jullie is een Schepping van God. Dat is een feit. Sommigen onder jullie zijn geboren met een grote
schoonheid. Sommigen zijn geboren met gebreken. Anderen zijn geboren met vreselijke onvolmaaktheden.
Toch zijn allen geboren omdat God het toestaat.
Velen onder jullie zullen het verhinderen van leven in Gods kinderen die onvolmaakt zijn, rechtvaardigen.
Sommigen onder jullie zullen kinderen van God in de moederschoot vermoorden en het dan rechtvaardigen,
en dat in de meeste gevallen om egoïstische redenen. Daarvoor zullen jullie veroordeeld worden, tenzij jullie
Mij om vergeving vragen. Jullie zullen vergeven worden, maar enkel indien jullie oprecht vergeving vragen
voor wat jullie gedaan hebben om Mijn Vader te lasteren.
Sommigen van jullie zijn geboren met onvolmaaktheden, die in jullie leven een trauma veroorzaken.
Hoe hard dit ook mag lijken, dit lijden werd jullie gegeven om anderen te redden, die anders zouden
ophouden te bestaan. Zie je, die zielen die Mijn Vader onteren en die nooit om vergeving zullen vragen
voor hun zonden zullen hun einde vinden in de vuren van de Hel, voor de hele eeuwigheid. Jullie lijden zal
helpen om hen te redden, daar zij zichzelf niet kunnen of willen redden. Jullie hebben dit lijden
gekozen vóór jullie geboren werden. Jullie mogen dit nu aanvaarden of misschien later, maar jullie
zijn veilig in Mijn Koninkrijk want Glorie zal van jullie zijn voor de eeuwigheid.
Jullie Jezus

825. Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak.
Woensdag, 19 juni 2013, 3:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn Leger op Aarde te vormen is op dit ogenblik
vervuld. Als kleine mosterdzaadjes zullen zij zich rondstrooien en zij zullen groeien en zich overal
verspreiden.
Mijn dochter, de fundering is het belangrijke deel. Zoals bij een baby, gevormd in de moederschoot,
vraagt het tijd en zorgzame aandacht om het welzijn van het kind te verzekeren, dat voedsel krijgt van de
placenta. Het zal langzaam groeien maar volkomen gaaf, totdat het ten slotte uit de schoot verdreven wordt
en klaar zal zijn om het leven te leiden dat Mijn Vader ervoor heeft weggelegd.
De geboorte van Mijn Restleger zal hetzelfde zijn. Het vraagt grote voorbereiding alvorens het klaar is
om zijn plaats in de wereld in te nemen, maar zijn fundering is stevig en de zielen, die de bouwstenen
zijn, zullen samensmelten als één geheel om een geweldig Leger te vormen. Dan zal dit Leger zich
breed uitstrekken en overal groeien, plots en met zo’n kracht dat het moeilijk zal worden om er naast te
kijken. Diegenen die deel uitmaken van Mijn Restleger zullen verstoken zijn van eigenwaarde, trots of
de noodzaak om te steunen op de wetenschappelijke verklaring van Mijn Woord, die van hen zal
gevraagd worden om de Waarheid van God te bewijzen.
Wetenschap is een Gave van God, maar wetenschap kan het Mysterie van God niet verklaren. Dus
diegenen die de hulp nodig hebben van logische verklaringen, zoals hoe Ik met Gods kinderen op Aarde
communiceeer op dit ogenblik, zullen teleurgesteld zijn. Geen enkel antwoord zal hen tevreden stellen.
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Een van de grootste Gaven aan de mens is liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk uitgelegd of bewezen
worden, want zij komt van de Geest van God. Zij is in jullie allen aanwezig. Jullie voelen haar. Zij is de
schakel die de mensheid samenhoudt en die door de macht van het kwaad niet kan ondermijnd worden.
Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak. Zonder liefde zouden jullie nooit het leven kunnen
hebben. Liefde zal jullie verenigen, jullie sterk houden, jullie samenhouden. Liefde zal jullie helpen om zielen
naar Mij te brengen.
Jullie Jezus

826. De grootste leugen is dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan
nooit het geval zijn.
Vrijdag, 21 juni 2013,11:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich verder verspreidt zoals een virus over de hele wereld,
begint de mens zichzelf als God te verheffen. Vele sekten die het Bestaan van de Ware God niet
aanvaarden, eren in plaats daarvan in hun tempels het Beest. Deze arme zielen, wier eigenliefde
voortkomt uit een hevige ambitie, hebben tempels opgericht die Satan op onbeschaamde wijze
vereren. Voor vele buitenstaanders gelijken deze tempels op kerken die God vereren, maar laat jullie niet
beetnemen. Hun enige bedoeling is het Beest te eren, dat hun eeuwig leven belooft. Hij belooft hun dat door
hulde te brengen aan hun eigenliefde, die de liefde tot God vervangt, zij een eeuwig paradijs van genoegens
zullen verwerven.
De beloften die hun gemaakt worden door het Beest, dat duidelijk met hen communiceert, zijn ontworpen om
hen te manipuleren door hen te doen geloven in een leugen. Dat wanneer zij namelijk aan het altaar van het
Beest – de valse god die zij vereren in plaats van Mijn geliefde Vader – hun verzoeken voorleggen om
wereldse genoegens en zelfvoldoening, die ook zullen beloond worden. Indien zij hun noden op de eerste
plaats zetten en vóór die van anderen, dan geloven zij dat zij zullen toegerust worden met grote rijkdommen,
gezag en vrijheid.
Deze mensen worden aangemoedigd zichzelf boven God te plaatsen en zulke machten na te streven dat zij
in staat zullen zijn om het goddelijke Koninkrijk van God te verijdelen. Helaas zullen zij uit pure hebzucht
alles doen wat nodig is om hun streven naar rijkdom en controle over anderen waar te maken. Zij zullen de
levens van anderen vernietigen. Zij zullen doden om hun doelstellingen te bereiken en zij vervloeken God
elke dag.
Wanneer zij God vervloeken houden zij zwarte missen, waarvan er vele in het geheim gehouden
worden, bijgewoond door machtige mensen, met inbegrip van hen die beweren God in Zijn kerken te
dienen. Hun satanische erediensten zijn alledaags en zij zijn fier op hun daden. Zelfverzekerd verklaren zij
dat hun gebouwen tempels zijn, want zij hebben geen schaamte in hun ziel. Deze tempels zijn opgezet om
eer te bewijzen aan Satan, niet aan God, maar toch willen zij jullie het tegenovergestelde doen geloven.
Zij zullen door Mij gestraft worden voor hun misdaden tegen de mensheid en de godslasteringen tegen God,
waaraan zij schuldig zijn. Velen onder hen vervloeken Mijn Vader door gebruik te maken van
bewoordingen die uniek zijn voor Hem. Mijn Vader zei: “Ik Ben het Begin.” “Ik ben” wordt gebruikt
om hun eigenliefde aan te duiden en zij zullen elke heilige handeling of daad nabootsen en woorden
herhalen, die de wereld door God gegeven werden, met de bedoeling Hem te ontheiligen.
Hun tempels zullen, tijdens de Grote Kastijding, door God ondersteboven gekeerd worden en zij zelf zullen
nutteloos en onbetekenend worden zonder enige vorm van macht over Gods kinderen. Toch zal ook aan
hen, net zoals aan al Gods kinderen, de kans gegeven worden om Satan voor de Grote Dag af te wijzen.
Sommigen zullen Mijn Hand van Barmhartigheid aannemen, maar velen zullen haar verwerpen, want zij
geloven in de duivelse leugens die door het Beest in hun zielen werden ingeprent.
Zij geloven dat ze, door de wereld te beheersen, hun kennis van het universum uit te breiden, het leven te
controleren door het menselijk leven te verlengen en door de wereldbevolking uit te dunnen zullen worden
als God.
Satan is zeer voorzichtig in de wijze waarop hij hun zielen vangt. Hij toont hun grootse visioenen van de
toekomst, waarvan hij hun zegt dat die hun toebehoort. Hij vertelt hen over grote gebeurtenissen die in de
toekomst zullen plaatsvinden, en die in hun voordeel voor het grijpen liggen. Het zijn allemaal leugens. Niets
van wat hij hun zegt is waar. Satan heeft vele machten, die hem door God verleend werden, als Lucifer, een
van de machtigste engelen in Mijn Vaders hiërarchie. Hij toont zijn aanhangers mooie beelden van een
luisterrijke toekomst, waarvan hij zegt dat het de hunne is indien zij hun zielen aan hem overleveren. Zij
geloven in zijn beloften van de toekomst.
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De grootste leugen is dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit het geval zijn.
Profetie kan alleen van God komen. Niemand heeft deze Gave ontvangen, die alleen van Gods Lippen
kan voortkomen. Satan kan geen toekomstige gebeurtenissen voorzeggen, noch details die alleen aan de
profeten van God gegeven worden. Indien jullie geloven in Satans beloften, zal jullie leven een leugen
worden en het Eeuwig Leven kan dan niet van jullie zijn, tenzij jullie de Waarheid aanvaarden.
God heeft jullie het Eeuwig Leven beloofd. Mijn Belofte om terug te komen en jullie mee te nemen naar het
Paradijs is Waar. Beledig God niet door de Waarheid af te wijzen.
Jullie Jezus

827. God de Vader: Wanneer Mijn Zoon beschouwd wordt als een zondaar, weet dan
dat dit de grootste godslastering is.
Zondag, 23 juni 2013, 18:18 u.
Mijn liefste dochter, hoe zouden ouders reageren indien zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet
gingen? Zouden zij niet strijden tot het uiterste om hen te behoeden voor alle kwaad? Dat is precies waarom
Ik nu in de wereld tussenbeide kom door Mijn Zoon op te dragen de Waarheid mee te delen, om zo het leven
van Mijn kinderen te redden.
Het zijn de kleine dingen in het leven die een grote impact hebben op wereldniveau. Een bij wier gedrag
verandert, zodanig dat er geen pollen kunnen aangemaakt worden, zal een onmiddellijk effect hebben op het
leven op aarde. Het is door de Kerk van Mijn Zoon op aarde dat het leven van de ziel kan in stand gehouden
worden. Zonder de Waarheid, kan Mijn Zoons Kerk het leven niet schragen. Indien dus leugens binnen de
muren van de Kerk doordringen, zonder Mijn tussenkomst, dan zal dat invloed hebben op het leven van de
ziel.
Het zal zijn wanneer de Kerk zich keert tegen Hem Die haar maakte, dat het leven vernietigd zal
worden. Deze besmetting zal een directe impact hebben op de hele wereld, met inbegrip van hen die
niet geloven in een leven na de dood. Het zal zelfs mensen aantasten van andere religies, die niet van Mij
komen. Wanneer de leugens het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, op aarde teisteren,
zullen zij ziekte veroorzaken. Ziekte, indien niet aangepakt, zal tot de dood leiden. Daarom zal Ik, als God,
de Vader van heel de Schepping, niet aan de kant blijven staan en Mijn vijanden toelaten de zielen van Mijn
kinderen te vernietigen.
Wanneer jullie met leugens geconfronteerd worden, zullen zij uit de mond gerold komen van
bedriegers in een verward mengelmoes van nonsens. De leugens, die reeds begonnen zijn, worden
ingekleed in een ogenschijnlijk nederig taalgebruik, maar verbergen de grootste leugens tegen de
Ware leer van de Kerk. Neem ze voor wat ze zijn – gezonden om jullie te verleiden om te zondigen.
Wanneer Mijn Zoon beschouwd wordt als een zondaar, weet dat dit de grootste godslastering is, want dat is
onmogelijk.
Ik zond Mijn Zoon, als een man in het vlees net zoals ieder van jullie, met één uitzondering. Hij werd
geboren zonder zonde en was daardoor niet in staat te zondigen. Eenieder die de Waarheid gebruikt en
haar vervolgens verdraait, om een nieuwe betekenis te geven aan de Kruisiging van Mijn geliefde Zoon, is
een leugenaar. Hij komt niet van Mij en is een vijand van Mijn Zoon.
Let nu op, Mijn kleine kinderen, aangezien het Beest en de demonen die hij gestuurd heeft om jullie van Mij
weg te trekken, tussen jullie rondzwerven. Jullie moeten sterk zijn. Jullie moeten altijd beseffen dat Mijn
Zoon jullie de Waarheid gegeven heeft toen Hij op de aarde wandelde en toen Hij stierf voor jullie zonden.
Hij offerde Zijn Lichaam om jullie te verlossen, maar Hij werd nooit een zondaar, want Hij is niet één
van jullie.
Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Woord en aan de Leer van Mijn Zoon. Indien jullie dat niet doen, dan
zullen jullie in de bekoring gebracht worden om leugens te aanvaarden, die jullie niets anders dan eeuwig
lijden zullen brengen.
Jullie geliefde Vader

828. De Waarheid zal jullie vrij maken. Leugens zullen jullie vernietigen.
Zondag, 23 juni 2013, 18:37 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt Mijn Hart omwille van het lijden van Mijn arme geliefde
dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die binnen Mijn Kerk tot uiting komt. Tot hen zeg Ik
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het volgende. Blijf en doe wat jullie moeten doen om Mij te dienen, onder het dak van Mijn Kerk. Blijf
vasthouden aan Mijn Leer. Aanvaard geen nieuwe en zogenaamde theologische uitleg, omtrent Wie Ik Ben,
wat Ik voor de mensheid deed of hoe Ik zal weerkomen om al Gods kinderen op te eisen die Mijn
Barmhartigheid aannemen. Vertrouw enkel op Mijn Heilig Woord, dat jullie door Mijn apostelen gegeven
werd en in de Zeer Heilige Bijbel. Alles wat afwijkt van de Heilige Sacramenten of van wat men jullie heeft
verteld over de noodzaak tot verlossing - aanvaard dat niet.
Ik Ben de Waarheid. Jullie werd de Waarheid gegeven. Alleen de Waarheid kan jullie zielen redden van de
verdoeming. De Waarheid zal jullie vrij maken. Leugens zullen jullie vernietigen. Ik beloof plechtig aan ieder
van jullie, Mijn geliefde gewijde dienaren, uitzonderlijke Genaden om door te zetten ondanks vervolging,
wanneer jullie geloof tot het uiterste getest zal worden, indien jullie het volgende gebed bidden.

Kruistochtgebed (110)
Voor Priesters om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.
“O mijn liefste Jezus, ik smeek U om mij sterk en moedig te houden, zodat ik de Waarheid in Uw Allerheiligste
Naam kan verdedigen.
Geef mij de Genade die ik nodig heb – zo smeek ik U – om te allen tijde getuigenis van Uw Heilig Woord af te
leggen.
Maak mij in staat de druk te weerstaan om onwaarheden te promoten, wanneer ik in mijn hart weet dat deze U
beledigen.
Help mij om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord, tot de dag dat ik sterf. Amen.”
Ik wil aan Mijn gewijde dienaren nog een woord van waarschuwing geven.
Jullie moeten de Gave van Verzoening verdedigen en inzien dat alleen degenen die berouw zoeken voor
hun zonden en die Mij, Jezus Christus, aanvaarden als de sleutel tot hun redding, Mij in het Paradijs zullen
vervoegen.
Jullie Jezus

829. Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat mijn Zoon jullie leerde. Hij
was in alles aan jullie gelijk behalve in de zonde.
Maandag, 24 juni 2013, 14:18 u.
Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis.
Mijn kinderen, weten jullie niet dat mijn Zoon, op dit moment, allen leidt die met een open hart naar Hem
toekomen?
Om getuigenis af te leggen van de Heer, God, door Zijn enige Zoon, moeten jullie trouw blijven aan Zijn
Onderrichtingen. Zij werden in steen gekerfd en kunnen dus nooit veranderen. De Waarheid kan nooit
veranderen. Aan al Gods kinderen werd de Waarheid gegeven, maar niet allen aanvaardden Wie Hij was of
waar Hij vandaan kwam. Diegenen die de Waarheid wel aanvaarden die door de Kruisiging van mijn geliefde
Zoon, Jezus Christus, aan de mensheid gegeven werd, mogen nooit vergeten wat Hij jullie meedeelde.
Hij heeft jullie alles uitgelegd. Er is niets veranderd. Jullie moeten altijd waakzaam blijven, want jullie
worden reeds misleid en weldra zullen velen onder jullie in dwaling verkeren.
Zonde is zonde. Zij mishaagt God, maar wordt vergeven wanneer berouw getoond wordt en wanneer jullie
om vergeving vragen. De Genaden van het Eeuwig Leven zijn bestemd voor al Gods kinderen, die hierom
vragen. Aan elk kind van God zal, door de Barmhartigheid van mijn Zoon, tijd geschonken worden en
vervolgens een grote Gave om hen aan de Waarheid te herinneren. Op deze wijze zal en kan het
grootste deel van de wereldbevolking gered worden en zullen zij de Gave van het Leven in het Nieuwe
Paradijs verkrijgen.
Als zondaars moeten jullie door mijn Zoon, om vergeving blijven vragen om in Staat van Genade te blijven.
Jullie zonden kunnen niet vergeven worden, tenzij jullie mijn Zoon vragen om de Gave van Verzoening.
Jullie moeten trouw blijven aan wat mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk
behalve in de zonde. God is Almachtig. God is Liefde. God is Volmaakt. God, door Zijn Zoon, zou nooit in
verleiding kunnen komen om te zondigen.
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Ga in vrede, lieve kinderen, en eens jullie standvastig en trouw blijven aan de Waarheid die alleen van God
kan komen, zullen jullie een vervuld en prachtig leven leiden naar lichaam en ziel en in volmaakte harmonie
met mijn Zoon.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

830. Zeer weinigen vinden vertroosting bij Mij. Ik wacht geduldig en toch zullen zij
niet tot Mij komen.
Dinsdag, 25 juni 2013, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tranen vloeien vandaag, vermits het kronkelen van het kwaad, dat zich
manifesteert in de harten van de mensen, toeneemt. Zij zijn zo verhard geworden dat hun harten van
steen geen plaats meer laten voor Mij, Jezus Christus, om er troost in te vinden.
Mijn Hart trilt van droefheid nu, omwille van de Christenen die zijn weggevallen van de Waarheid en al wat Ik
hun geleerd heb. Zeer weinigen vinden vertroosting bij Mij. Ik wacht geduldig en toch zullen zij niet tot Mij
komen. Zij hebben een muur opgetrokken die hen van Mij scheidt en bewijzen enkel lippendienst aan Mijn
Belofte om terug te komen. Hoe hebben zij vergeten wat Ik zei, wat Ik deed om hen te redden en wat Ik hun
meedeelde in Mijn Vaders Boek, om de tijd te verwachten, wanneer die naderbij komt.
Mijn arme, arme kinderen. Eerst moet Ik in hun harten liefde voor Mij opwekken indien zij troost en
verlichting van pijn willen vinden in hun treurige en moeilijke beproevingen van dit leven. Zij moeten hun
armen uitstrekken en nu, op dit moment, een beroep op Mij doen als Ik de overgang voor hen
pijnloos moet maken.
Ik verlang er niet naar om Gods kinderen lijden op te leggen. Maar, door de Waarheid van Mijn Leer te
verwerpen evenals de Wetten die Mijn Vader heeft vastgelegd, zullen zij meegezogen worden in een
verschrikkelijke strijd met de geest van het kwaad, voordat Mijn Barmhartigheid hen in Mijn Armen kan
trekken wanneer Ik hen zal redden.
Hoe weinig vertrouwen hebben zij in hun hart, voor de Ene Ware God. Hoe luchthartig zijn zij en hoe snel
omhelzen ze onwaarheden, om hun begeerte naar zonde te bevredigen. Hoe lichtgelovig zijn zij wanneer ze
leugens aanvaarden, die hun levensstijl goed uitkomen, om zonde te rechtvaardigen.
Al wat aannemelijk is, wat de zonde met menselijk verstand rechtvaardigt, is de enige weg die zij kiezen,
zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf wensen. De Waarheid is zo moeilijk door te slikken en
zo zwaar om te verteren, omdat offers van het vlees nodig zijn om ze te aanvaarden. De Waarheid,
indien en wanneer die aanvaard wordt, vergt grote moed en alleen diegenen die de Gave van
Nederigheid bezitten kunnen haar ongedwongen omhelzen.
Zij die de Waarheid van God oprecht zoeken worden dikwijls misleid door diegenen die beweren dat zij het
Woord van God verkondigen. De enige plaats waar jullie de Waarheid zullen vinden is in de Allerheiligste
Bijbel en in Mijn Heilig Woord dat jullie in deze Boodschappen ontvangen. Mijn Boodschappen bevestigen
het Heilig Woord van God zoals dat is vastgelegd in Mijn Vaders Boek.
Het is niet gemakkelijk om Mij te beminnen, want jullie kunnen slechts als een eenvoudig kind naar Mij
toekomen. Jullie airs en mooidoenerij, die jullie in het dagelijks leven tentoon spreiden, moet achterwege
blijven. Jullie kunnen alleen naar Mij komen, als een eenvoudig, vertrouwend kind. Jullie moeten je voor Mij
neerleggen en Mij vragen jullie te nemen, jullie te vormen, jullie te helpen om op het rechte pad naar de
heiligheid te wandelen en Mij dan volledig te vertrouwen.
Eens jullie Mij alles hebben overgeleverd, zal Ik jullie optillen, jullie vrees wegnemen en jullie naar Mijn
Koninkrijk dragen. Zelfs dan, met de Liefde van God in jullie ziel, zullen jullie dat pad moeilijk vinden. Maar,
het zal zijn alsof de spinnenwebben opgeruimd zijn, want eens de Waarheid helder wordt zullen jullie geen
andere weg nog willen bewandelen. Want dit is de enige weg die jullie naar het Paradijs zal leiden en dat is
de route die jullie moeten nemen om tot Mij, Jezus Christus, te komen. Want Ik Ben de Weg.
Jullie Jezus
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831. Moeder van Verlossing: Breng mij jullie kinderen, zodat ik hen als een echte
moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan mijn Zoon.
Woensdag, 26 juni 2013, 16:50 u.
Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder roep ik jullie op om mij jullie kinderen te brengen, zodat ik hen als een
echte moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan mijn Zoon, Jezus Christus.
Wanneer jullie je kinderen toewijden aan mijn Zoon, door mij, de Moeder van Verlossing, zal ik hen
aan mijn Zoon aanbieden, zodat Hij hun zielen met grote Genaden kan toerusten.
Jullie mogen nooit de Liefde vergeten die mijn Zoon heeft voor al Gods kinderen. Ongeacht de leeftijd die
zij hebben, wanneer jullie hen aan mijn Zoon toevertrouwen, voor de heiliging van hun zielen, door
mij, Zijn Gezegende Moeder, zullen jullie gebeden verhoord worden. Hier is een Kruistochtgebed voor
jullie kinderen. Indien elke dag gebeden, zal het jullie kinderen dicht bij het Barmhartig Hart van Jezus
brengen.

Kruistochtgebed (111)
Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden.
“O lieve Moeder van Verlossing,
Ik wijd mijn kinderen (naam van het kind/kinderen hier noemen) aan uw Zoon toe, opdat Hij hun de vrede van
de geest en de liefde van het hart kan schenken.
Alstublieft, bid dat mijn kinderen in de Barmhartige Armen van uw Zoon mogen aanvaard worden en behoed
hen voor onheil.
Help hen trouw te blijven aan het Heilig Woord van God vooral in tijden, dat zij in de verleiding worden gebracht
zich van Hem af te keren. Amen.”
Mijn verzoek, in jullie naam, voor jullie geliefde kinderen, zal door mijn Zoon aanvaard worden, als een
speciale Gave voor mij, Zijn Moeder, vermits ik opsta om mijn belofte aan mijn Zoon na te komen aangezien
mijn Zending om de zielen van Gods verloren kinderen te helpen redden, op dit moment begint. Mijn rol als
Moeder van Verlossing is in alle ernst begonnen en bijzondere Genaden, door mijn tussenkomst om Gods
Barmhartigheid aan zondaars te verlenen, zullen overvloedig gegeven worden aan al diegenen die zich op
mij beroepen.
Ga in vrede kinderen. Ik, jullie geliefde Moeder van Verlossing, zal altijd antwoorden op jullie oproep,
wanneer jullie om de redding van zielen verzoeken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

832. Mijn Gerechtigheid zal neerkomen op al diegenen die verhinderen dat het Heilig
Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt.
Donderdag, 27 juni 2013, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, sta niet toe dat Mijn Openbaringen bij jou verdriet of angst veroorzaken. Jij wordt
geleid en zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, herinner je dan alstublieft Mijn Woorden.
Mijn Vader beloofde, bij monde van de profeten uit het verleden, dat Hij de laatste profeet zou zenden, de
laatste boodschapper. Hoe beangstigend dit voor jou mag zijn of hoe benauwd dit jou ook maakt, weet
dat het door deze handeling is dat het Laatste Verbond van God tot vervulling kan gebracht worden.
Ik zeg jullie nu, vrees diegenen onder jullie die het Woord van God beledigen. Sla jullie ogen neer en bedek
ze met jullie handen, in het bijzonder diegenen onder jullie die in Mijn Gelaat spuwen, omwille van deze, Mijn
Boodschappen van Verzoening. Jullie zijn niet waardig in Mijn Tegenwoordigheid te staan. Jullie die nu met
Mij spotten, zullen zich zorgen maken en blijven piekeren tot de Grote Dag, want door jullie schuld
zullen voor Mij zielen verloren gegaan zijn waarnaar Ik zozeer verlang.
Tot Mijn gewijde dienaars, die grijnzen over Mijn tussenkomst, door deze Boodschappen, jullie dag zal
komen waarop Ik jullie het volgende zal vragen. Terwijl jullie zoveel van jullie tijd spendeerden om Mijn Ware
Stem te ontkennen, hoeveel zielen hebben jullie Mij gestuurd? En hoeveel hebben jullie er van Mij
weggetrokken door deze daden, volgens dewelke Ik jullie zal Oordelen?
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Diegenen onder jullie, die godslasterlijk schreeuwen tegen de Heilige Geest, weet dat voor de Grote
Dag en als teken voor allen, jullie neergeslagen zullen worden. Er zal geen woord meer over jullie
lippen komen en door dat feit zal jullie kudde jullie herkennen – dezelfde kudde waaraan jullie
vertelden deze Boodschappen te negeren, omdat zij niet van God zouden komen. Op die dag zullen
jullie volgelingen de Waarheid kennen en jullie zullen voor Mij neervallen. Ik verontschuldig Mij niet voor
deze waarschuwing. Als jullie het Woord van de Heilige Geest onteren, zal Ik jullie van Mij afsnijden en er
zullen vreselijke kreten opstijgen bij jullie en bij al diegenen die jullie in de wildernis zullen meebrengen.
Mijn Gerechtigheid zal neerkomen op al diegenen die verhinderen dat het Heilig Woord van God in de
wereld bekend gemaakt wordt. Zij zullen het zwaarst gestraft worden, want de pijn die zij zullen
ervaren zal erger zijn dan van diegenen op het laagste niveau van het Vagevuur. Jullie boosaardigheid
schokt vele goede onschuldige zielen, die Mijn Kerk op Aarde trouw zijn. Jullie wreedheid, die met de tijd zal
geopenbaard worden, zal door velen gezien worden en dan zal jullie echte getrouwheid aan het Woord van
God eindelijk getest worden. Dan zullen jullie op de Grote Dag voor Mij staan wanneer Ik kom om al Gods
kinderen op te eisen – wanneer Ik kom om hen te bevrijden uit het ballingsoord en hen meeneem naar hun
uiteindelijk huis van Liefde en Vrede in het Nieuwe Tijdperk van Mijn Nieuwe Paradijs. Dat zal gebeuren
wanneer Hemel en Aarde één zullen worden.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

833. De wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld
worden.
Zaterdag, 29 juni 2013, 21:13 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die overstroomt uit de monden van hen die beweren
heilige mensen te zijn en trouwe volgelingen van Mijn allerliefste Moeder. Weet dat de haat die tegenover
jou zal betoond worden, erger zal zijn dan die tegen gelijk welke andere profeet, die voor jou kwam. Ik zeg je
dit niet om je angst aan te jagen, maar alleen opdat je dit feit zou aanvaarden en vervolgens de
boosaardigheid negeren. Telkens wanneer de Tegenwoordigheid van God onder de mensen bekend
gemaakt wordt, zal dat altijd een kwaadaardige reactie opleveren van het beest, dat door anderen zal ijveren
om het Woord van God te verloochenen.
Mijn dochter, de wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer
verwarrend zijn en velen zullen de leugens niet zien die hen in de nieuwe gebeden zullen aangeboden
worden. Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele wijze opgezegd worden, maar zij die de nieuwe
vorm volgen, waarin Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid ontkend zal worden, zullen niet in staat zijn om het
Offer aan God op te dragen zoals het moet. Mijn dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij
veracht wordt, maar je moet weten dat dit voorzegd werd. Mijn volgelingen zal gezegd worden dat de
Heilige Communie alle mensen betreft – van overal – verenigd als één, om de liefde aan elkaar te
tonen. Langzaam, maar zeker, zal de Heilige Mis niet langer om Mijn Heilig Offer gaan. In plaats daarvan zal
een ceremonie in het leven geroepen worden om eer te bewijzen aan de mens en jullie zullen misleid
worden en getuigen zijn van een confrontatie voor Mijn Heilige Altaren en al de tabernakels in de wereld.
De dag waarop het dagelijks misoffer zal stoppen is niet meer veraf. Weet dat Ik jullie hiervoor nu kom
waarschuwen, zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie van Mijn Tegenwoordigheid beroofd
worden, zullen jullie leeg zijn van Mijn Geest en jullie zullen het moeilijk vinden om dicht bij Mij te blijven.
De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden zullen de volgende zin bevatten “voor
het heil van allen – voor de eenmaking van al Gods kinderen.” De Mis zal een nieuwe betekenis krijgen.
Mijn Dood op het Kruis zal vergeten worden en al de redenen daarvoor zullen opnieuw gedefinieerd worden.
Herinner jullie op die dag, Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek. Indien jullie die vervanging aanvaarden
zal Mijn Tegenwoordigheid verdwijnen. Ik zal met jullie zijn, maar jullie zullen geen deel hebben aan Mijn
Lichaam.
Tot hen die niet geloven in het verderfelijke plan, dat reeds gemaakt werd, om alle sporen van Mij weg te
wissen, zeg Ik nu het volgende. Wanneer Ik weg Ben, zullen jullie dan naar Mij zoeken? Wanneer Mijn
Heilige Eucharistie verontreinigd wordt, zullen jullie verontschuldigingen maken voor diegenen die ervoor
verantwoordelijk zijn? Of zullen jullie Mij volgen en naar de Waarheid luisteren wanneer jullie door leugens
omringd worden?
De keuze zal aan jullie zijn.
Jullie Jezus
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834. Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn Eigen Kerk,
toch zal jullie enige misdaad zijn de Waarheid hoog te houden.
Zondag, 30 juni 2013, 23:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, geen moment zal de Boze ophouden met zijn vervolging van hen die Mij
liefhebben. Wanneer zielen dicht bij Mij zijn en hun liefde voor Mij groeit, zal Hij er altijd bij zijn en proberen
om hen van Mij weg te trekken.
Wanneer jullie zielen redden door jullie gebeden, zal de Boze al zijn woede op jullie afreageren en jullie
zullen je gekwetst voelen omdat jullie een mikpunt van kritiek zullen worden, vooral vanwege diegenen die
jullie liefhebben. Jullie moeten gewoon raken aan die pijn en dat verdriet wanneer jullie Mij volgen en
wanneer jullie Mijn Tussenkomst, door deze Boodschappen, aanvaarden. Zij zullen een vreselijke
geseling meebrengen, want deze Boodschappen zullen verantwoordelijk zijn voor de redding van
meer dan 7 miljard mensen.
Wanneer de duivel weet dat hij zielen aan Mij verliest, zal hij om het even welke middelen gebruiken die
nodig zijn om twijfels te scheppen in de geesten van hen die Mij trouw blijven en vervolgens zal hij een erge
wrijving veroorzaken onder Mijn volgelingen. Jullie moeten het werk van de duivel herkennen voor wat het is
en beseffen dat hoe meer jullie vervolgd worden, om Mijn Hand van Barmhartigheid aan te nemen, des te
meer jullie de Waarheid volgen. Alleen het Woord van God, wanneer aanwezig in Zijn machtigste vorm –
wanneer de Heilige Geest zichtbaar wordt onder groepen van Gods kinderen – zal de Boze het krachtigst
bestrijden. Hij, Satan, is razend vanwege deze Missie. En voor diegenen onder jullie die twijfelen aan Mijn
Woord, dat aan jullie op dit moment gegeven wordt, weet dit.
Alleen Mijn Woord kan zo’n verontwaardiging opwekken, zelfs onder diegenen die in Mij geloven en
Mijn Leer volgen. Niet één onder jullie is immuun tegen aanvallen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen,
zullen de klappen krijgen van de uithalen vanwege boze tongen die tegen Mij gericht zijn. Jullie zullen
bespuwd worden, uitgelachen en bespot. Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren
tegen Mijn Eigen Kerk, toch zal jullie enige misdaad zijn de Waarheid hoog te houden. Diegenen die
het Woord van God hoog houden en weigeren van de Waarheid af te wijken hebben altijd geleden onder de
hand van diegenen die zichzelf naar voren schoven als de meest uitverkorenen onder Gods
vertegenwoordigers, boven die arme zielen die Mij waarlijk beminden.
Er is een verschil tussen diegenen die zeggen dat zij beter geïnformeerd zijn en om die reden waardiger zijn
in Mijn Naam over anderen te oordelen, en diegenen die Mij eenvoudigweg beminnen. Jullie kunnen enkel
opstaan en jullie liefde voor Mij verklaren indien jullie Mijn Voorbeeld volgen. Ik zou nooit zeggen dat de
ene mens beter is dan de andere – want jullie zijn allen zondaars. Toch zou Ik nooit diegenen
aanvaarden die wellicht alles kennen wat over Mij te weten valt maar die met hun superioriteit over anderen
te koop lopen. Zij die zeggen Mij te kennen maar een ander in Mijn Naam beledigen, kennen Mij in
werkelijkheid helemaal niet.
De duivel vult zielen met egoïsme, hoogmoed en boosheid. Zij zijn de drie karaktertrekken waardoor jullie
zullen weten dat hij in een ziel aanwezig is, wanneer hij probeert om andere zielen die de Waarheid van God
verkondigen, tot zwijgen te brengen. Hoe zeer zullen dergelijke zielen lijden, vooral nu, wanneer deze meest
verwachte Missie, onder jullie tot leven komt. Ieder van jullie die Mijn Oproep beantwoordt zal beledigingen
en openlijke spot onder ogen moeten zien, die jullie de adem zullen benemen – zo gemeen zullen de
uitbarstingen van haat zijn. Ik wil dat jullie zouden begrijpen dat die haat niet tegen jullie gericht is, maar
tegen Mij. Satan wenst Mijn Stem tot zwijgen brengen, aangezien Zij zich uitdraagt om jullie te redden van
zijn boosaardig plan, dat zorgvuldig georganiseerd werd en dat reeds gedurende zo’n lange tijd gepland
werd. Er kan geen overwinning zijn voor het beest, maar hij weet hoe Ik lijd wanneer hij zielen van Mij
wegrukt. Sta niet toe dat deze bemoeienis jullie blind maakt voor de Waarheid.
De Waarheid zal jullie ziel redden en wanneer jullie de Waarheid verspreiden, zal ze Mij meer zielen
brengen. Op die wijze zal Ik het beest verslaan. Jullie zullen tegen alle onheil beschermd worden, maar
jullie zullen lijden onder de vernedering gemerkte dwazen te zijn. En dat alles omdat jullie Mij beminnen.
Jullie Jezus
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835. Moeder van Verlossing: Wat Ik als getuige zag kan nooit op papier
neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn Goddelijk
Lichaam werden toegebracht.
Maandag, 1 juli 2013, 16:43 u.
Mijn dochter, wanneer je lijdt voor Mijn Zoon, mag je het uitschreeuwen van pijn omdat je nu eenmaal maar
een mens bent. Toen Ik getuige was van de geseling van Mijn Zoon en dan van Zijn afschuwelijke
Kruisiging, was Ik buiten mezelf van smart. En terwijl Ik zag hoe Zijn deerniswekkend Lichaam
doorstond wat geen enkel dier in een slachthuis zou kunnen verdragen, viel Ik zo dikwijls flauw van
de hevige emotie dat Ik nauwelijks overeind kon blijven.
Hoe erg Hij leed, zal nooit iemand weten, want wat Ik als getuige zag kan nooit op papier
neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn Goddelijk Lichaam werden
toegebracht. Daarom is er zo weinig beschreven van de vernederende beledigingen die zij Hem
aandeden, want dat zou zo schokkend zijn dat het Zijn Heilige Naam zou onteren door het neer te
schrijven.
Jij lijdt, Mijn kind, maar zo’n klein beetje van Zijn pijn. Je moet weten dat wanneer je lichamelijke pijn lijdt, dat
Mijn Zoon alleen toelaat dat Zijn lijden zich manifesteert in diegenen die Hij heeft uitverkoren. Wanneer Hij
dit toelaat, helpt Hem dat om de macht van het kwaad te trotseren, te overwinnen en te vernietigen door de
gave van jouw vrije wil aan Mijn dierbare Zoon. Door zo te handelen, wijd jij je ziel toe, evenals je lichaam,
en dit is voor Hem een zeer bijzondere gave – een gave, die Hem mogelijk maakt om anderen te redden.
Begrijp dus alstublieft dat wanneer Mijn Zoon jouw lijden vermeerdert en wanneer Hij echt in jou lijdt, dat dit
een Genade is, die jij niet moet weigeren. Omhels ze. Je zult spoedig begrijpen hoe machtig dit is. Wanneer
Mijn Zoon Zijn wonden toont in het lichaam van een uitverkoren ziel, brengt dat een vreselijke vervolging
mee. Dat gebeurt wanneer de Boze in een ernstige en gewelddadige razernij aanvalt. Je zal eerst bevreesd
zijn, maar nu je het begrijpt, zal je dit aanvaarden en jezelf gewoon beschermen door het bidden, minstens
drie maal per dag, van de Allerheiligste Rozenkrans.
Mijn kind, zorg er alstublieft voor dat angst je niet wegtrekt van dit Werk, want dat is wat de Boze wil. Je
moet standhouden, ondergaan en rustig blijven, wanneer de haat tegen jou toeneemt.
Deze beproevingen zijn te verwachten bij een Missie van deze omvang. Wees in vrede en weet dat al de
engelen en heiligen met je zijn en je begeleiden.
Jouw geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

836. Moeder van Verlossing: Er werd niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te
laten met waardigheid in de wereld binnen te komen.
Woensdag, 3 juli 2013, 12:57 u.
Mijn geliefde kind, wanneer je in de wildernis gesmeten en geïsoleerd wordt omwille van deze Missie, dan is
het belangrijk te weten waarom dat zo is. Want wanneer jij dat weet, zal het voor jou gemakkelijker worden
om zulke wreedheid te aanvaarden.
Toen Ik op het punt stond te bevallen, werd er niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te laten met
waardigheid in de wereld binnen te komen. Vermits elke deur voor het Gelaat van God werd
dichtgesmeten, Die Zijn enige Zoon zond om de mensen van de zonde te verlossen, zal het juist
hetzelfde zijn als God de weg nu voorbereidt voor de Tweede Komst van Zijn Zoon.
Terwijl God de wereld voorbereidt op deze grote dag, zullen deuren opnieuw gesloten worden, in verzet,
tegen het Woord van God. Jij, als de boodschapper, zal hevige tegenstand blijven tegemoet treden. Velen
zullen niet alleen hun deuren gesloten houden – dat zal slechts één belediging zijn – zij zullen
verschrikkelijke schunnigheden uitschreeuwen en jou kwetsen, Mijn kind, omdat zij het Woord van God niet
willen horen.
De geest van het kwaad zegeviert in deze beslissende tijd van de geschiedenis van de mensheid en zal
zelfs de heiligsten onder Gods kinderen vermorzelen. Enkel de moedigsten zullen de geest van het kwaad
weerstaan, die miljoenen zal besmetten, zodat zij de Barmhartigheid van Mijn Zoon zullen verwerpen.
Het zijn niet alleen de Boodschappen die zullen gehaat worden, maar het is de vrees, dat door de
Barmhartigheid van Mijn Zoon, meer zielen zullen gered worden uit de greep van de Boze. De Boze
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werkt en weeft zijn weg in de harten van veel zielen, en in het bijzonder, van diegenen die dicht bij Mijn Zoon
staan. Het zijn de toegewijde volgelingen, binnen Mijn Zoons Kerk, die het eerste doelwit van de Boze zijn,
die in deze tijd de meesten van hen tegen Zijn Woord zal opzetten.
Het Ware Woord van Mijn Zoon, Jezus Christus, werd over de eeuwen heen afgezwakt en de inhoud
van de Heilige Bijbel wordt nu door velen verloochend, die zeggen Mijn Zoon te kennen. Onthoud dat
de strijd voor zielen gestreden wordt door de engelen en heiligen in Mijn Vaders Koninkrijk, tegen de
bedrieger. Jij, Mijn kind, zit er middenin vast en wordt daardoor een gemakkelijke prooi.
Het is omwille van de enorme omvang van deze Missie en omdat jij een profeet bent – en geen zieneres –
dat jij in afzondering zult werken en onder de mensen gehaat zal worden. Sta niet toe dat deze vervolging
jou neerslachtig maakt of het gevoel geeft dat je niet sterk genoeg zult zijn, want dit kan niet zijn. Jij werd
gezonden en je wordt beschermd en jij zult standhouden en het Woord van God, tot de laatste dag, blijven
verkondigen. Dit werd voorzegd en wanneer de zielen van de wereld gered zijn en wanneer het Nieuwe
Koninkrijk – het Nieuwe Paradijs – begint, zal niets van dit lijden van enige betekenis zijn.
Wees blij en vrees niet. Ik, jouw geliefde Moeder, zal jou leiden en beschermen, zelfs in je donkerste uur,
zodat het Licht van God elke dag jouw geest, lichaam en ziel zal vullen.
Ik houd van je, Mijn kind, en je moet weten dat je gezegend bent met de Gave van Volharding. Alles ligt nu
in de Handen van God. Je moet Hem te allen tijde vertrouwen.
Jouw geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

837. Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij zullen
de een na de ander plaatsvinden.
Woensdag, 3 juli 2013, 13:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer heb Ik jouw tijd gemist en hoe verheugd ben Ik dat de geestelijke
duisternis, die jou enkele dagen bedekt heeft, nu opgetrokken is. Je moet de Allerheiligste Rozenkrans
blijven bidden om jezelf te beschermen en alles zal in orde zijn.
De Aarde zal beven, zoals voorzegd, en een derde ervan zal verschroeien, als een onmiddellijk
resultaat van de zonde van de mens. Gebed kan veel van deze vlammen afzwakken, die op delen van
de wereld zullen neerkomen, waar kwaadaardige wetten Mijn Vader vertoornen.
Zonde tegen de Wetten van God zullen gedoogd worden zolang diegenen die de Waarheid kennen en Gods
Woord aanvaarden, Hem eren. Maar thans, hebben diegenen die jullie op gezaghebbende plaatsen gezet
hebben, hun rug naar God gekeerd. Daarvoor zullen zij gestraft worden door ecologische onrust. De
zuivering is het enige middel om de mensheid wakker te schudden, doordat ze berouw zullen zoeken voor
hun zielen. Andere middelen, hoewel zij bekering bewerken, zijn niet voldoende geweest. De mensen zullen
een lange reeks van kastijdingen ondergaan, als zij de afgodendienst blijven omarmen en elkaar
vermoorden.
Gods Tussenkomst is noodzakelijk. Zonder dat zouden jullie verloren zijn.
Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij zullen de een na de ander
plaatsvinden.
Extreme weersomstandigheden en plotse veranderingen in temperaturen van koud tot zeer warm
zullen gezien worden. De seizoenen zullen niet langer gezien worden op de manier waarop ze in het
verleden waren.
Overstromingen en zeestormen zullen in delen van de wereld voorkomen, waar die tot nu toe nog
nooit werden ervaren. In de landen, die boosaardige wetten tegen God goedkeuren, zullen aardbevingen
hun landen schudden en diegenen die Mij kennen zullen weten waarom deze plaatsvinden.
Wanneer de kastijdingen plaatsvinden, zal er een tweede vreselijke straf opduiken, die op de valse kerken
zal neerkomen, die doelbewust de Waarheid blokkeren. Want zij zullen het meest lijden, omwille van de
zielen die zij van Mij gestolen hebben.
Naargelang Ik meer over de profetieën bekendmaak, die in de Zegels vervat zijn, zullen de mensen tenslotte
de Waarheid erkennen. En terwijl God Liefde is en tegelijk Rechtvaardig, zullen Zijn straffen over de
mensheid neerstromen om haar te ontdoen van haar ijdelheid, ego en eigenliefde, zodat de mens waardig
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kan worden om Zijn Nieuwe Paradijs binnen te gaan. Alleen aan diegenen met zuivere en nederige harten
zal deze Gave gegeven worden.
Jullie Jezus

838. Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke
onrust blijven veroorzaken.
Woensdag, 3 juli 2013, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en beroering verspreiden zich, zoals voorzegd, als een lopend vuur
over heel de Aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen gevrijwaard blijven van oorlogen en geruchten
van onenigheid.
Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke onrust blijven
veroorzaken, onchristelijke wetten zullen blijven toenemen, zodat moord en abortus, net zoals
handelingen tegen de Heilige Sacramenten, zullen goedgekeurd worden in jullie landen. Velen zullen
door dergelijke wetten tot zonde gebracht worden, en zeer spoedig zal de pijn van de verduistering van de
ziel zich laten voelen en weinigen zullen in staat zijn die te negeren.
Waarom, zullen zij vragen, is er zo’n vreemde atmosfeer waarin het vertrouwen in elkaar verdwenen is?
Waarom is het zo moeilijk om ons leven te leiden zoals Christus het voorgeschreven heeft, uit vrees om als
dwaas bestempeld te worden? Het antwoord ligt in het feit dat jullie landen, stuk voor stuk, Mij niet alleen
nogmaals veroordeeld hebben, maar bovendien de zonde rechtsgeldig verklaren. Wanneer dat gebeurt,
maken satan en zijn leger amok.
Zij zijn zeer machtig geworden en door al de liberale wetten, die zonde gedogen, worden zij waarlijk
aanvaard en als resultaat daarvan zal er geen vrede meer zijn in de harten van de mensen. Het zal zijn alsof
kinderen, gestolen van hun ouders en gevangen genomen, gevoed worden met lekkers om het feit te
compenseren dat zij in gevangenschap verkeren. Maar al de geneugten die hun gegeven worden, zullen hun
geen troost brengen. In plaats daarvan zullen deze kinderen zich rusteloos en leeg voelen en verlangen naar
echte liefde, die alleen door de aanwezigheid van de ouders kan geboden worden.
Gods Tegenwoordigheid is nog steeds daar in jullie landen, maar aangezien Ik, de Mensenzoon, snel
weggestuurd word door de invoering van boosaardige wetten in jullie landen en weldra door jullie kerken,
zullen jullie als verdwaalde wezen zijn zonder ergens jullie hoofd te kunnen neerleggen.
Zonder God, is er geen vrede. Zonder Mij, Jezus Christus, Tegenwoordig door Mijn Leer, zullen jullie
langzaam omkomen. Sta niet toe dat dergelijke wetten jullie toewijding aan Mij doen ophouden, want in
deze tijd meer nog dan in gelijk welke andere tijd, zal Ik tot jullie komen en jullie de troost geven waarnaar
jullie hunkeren.
Ik bemin jullie. Ik huil omwille van jullie verlatenheid en Ik beloof jullie dat deze vervolging kortstondig zal
zijn.
Jullie Jezus

839. God de Vader: Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld geleid wordt.
Donderdag, 4 juli 2013, 18:40 u.
Mijn liefste dochter, Mijn Tijd is gekomen om krachtig in de wereld tussenbeide te komen, in een tijd
van grote zonden tegen Mij.
Mijn Geduld is op de proef gesteld en Mijn Toorn is opgewekt bij het zien van de grootste beledigingen die
tegen Mij begaan worden.
Als Schepper van alle levende dingen, Ben Ik de Auteur van het leven. Ik Schep het zoals Ik wens en
Ik beëindig het overeenkomstig Mijn Heilige Wil. Het is wanneer de mens zich met Mijn Wil te probeert te
bemoeien, dat Ik zal terugslaan, want Ik zal dergelijke boosaardigheid niet dulden.
Aan diegenen die om het even welk van Mijn kinderen doodt, jullie leven zal beëindigd worden. Ik zal jullie
leven nemen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Geen eeuwig leven zal, noch kan jullie verleend
worden. Het leven dat jullie wegnemen zal jullie ondergang zijn. Een oog voor een oog zal jullie straf zijn.
Let op, diegenen onder jullie die het leven in elke vorm blijven vernietigen. Ik weet wat jullie aan het doen
zijn. Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld geleid wordt door één groep onder jullie. Ik weet dat
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die landen, die zich door verderfelijke wetgeving haasten om abortus te rechtvaardigen, louter marionetten
zijn. Zij worden aan koorden vastgehouden terwijl zij dansen op de toon van de Ene Wereld Groep, die
slechts één meester gehoorzaamt. Hun trouw is aan het beest, wiens grootste plan, om honderden
miljoenen levens te vernietigen, aan het slagen is, door de zonde van abortus. De ongeborenen zijn een
gemakkelijk doelwit in hun ogen. Zij gebruiken abortus om Mijn Wetten te verstoren en de grote Gave die Ik
de mens naliet – de Gave van het leven.
De arrogantie van de mens, onscheidbaar vastgeklonken aan het beest en aan diegenen onder jullie die hij
voor de gek houdt, maakt Mij ziek. Mijn Liefde is Machtig, maar jullie kwaadaardige bedoelingen om te
vernietigen wat van Mij is, zal tot zo’n abrupt einde gebracht worden, dat jullie zullen schreeuwen voor jullie
leven. Tenzij jullie Mij nu roepen door de Gave van Verzoening, zal jullie maar weinig Barmhartigheid
betoond worden. Want eenieder van jullie die het wegnemen van het leven van de ongeborene vergoeilijkt,
propageert of er op enigerlei wijze aan deelneemt, jullie zullen dezelfde straf ondergaan. Vernietig deze
onschuldige levens en jullie eigen leven zal worden weggenomen. Ik heb, in vreselijk pijn, toegezien hoe
jullie Mij al zo lang beledigd hebben. Jullie tijd is op, want jullie zullen nu streng gestraft worden, voor deze
ernstige daad tegen Mijn Godheid.
Onthoud, er rest jullie nog maar weinig tijd om jullie goedkeuring van abortus achter te laten. Mijn
Gramschap zal spoedig over de vier hoeken van de aarde neerkomen. Het is omwille van de zonde
van abortus, dat de mens de ergste kastijding zal ondergaan. Geen enkel land zal van deze straffen
worden uitgesloten. Alleen diegenen die abortus niet toelaten zullen gespaard blijven van de vreselijke pijn
die Ik over de wereld zal doen neerkomen.
Als de Schepper van het leven, heeft niemand het recht tegen Mij in te gaan. Niemand. Hij die Mij durft te
tarten, door Mij na te bootsen in het wegnemen van het leven, zal van alle leven beroofd worden.
Jullie Vader,
God, de Allerhoogste

840. De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-Ene God.
Vrijdag, 5 juli 2013, 14:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie, die Mij het grootste lijden veroorzaakt en dat is de valse
religie, die het beest aanbidt. De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-Ene God
en diegenen die het huis van Satan toebehoren hebben zeer veel gebed nodig. Zij worden misleid in het
geloof dat er een andere God is die van hen houdt. Hun wordt verteld dat de Gezegende Drievuldigheid een
vervalsing is en dat Mijn geliefde Vader het kwaad vertegenwoordigt. Zij aanvaarden niet dat Hij hen
geschapen heeft en hun hoofden zijn gevuld met zo veel leugens dat zij hun geest nooit zullen openen voor
de Waarheid. Als gevolg van hun toewijding aan het occulte, zijn zij verstrikt in satanische krachten die hun
zielen verslonden hebben, die nu met haat gevuld zijn, niet alleen tegenover God, maar tegenover al Gods
kinderen.
Zij houden alleen van zichzelf en hun begeerte naar genoegens vult hen met een onverzadigbaar
verlangen naar meer. Geen enkele hoeveelheid van wereldse pleziertjes zullen hen bevredigen, en
dat is waarom zij hunkeren naar andere obsceniteiten. Zij scheppen er genoegen in te moorden en
hebben geen enkel berouw in hun ziel, voor de meedogenloze slachtingen waaraan zij schuldig zijn. Hun
invloed verspreidt zich over de Aarde in elke natie en de aanhangers van de duivel mengen zich onder de
rijken, zakenlieden, regeringen, koningshuizen, organisaties, met inbegrip van de media en de uitvoerende
macht, de rechterlijke macht en de Kerk.
Alstublieft, onderschat hun macht niet. Alhoewel zij klein in aantal zijn, en niet in elk onderdeel van jullie
gemeenschappen infiltreren, zullen zij toch vreselijke schade toebrengen. Zij hebben niet alleen hun zielen
verkocht aan de duivel, maar zij zullen andere onschuldige zielen meesleuren in de afgrond samen met het
beest en zijn demonen.
Ik geef aan allen die van Mij houden de Genaden om deze duistere en machtige groep, die Mij elke
seconde van de dag vervloekt, te verslaan wanneer jullie dit korte Kruistochtgebed zeggen.

Kruistochtgebed (112)
Om de Genade van Verlossing.
“Liefste Jezus, ik roep U aan om de zielen van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn met Uw
bijzondere Genade van Verlossing te bedekken.
Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Amen.”
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Deze arme zielen zullen de eersten zijn om het beest als eigen bezit op te eisen en zij zullen plat op hun
gezicht vallen om de antichrist te aanbidden. Jullie moeten krachtig bidden, jullie allen, opdat de macht die
Satan over hen heeft, gebroken kan worden en opdat hun harten zullen geopend worden voor Mijn Grote
Barmhartigheid.
Jullie Jezus

841. Hij zal de Waarheid van God gebruiken om zich achter te verschuilen, tot op het
geschikte moment.
Zondag, 7 juli 2013, 17:35 u.
Mijn zeer geliefde bruid, wat doet het ertoe dat zij naar je schreeuwen of je in Mijn Naam vervloeken? Wat
doet het ertoe als al diegenen die Mijn Allerheiligste Woord verkondigen en die vastberaden in vereniging
met Mij blijven, geketend en geslagen worden? Weten jullie niet dat Mijn Macht Almachtig is en dat Ik
niet gebroken kan worden, zelfs al zouden zij Mijn Beenderen breken.
Wanneer een dokter vecht om het leven van een mens te redden, tegen gelijk welke prijs, zal hij al het
mogelijke doen om daarin te slagen. Indien hij gehinderd wordt door anderen, die proberen hem te stoppen,
dan zal hij – indien hij een toegewijde dokter is – alle protesten en aanvallen negeren die zijn plannen willen
verstoren, wanneer hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal redden. En dus zal hij doorgaan totdat
allen de vruchten van zijn arbeid kunnen zien. Hij zet door totdat dat leven gered is en dan, wanneer alles
gedaan is, zal hij met liefde begroet worden door dezelfde mensen die, welke ook hun redenen waren,
probeerden tussenbeide te komen met zijn inspanningen om leven te behouden. En zodoende zal alle
onenigheid vergeten zijn.
Hetzelfde is waar van deze Heilige Missie, door Mijn Vader beloofd om het leven van Zijn kinderen te redden
in deze, de eindtijd, alvorens Mijn Tweede Komst. Verwacht bemoeiing met deze Missie, want indien zij niet
zo’n tegenstand zou aantrekken, dan zouden jullie zeker weten dat Mijn Boodschappen aan jullie, nu, niet
van jullie geliefde Jezus zouden kunnen komen.
Wanneer de Waarheid verklaard wordt, wordt zij niet gemakkelijk aanvaardt, al gaat het om het
Woord van God. Maar, wanneer leugens gepresenteerd worden, opgesmukt als de Waarheid, worden die
veel gemakkelijker aangenomen, en in de meeste gevallen, van harte en met open armen onthaald. Wees
gewaarschuwd omtrent de leugens, die door Mijn vijanden zullen gepresenteerd worden, die zichzelf als Mijn
woordvoerders uitgeven. Zij zullen jullie op vele manieren misleiden, uit vrees dat jullie hen in hun bedrog
zouden betrappen. Zij zullen hun tijd benutten om omgang te hebben met diegenen die de wereld kent als
goede en heilige, zuivere dienaren – velen die nu met Mij in de Hemel zijn. Door associatie zullen zij
beschouwd worden als trouwe leerlingen van zulke heiligen. Dan zullen zij de Waarheid van Mijn Leer
herhalen en dat zal jullie in verwarring brengen. Jullie zullen zeggen: “Maar hoe kan dat nu?” “Deze
man spreekt de waarheid.”
De sluwheid van het beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij is zeer voorzichtig om
zichzelf nooit bekend te maken en aldus verschuilt hij zich achter de Waarheid. Wanneer hij aanwezig is in
arme, misleide zielen, zal hij de Waarheid van God gebruiken om zich daarachter te verschuilen, tot op het
geschikte moment. Dan zullen obsceniteiten uitgegoten worden tegen het Woord van God, maar voor velen
zal dit niet duidelijk zichtbaar zijn. Kijk achter de woorden, die zorgvuldig zullen opgesteld zijn en jullie
zullen de leugen ontdekken. Dat is het soort van kracht, waarmee Gods kinderen zullen te kampen
hebben.
De geest van het kwade is als een donkere wolk en wanneer hij volledig over de mensheid is neergekomen,
zal het moeilijk worden om het verschil tussen goed en kwaad te onderscheiden. Maar Ik beloof jullie dat
deze wolk zal optrekken en wanneer het Licht van God er doorheen zal schijnen, zullen jullie het kwaad zien
in al zijn afschuwelijkheid, zoals het gezien wordt in de Ogen van God.
De strijd zal voortduren onder de mensen die trouw bewijzen aan de Ene Ware God, vermits de Boze totale
verwarring onder hen aanricht. Terwijl deze groep zich in tweeën deelt, zijn er anderen voor wie jullie moeten
bidden. Het zijn die zielen, die zo ver van God verwijderd zijn dat zij Hem op geen enkel ogenblik herkennen.
Zij zijn Mijn verloren zielen, aan wie Ik deze Heilige Missie wijd. Wanneer Ik diegenen red die volledig
veloren zijn, zal Mijn Tussenkomst ook de anderen redden, die enkel maar verward zijn.
Kom, verzamel jullie allen voor Mij, want Mijn Tijd is zeer nabij. Dat niemand onder jullie het uitstelt om te
bidden voor de zielen van diegenen die jullie hulp het meeste nodig hebben.
Jullie Jezus
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842. De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet
Mozes, worden door de mens herschreven.
Maandag, 8 juli 2013, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er maar weinig hoop is voor de zondaars, herinner
je dan dat Mijn Grote Barmhartigheid eindeloos is. Er is niet één ziel in de wereld die Ik niet verlang te
omarmen en haar de Gave van Redding te brengen. Ik bemin jullie allen. Ik vergeef allen die Mij smeken om
de Gave van Verlossing, maar dat wil niet zeggen dat Ik hen die ernstige zonden bedrijven niet zal straffen.
De Tien geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens
herschreven. Zij werden uit hun verband gerukt, verdraaid en kregen een nieuwe betekenis, zodat de mens
de zonde kan goedpraten.
Jullie vereren valse goden en rechtvaardigen dat. Jullie leven in een verschrikkelijke leugen wanneer jullie
Mijn Vader op die manier beledigen en toch wanneer de Waarheid aan heidenen getoond wordt, zullen ze
zich bekeren en Ik zal aan het wachten zijn om hen te omarmen.
Jullie vermoorden elkaar en zeggen dat jullie gewoon barmhartigheid tonen wanneer jullie dit doen. Jullie
legaliseren moord, executie, euthanasie en abortus en zeggen dat dit goede dingen zijn. Dit is het
kwaad op zijn ergst, wanneer jullie de Auteur van alle leven - de Schepper van Hemel en Aarde uitdagen door met de Goddelijke Wetten van God te knoeien. Toch, wanneer jullie oprecht berouw
betonen, zal Ik ook aan het wachten zijn om jullie in Mijn Armen te sluiten.
Jullie plunderen wat jullie niet toekomt en jullie stelen van armen, om jullie honger naar meer te stillen. Jullie
begaan vreselijke zonden van het vlees, die beneden de waardigheid van de mens zijn en jullie gedragen je
als wilde beesten die in een kuil zijn losgelaten. Jullie verachtelijkheid is afstotelijk in Gods Ogen, maar toch,
als jullie Mij roepen en smeken om Mijn Erbarmen, zal Ik er zijn, geduldig wachtend. Wanneer jullie God
onteren door te weigeren Zijn Bestaan te aanvaarden en dan proberen om Zijn kinderen met jullie mee te
nemen in de afgrond samen met het beest, zal Ik nog steeds staan wachten tot jullie je omkeren en Mij
vragen Mijzelf aan jullie bekend te maken.
Diegenen onder jullie die de Waarheid wel aanvaarden, nemen niet langer de tijd om Mij te eren op
Sabbatdag, omdat jullie je eigen behoeften voor de Mijne stellen. Jullie kwetsen Mij zo, omdat jullie
reeds weten dat jullie kinderen van God zijn. Jullie hebben jullie Vaders Huis verlaten en jullie zullen alleen
terugkomen wanneer jullie geen dak meer boven jullie hoofd hebben. En Ik zal wachten om jullie
weer te verwelkomen.
Jullie liefde voor God is verzwakt, net zoals jullie liefde en eerbied voor jullie ouders. Jullie harten zijn zo
verhard dat jullie hun geen liefde of zorg betonen op de wijze waarop jullie verondersteld worden dat te
doen.
Dagelijks vervloeken jullie God en zweren, terwijl jullie Mijn Naam gebruiken op de meest oneerbiedige
wijze, maar jullie willen niet met Mij spreken op de manier die Ik verlang. Wanneer jullie anderen belasteren,
belasteren jullie Mij. Wanneer jullie andermans reputatie beschadigen, vernietigen jullie Mijn Liefde. En toch
zal Ik jullie vergeven, wanneer jullie berouw betonen.
Jullie hebben geen respect meer voor de instelling van het huwelijk en vatten misbruik van dit Allerheiligste
Sacrament luchtig op. Jullie beledigen God verder wanneer jullie Zijn zegeningen blijven zoeken voor
huwelijken, die Hij niet erkent en ook niet kan erkennen. Maar jullie blijven Hem beledigen.
Jullie zijn zo geobsedeerd door de jacht op wereldse goederen en zo besmet met ongezonde ambities, dat
jullie de mensen die jullie in de weg staan vernietigen. Desondanks zal Ik jullie Barmhartigheid betonen,
indien jullie tot Mij terugkomen.
Geen enkele zonde, afgezien van de zonde van laster tegen de Heilige Geest, is zo erg dat ze niet kan
vergeven worden. Ik verzoek jullie allen dringend jullie geweten te onderzoeken en jullie opnieuw met Mij te
verzoenen.
Ik Ben Geduldig. Ik Ben Liefde. Ik Ben jullie Redding. Ik Ben wachtende. Kom alstublieft spoedig naar
Mij, want Ik bemin jullie met een onpeilbare liefde. Ik zal niet rusten tot Ik jullie allen gered heb.
Jullie Jezus
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843. Moeder van Verlossing: Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die
beweren goed te zijn.
Woensdag, 10 juli 2013, 15:26 u.
Mijn kind, jouw gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal tussen beide komen betreffende jouw speciale
intentie. Je moet bidden voor al diegenen in de wereld die misleid worden te geloven dat kwaad goed
is. Dit web van bedrog heeft de mensheid in zulke mate bedekt, dat velen niet langer het onderscheid
kunnen maken tussen de Wetten van God en de boosheid van de Boze wanneer die zich onder jullie
kenbaar maakt.
Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die beweren goed te zijn - voor het welzijn van allen - wanneer
zij, in feite, in de Ogen van God doodzonden verbergen.
De strijd woedt tussen hen die de Wetten van God in stand houden en zij die ze schenden. Zij die de Wetten
van God openlijk hooghouden worden als demonen voorgesteld en afgeschilderd als wreed en gemeen. Het
bedrog en de leugens, waarvan diegenen vol zijn die beweren de mensheid lief te hebben, zijn
duidelijk te herkennen wanneer zij doodzonden openlijk rechtvaardigen. Hoe sluw is de Boze. Zo
weinigen begrijpen zijn invloed in hun levens of hoe hij hun redeneringen verdraait.
Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat ik, de Moeder van Verlossing, de Boze in jullie midden
kan verslaan. Jullie moeten mijn hulp inroepen elke keer dat jullie het gevoel hebben overweldigd te worden
door de macht die hij in jullie naties uitoefent. Ik zal zijn invloed vernietigen, wanneer jullie je verzoek voor
mij plaatsen.
Bid alstublieft dit Kruistochtgebed (113) om het kwaad in jullie land te vernietigen.

Kruistochtgebed (113)
Om het kwaad in ons land te vernietigen.
“O Moeder van Verlossing, kom in ons midden en bedek ons land met uw bescherming.
Verpletter het hoofd van het beest en roei zijn kwade invloed onder ons uit.
Help uw arme verloren kinderen op te staan en de Waarheid te spreken, wanneer wij door leugens worden
omringd.
Alstublieft, O Moeder van God, bescherm ons land en houd ons sterk, zodat wij trouw kunnen blijven aan uw
Zoon in onze tijd van vervolging. Amen.”
Jullie mogen nooit argumenten aanvaarden, die toelaten om verderfelijke wetten in te voeren, die
voorschrijven hoe jullie je leven moeten leiden, die niet in overeenstemming zijn met het Woord van
God. Wanneer die wetten jullie landen binnensluipen, vernietigen zij zielen.
Vertrouw op mij, de Moeder van Verlossing, om te helpen de zielen te redden van diegenen die jullie
beminnen en tussen jullie werken. Roep mij en Ik beloof jullie dat Ik jullie natie zal bedekken met mijn
Allerheiligste Mantel.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

844. God de Vader: De leugens waarmee jullie gevoed worden over jullie economie
zijn beraamd om jullie iets wijs te maken.
Woensdag, 10 juli 2013, 03:41 u.
Mijn liefste dochter, oorlogen zullen overal in het Midden Oosten uitbreken en spoedig zal Mijn geliefde
Israël een vreselijke gruwel ondergaan. Op zeer grote schaal zullen levens verloren gaan in dit deel van
de wereld, wanneer de geest van het kwaad de levens en in vele gevallen de zielen van Mijn kinderen zal
verslinden.
De wederzijdse haat van Mijn kinderen zal zich verspreiden over andere landen, naarmate de Strijd van
Armageddon (red.: plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God / wereldbrand) heviger
wordt en zich verbreidt, totdat hij de wereld overal overspoelt. De haat, veroorzaakt als gevolg van de
aantasting door Satan en zijn demonen, zal als teken zo zichtbaar zijn dat zeer weinige zielen, ongeacht het
geloof dat zij hebben in Mij, de Schepper van al wat bestaat, de geest van het kwaad niet zullen
gewaarworden, die zich als een dodelijk virus verspreidt.
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Oorlogen, vele daarvan, met inbegrip van de gevechten binnen de regeringen van alle naties, zullen alle op
hetzelfde tijdstip uitbreken. Evenals Mijn Handen reeds in milde straffen neerkwamen, weet dat Ik diegenen
zal neerslaan die Mijn kinderen schade toebrengen. Dit is wanneer de strijd om de zielen zal toenemen en
zich op velerlei wijzen zal verspreiden.
De leugens waarmee jullie gevoed worden over jullie economie zijn beraamd om jullie iets wijs te maken en
jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie muntstelsels controleren zal
beletten om al jullie bezittingen af te pakken. Weet dat terwijl Mijn Rechterhand neervalt in bestraffing van de
boosaardige mensen, Mijn Linkerhand jullie zal opheffen en onder Mijn Bescherming zal nemen en dat Ik
voor jullie zal zorgen.
De veranderingen die voorzegd zijn in Mijn Heilig Boek komen nu over de wereld. Gevechten zullen
woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen lijden onder ecologische beroering, oogsten zullen
mislukken en velen van jullie zullen vervolgd worden door jullie regeringen. De ergste strijd zal spiritueel zijn
waarbij elke inspanning zal geleverd worden om jullie tegen Mij op te zetten.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

845. Het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn dat Ik hen kan
redden.
Donderdag, 11 juli 2013, 13:57 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht tot Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer jij Mij dit toestaat, zal Ik
bijzondere Genaden in jouw ziel uitstorten. Dan zal Mijn Werk meer vruchten dragen, die zullen rijpen en in
overvloed openbarsten over de Aarde.
De vrucht, die van Mij komt, creëert bekering en verzacht de harten van de meest versteenden,
wanneer zij ervan proeven. Wanneer zij ervan eten, zal hen dat met Mij verenigen, op een manier die
hen grote vrede zal brengen. De vrede die Ik beloof aan jullie allen die nu naar Mij luisteren, terwijl Ik
met jullie spreek, zal jullie wapenrusting zijn tegen de haat.
Diegenen onder jullie, met inbegrip van die zielen die nooit van deze Boodschappen gehoord hebben en die
Mij werkelijk beminnen, zullen vervuld worden met die vrede en jullie zullen, als resultaat daarvan, immuun
worden voor de stemmen van hen die tot jullie schreeuwen omdat jullie van Mij zijn.
Wanneer jullie één zijn met Mij, beloof Ik jullie dat voor elke belediging en pijn die jullie te verduren hebben
omdat jullie Mijn Heilig Woord verkondigen, Ik jullie zal optillen, bewaken en beschermen. Jullie zullen een
schitterend leven genieten in Mijn Nieuwe Paradijs, waar allen in eenheid zullen zingen, voor de liefde en de
glorie van God.
Jullie hebben niets te vrezen van Mij, maar Ik vraag jullie tijd door te brengen in gebed voor de zielen die
verward zijn en in sommige gevallen, verloren. Diegenen die van Mij gescheiden zijn moeten tot Mij
terugkomen en het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn dat Ik hen kan redden.
Ga, Mijn geliefde volgelingen, en weet dat jullie in Mijn Hart zijn en Ik Ben in dat van jullie.
Jullie Jezus

846. Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet heel voelen.
Zondag, 14 juli 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de Gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen te zien
door de Ogen van God, is dit met een reden.
Telkens jij een jong kind ziet, en Mijn Liefde door je aderen voelt opkomen, is dit Mijn Liefde voor hen.
Wanneer je een tiener ziet wandelen en lachen met zijn vrienden en een golf van moederlijke liefde voor
hem voelt, weet dan dat dit de Liefde van God is die je voelt. Wanneer je oudere mensen ziet en nog steeds
deze liefde gewaarwordt, is dit opnieuw Mijn Liefde die je voelt.
Wanneer je kijkt naar die zielen die anderen vreselijk leed aandoen, door hun boosaardigheid, en je voelt
medelijden met hen, besef ook dan dat dit Mijn Liefde is die door je heen stroomt. Weet dat diegenen die
Mij op elke wijze tarten, Mij nog steeds met Liefde voor hen vullen, want hoe zou Ik hen kunnen
verloochenen? Zij behoren Mij toe. Ik houd van hen. Ik ween om hen. Ik hunker naar hen. Ik Ben ziek
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van zorgen om hen. Hoe bezorgen zij Mij zo’n vreselijke pijn, maar Ik zal de Boze bevechten, tot hun
allerlaatste ademhaling op deze aarde, voor deze beklagenswaardige zielen.
Wat door Mijn Vader leven werd gegeven, is van Hem. Wat van Hem is, is van Mij. Ik stierf voor hen, zelfs
als zij Mij vervloeken. En dat doen ze nog steeds. Ik hunker naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet heel
voelen. Dat is waarom Ik graag en steeds opnieuw Mijn Kruisiging zou willen doorstaan indien Ik hen zo in
Mijn Armen kon trekken.
Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten tot Mij komen uit
eigen vrije wil. Ik kan hen bedekken met Mijn Liefde en Genaden. Ik kan hun zielen met elke Genade
overspoelen, maar om zulke Gaven te kunnen aanvaarden, zullen zij moeten zwichten voor Mijn Heilige Wil
en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Goddelijkheid niet benutten om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat
Ik wel kan doen, dank zij Mijn Vaders edelmoedigheid, is te vragen aan Mijn uitverkoren zielen om Mijn Pijn
op zich te nemen, in ruil voor deze zielen. Deze wonderbare tussenkomst zal een van de wegen zijn
waardoor Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.
Bid tot Mij, Mijn geliefde dochter, jouw Jezus, om de kracht om Mij meer lijden aan te bieden. Indien jij dit
bijzondere verzoek aanvaardt, beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen zielen meer zal redden. Wees niet
bevreesd. Jij zal sterk zijn en je zal dat deze keer doen met vreugde in jouw hart.
Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn Verzoek. Vrees het niet, want je zal Mij de grootste vreugde brengen indien
je Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn, Die de pijn zal doorstaan, jij niet. Jouw pijn zal
van korte duur zijn, maar door het te aanvaarden, kan Ik Mijn verlangen om Mijn arme kinderen te verlossen,
die van Mij gescheiden zijn, volbrengen.
Dank je om Mijn Oproep te beantwoorden. Open jouw hart voor Mijn verzoek en Ik zal je helpen bij elke stap
op die weg. Voor jou zal dit gewoon een nieuwe beproeving zijn en spoedig, gemakkelijk vergeten. Voor Mij
betekent het dat zielen die naar de Hel zouden gegaan zijn, van Mij zullen zijn in Mijn Koninkrijk.
Jouw Jezus

847. Tot priesters: De dag dat jullie gevraagd zal worden Mijn Godheid te ontkennen
is niet meer veraf.
Maandag, 15 juli 2013, 17:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet in contact komen met Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik
tot de wereld spreek, door deze Boodschappen, op dit moment.
Jullie moeten behoedzaam zijn. Jullie moeten aan de regels van Mijn Kerk op Aarde vasthouden,
zolang zij blijven zoals ze geweest zijn en niet veranderd worden. Wees niet ontmoedigd, want jullie
werden verrijkt met de Gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen, zal
dat gedaan worden op een subtiele, maar dodelijke wijze. Er zal jullie gevraagd worden om de leer te
omhelzen van alle religies buiten het Christendom. Er zal jullie gezegd worden dat dit voor het welzijn van
allen is en dat die nieuwe, alomvattende benadering, een middel is tot een doel – waar de mensheid
eindelijk kan verenigd worden, door vredevolle middelen.
Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en doctrines, die Mijn Vader vereren, maar die Mij,
Jezus Christus, niet erkennen, zullen onder de vleugels van de antipaus genomen worden. Jullie, door de
macht van het beest – zoals zijn gebruikelijke weg is – zullen overgehaald worden om jullie medebroeders
en -zusters te omarmen. Alle geloofsovertuigingen, die God eren, zo zal men jullie vertellen, zijn verenigd als
één in de Ogen van God. Wanneer jullie tegenwerpingen maken, zullen jullie uitgescholden worden.
Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg om tot God, Mijn geliefde Vader, te komen door Jezus Christus is,
dan zal jullie het volgende gezegd worden:
“Jij begrijpt niet dat God al Zijn kinderen liefheeft, daarom, door geen liefde en erbarmen te tonen voor
Zijn Kerk door hen te omarmen – met inbegrip van hun geloofsovertuigingen – ben je een huichelaar.”
Nu, weet dit. Wanneer jullie aanvaarden dat alle religies als één geheel in de armen moeten gesloten
worden – dat jullie terzijde moeten gaan staan om eerbied te tonen tegenover deze gezindten, die de
Mensenzoon niet erkennen – dan zullen jullie schuldig zijn aan een vreselijke zonde. Jullie zullen Mij
dan verloochenen.
Tot diegenen die tot dat bedrog zouden gebracht worden, weet dat andere tekens zullen opduiken, die één
ding beogen – Mijn Godheid zal niet langer verkondigd worden.
Jullie kerken zullen nieuwe kruisen zien verschijnen waarin de kop van het beest zal verwerkt zijn;
jullie altaren zullen veranderd worden en zullen Mij bespotten. Telkens jullie nieuwe en ongebruikelijke
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symbolen in Mijn Kerk zien, let dan zorgvuldig op want het beest is arrogant en hij stalt zijn boosaardigheid
uit, door tekens te tonen, die hem vereren.
Diegenen onder jullie, die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, jullie zullen meegezogen worden in
praktijken die Mij niet vereren. Zij zullen de ware bedoeling vermommen, die erin bestaat eer te geven aan
Satan en zijn kwade geesten.
De aanwijzingen zijn begonnen. De activiteiten waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de dag waarop
jullie zal gevraagd worden om Mijn Godheid te ontkennen is niet meer veraf. Jullie moeten je ogen open
houden voor diegenen die beweren in Mijn Naam te komen, maar die in plaats daarvan het beest vereren,
want die hebben hun vleugels al uitgespreid. Zij regeren in jullie midden, maar zo velen onder jullie kunnen
de gruwel nog niet zien. Maar, indien jullie Mij beminnen, zal Ik jullie de Genaden verlenen om de Waarheid
te zien, want Ik zal jullie nooit in de steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want de
duisternis zal spoedig neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen lijden
onder de handen van Mijn vijanden.
Onthoud deze Woorden, bid ze en Ik zal jullie de Waarheid openbaren, door de Gave van de Heilige Geest:

Kruistochtgebed (114)
Voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen.
“Mijn Heer, open mijn ogen.
Sta mij toe om de vijand te zien en sluit mijn hart voor bedrog.
Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.
Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid. Amen.”
Jullie Jezus

848. Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen.
Woensdag, 17 juli 2013, 11:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheffen Mij thans de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen. Ik Ben
aanwezig in hun harten en zielen en hun zielen zijn begunstigd. Ik moet hen vragen om de spot te
verdragen die ze zullen ontmoeten omdat zij Mijn Weg volgen en omwille van Mijn Kruis, dat zij dragen, want
te zijner tijd zullen zij begrijpen waarom dit zo moet zijn.
Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen. Wanneer jullie Mij
beminnen, is er een Licht aanwezig in jullie ziel. Dat zuivere Licht is zoals een magneet, aangezien het bij
andere mensen het slechtste oproept. Goed menende zielen worden dikwijls aangevallen door de geest van
het kwaad, om schade toe te brengen aan iedereen die de Waarheid van Mijn Leer navolgt.
Wanneer jullie de Waarheid van God formeel uitspreken, zullen jullie gehaat worden door diegenen die niet
van God houden. Wanneer jullie Mij volgen, zelfs in stilte, zullen jullie dezelfde pijn ondergaan. Deze pijn
wordt veroorzaakt door diegenen – gewoonlijk mensen die jullie dierbaar zijn en respecteren – die jullie
aanvallen, omdat jullie van Mij houden en trouw zijn aan Mijn Onderrichtingen.
De tijd is voor jullie gekomen om uit te gaan en over Mijn Boodschappen te spreken. Priesters,
evenwel, zullen dit moeilijk vinden, aangezien zij gehoorzaam moeten blijven aan hun oversten. Velen
in Mijn Kerk zullen bevreesd zijn om te getuigen van Mijn Boodschappen, maar dat betekent niet dat zij de
Waarheid van Mijn Heilig Woord niet kunnen verdedigen. Het Woord, aan Mijn Apostelen gegeven, leeft
voort, al willen velen het tot zwijgen brengen. Jullie zullen opmerken hoe weinig Ik in het openbaar vereerd
word – bijna nooit.
Mijn Leer speelt niet langer een belangrijke rol in jullie maatschappij. Jullie moeten echter aandringen, tot
welke Christelijke Kerk jullie ook behoren, dat Mijn dienaren niet vergeten Mijn Naam te noemen, wanneer zij
verwijzen naar het goede, want het goede kan niet van een steen voortkomen. Het goede kan alleen van
God komen.
Jullie Jezus
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849. Moeder van Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de Gave van Bekering
aan.
Donderdag, 18 juli 2013, 19:14 u.
Mijn kind, ik verlang bekend te maken dat ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel,
die Mij door mijn Zoon op aarde gegeven werd. In deze, de laatste Missie, moet men zich altijd tot Mij
wenden, als Moeder van Verlossing.
Mijn Beeltenis moet ontworpen worden en een Medaille geslagen waar, op de ene kant, ik geplaatst
moet worden met de zon achter mijn hoofd en waar twaalf sterren verweven in een kroon van
doornen op mijn hoofd staat. Aan de achterkant van de Medaille, verlang ik het Heilig Hart van mijn
Zoon afgebeeld te zien met de Twee Zwaarden van Verlossing, die gekruist moeten zijn aan elke kant.
De Zwaarden van Verlossing zullen een tweevoudig doel hebben. Het Eerste Zwaard zal het beest dodelijk
slaan en ik heb de macht gekregen om dat te doen op de Laatste Dag. Het andere Zwaard zal de harten
doorboren van de meest verharde zondaars en zal het Zwaard zijn waardoor hun zielen zullen gered
worden.
Deze Medaille moet massaal ter beschikking gesteld worden en dan, wanneer zij in handen zijn van
diegenen die ze afhalen, moeten zij door een priester gezegend en gratis aan anderen uitgedeeld worden.
De Medaille van Verlossing biedt het Geschenk van Bekering, en Redding, aan.
Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen moeten dit Kruistochtgebed (115) bidden voor de
Gave van Bekering:

Kruistochtgebed (115)
Voor de Gave van Bekering.
“O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met uw tranen van Verlossing.
Bevrijd mij van twijfels.
Verhef mijn hart, opdat ik de Tegenwoordigheid van uw Zoon zal voelen.
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.
Help mij om de Waarheid te aanvaarden en open mijn hart om de Barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus,
te ontvangen. Amen.”
Mijn kind, alstublieft zorg ervoor dat deze Medaille ontworpen en geslagen wordt. Ik zal je bij elke stap van
de weg begeleiden en vervolgens moet je ervoor zorgen dat ze beschikbaar gemaakt wordt over de hele
wereld.
Ga in vrede om mijn Zoon te dienen.
Je Moeder
Moeder van Verlossing

850. De laatste profeet is nu gezonden dus verwerp alstublieft deze Gave niet.
Vrijdag, 19 juli 2013, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd en onbemind voelt, omwille van deze Missie, moet je
weten dat de Heilige Geest je altijd sterk zal houden. Jij zal nooit in staat zijn om onwaarheden te
verkondigen, aangezien dit niet wordt toegestaan door Mijn geliefde Vader. Jij bent de profeet van de eindtijd
en terwijl Ik weet dat dit jou beangstigt, weet het volgende.
Ik verleen, door de Liefde van Mijn Vader, grote Barmhartigheid aan de wereld. De laatste profeet is nu
gezonden dus verwerp alstublieft deze Gave niet, want het is het verlangen van Mijn Vader om al Zijn
kinderen vast te grijpen en hen te beschermen tegen het kwaad in de wereld. Dit is de Gave om jullie
definitieve redding te brengen van een vreselijke bestraffing.
Verwerp deze Gave van profetie niet, de laatste tussenkomst van de Hemel, om jullie te redden van
het kwaad.
Zij die Mijn Vader niet eren en die heidense goden vereren, jullie landen zullen van het aanschijn van de
aarde weggeveegd worden indien jullie je niet tot de Ene Ware God keren. Jullie, die valse goden
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aanbidden, die jullie een schitterende toekomst beloven en jullie ijdelheid aanspreken, jullie zullen van Mij
weggejaagd worden en jullie zullen verdrinken in een eindeloze leegte – een afgrond waaruit jullie nooit
meer zullen terugkeren.
Luister nu, jullie allen. Ik doe een oproep tot de mensheid vanuit de Hemel. Mijn profeet zal gewoon
doen wat Ik haar zeg. Zij gehoorzaamt Mij, de Zoon van God, de Mensenzoon, zoals voorzegd. Zij heeft
geen stem. Haar woorden zijn Mijn Woorden. Haar gehoorzaamheid is cruciaal volgens het Gebod van God.
Haar gehoorzaamheid betekent dat zij haar mond niet mag openen om het Woord van God te verdedigen.
Alle voorzegde gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden. Negeer deze waarschuwing vanuit de Hemel
en jullie zullen meer lijden dan nodig. Belaster deze Woorden uit de Hemel en jullie zullen in al jullie schande
aan de hele wereld getoond worden omdat jullie Mij vervolgen.
Mijn Woord is Waar. Mijn Woord is concreet. Mijn Woord wordt gegeven om jullie te beschermen en jullie te
redden van het beest, dat jullie levens vernietigt door zijn besmetting. Wees alstublieft sterk en loop weg van
de boosaardige leugens die hij jullie vertelt. Indien jullie hart zwaarmoedig is, kom tot Mij en Ik zal het
verlichten. Indien jullie hart droevig is, zal Ik jullie omsluiten en vrede brengen zodat de dood jullie nooit meer
zal beangstigen.
Indien jullie van woede vervuld zijn, die overgaat in haat jegens deze Boodschappen, weet dan dat jullie
aangevallen zijn door de koning van de leugens. Jullie zullen in jullie hart weten dat indien deze
Boodschappen jullie pijn en lijden veroorzaken, dat zij van Mij komen.
Jullie Jezus

851. Het is zijn plan om de zielen te verlokken in een web van bedrog door aan hun
harten te trekken.
Vrijdag, 19 juli 2013, 20:54 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil uitleg geven omtrent het Restleger. Het Restleger is nu over de hele wereld
aan het groeien. Velen, die geen weet hebben van deze Boodschappen, verzamelen zich reeds, aangezien
de kern van Mijn Kerk op Aarde in gevaar is om opgeslokt te worden.
Velen kennen de Waarheid en kunnen de pogingen zien, die gedaan worden om Mijn Allerheiligste Woord af
te zwakken. Al diegenen die begunstigd zijn met het Licht van de Heilige Geest zullen de geest van
het kwaad herkennen naarmate die Mijn Kerk overspoelt. De geest van het kwaad komt gekleed
onder een laagje vernis van nederigheid. Zijn plan is de zielen te verlokken in een web van bedrog door
aan hun harten te trekken.
Herinner je, het plan van Satan is zielen te stelen. Weet bijgevolg welke zielen hij afbakent om eerst in zijn
netten te verstrikken. Hij zal altijd trachten om diegenen die Mij liefhebben te vernietigen. Hij zal diegenen
negeren die hij reeds besmet heeft, want hij heeft hen reeds vernietigd.
Geloof nooit dat het kwaad zichzelf laat zien op de meest voor de hand liggende wijze. De geest van het
kwaad zal zielen verlokken door een nederig, zacht en hartelijk voorkomen te tonen, want hoe
zouden goede zielen anders van leugens kunnen overtuigd worden.
Ik Ben de Verlosser van de mensheid en Ik kom nu tussenbeide om jullie de Waarheid te brengen. Niets zal
Mij tegenhouden, maar elke boosaardige daad zal op deze Missie om de wereld van verwoesting te redden
gelegd worden.
Net als jullie, Mijn geliefde volgelingen, vooruit gaan, zullen jullie achteruit gesleurd worden door diegenen
die geloven dat jullie lasteren tegen het Woord van God. Dan, wanneer jullie je in stilte terugtrekken en niet
in de valkuilen van de demonen trappen, die zij zullen opzetten om jullie aan te moedigen Mijn Woord te
verdedigen, zullen zij jullie beschimpen.
De Genaden die aan Mijn Restleger zullen gegeven worden zullen nauwelijks merkbaar zijn, maar
machtig, en met de hulp van de Moeder van Verlossing, zullen zij het Beest en zijn trawanten
afmaken.
De strijd om zielen zal niet prettig zijn, want vergis jullie niet, de ware vaandels van de vijanden van God, die
zeggen in Zijn Naam te komen, zullen met de tijd bekend worden, voor wat zij zijn. Helaas, voor velen,
zullen zij verblind zijn voor de Waarheid en, tegen dan, deelnemen aan satanische rituelen waarvan
zij geen weet hebben, omdat zij zo zorgvuldig gecamoufleerd zullen zijn.
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Mijn Stem zal onder jullie bulderen en weergalmen, want Ik zal nooit stoppen met Mijn Plan om jullie het
Eeuwig Leven te brengen. Geen enkele opeenstapeling van menselijk redeneringen, die uitmonden in het
veroordelen van Mijn Heilig Woord dat door deze Boodschappen spreekt, kan de Macht van God afzwakken.
Jullie haat voor Mij zal toenemen en de woede die jullie ziel zal overstromen komt van Satan, maar jullie
zullen geloven dat het van God komt. Hoe kunnen jullie zo blind zijn? Welk bederf heeft in jullie zitten
zweren, dat jullie ertoe aanzet te proberen om anderen te schaden? Bid opdat jullie je naaste niet van Mij
vervreemden. Bid opdat jullie de Waarheid uitzoeken, voordat de duivel jullie ziel in bezit neemt. Hij is zeer
machtig en diegenen wier zielen verzwakt zijn door de zonde van hoogmoed zullen gewillige vaten worden,
waarin Satan en zijn gevallen engelen zullen verblijven.
Word wakker, jullie allen. De tijd voor het openen van het Boek der Waarheid is aangebroken. Jullie moeten
niet alleen de pagina’s openen, jullie moeten je harten openen.
Jullie Jezus

852. Moeder van Verlossing: De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen
op een dwaalspoor zullen gebracht worden.
Zaterdag, 20 juli 2013, 12:45 u.
Mijn kind, terwijl de verwarring binnen het Christelijk geloof toeneemt, zullen er nog altijd diegenen zijn die
trouw blijven aan mijn Zoon en die, door de kracht van hun geloof, het Heilig Woord van God zullen bewaren
en beschermen.
De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden en zich
onopzettelijk van mijn Zoon, Jezus Christus, zullen afkeren. Zij zullen in dwaling vallen omdat zij nieuwe
leerstellingen zullen aanvaarden die niet van God komen. Bid, bid, bid voor diegenen binnen de Christelijke
kerken die in de val zullen trappen leugens te geloven die hun worden aangereikt door diegenen die
voorwenden door mijn Zoon gekozen te zijn om Zijn Woord te verkondigen.
Al deze dingen werden eeuwenlang voorzegd aan zieners en toch zijn er velen onder jullie die weigeren om
deze profetieën te erkennen. Ik heb de mensheid gewaarschuwd voor deze donkere dagen die op til zijn
omdat mijn Zoon wenst dat jullie op je hoede zijn voor de gevallen engelen die Zijn Kerk op aarde zullen
teisteren. Mijn tranen vallen overvloedig omdat zo veel gewijde dienaars binnen de Kerk mijn verschijningen
ontkennen. Deze verschijningen werden door God toegestaan om de mensheid bewust te maken van de
gevaren die de zielen bedreigen, opdat hun vooraf de Waarheid zou meegedeeld worden.
De profetieën aan jullie te La Salette en Fatima gegeven zijn van grote betekenis. Waarom negeren zo
velen die beweren van Mij, hun moeder, te houden wat Ik de wereld meedeelde? Jullie hebben niet
geluisterd en jullie hebben jezelf toegelaten misleid te worden.
Het is tijd om zich te herinneren dat de duisternis, die mijn Zoons Kerk op aarde omhult, veroorzaakt wordt
door de Boze die velen misleid heeft. Deze duisternis kan niet van mijn Zoon komen, als zodanig, blijft
Zijn Mystiek Lichaam – Zijn Kerk – onaangetast. Diegenen die trouw blijven aan Zijn Mystiek Lichaam
zullen niet afwijken van de Waarheid. Diegenen die mijn Zoons Kerk verraden en Zijn Leer verwerpen
door nieuwe praktijken aan te nemen, die beledigend zijn voor Jezus Christus, snijden zichzelf af van Zijn
Barmhartigheid.
Jullie moeten weten dat wanneer beslist wordt om het Kruis van mijn Zoon er anders te laten uitzien, en
wanneer het Offer van de Mis veranderd wordt in naam van de moderniteit, jullie dan het gebrek aan respect
voor mijn Zoon zullen zien in de wijze waarop deze zaken voorgesteld worden.
Jullie moeten nooit mijn Zoon verraden. Hij heeft zo veel geleden en toch zullen sommigen binnen Zijn eigen
Kerk in dwaling vallen en Hem opnieuw kruisigen. Wanneer jullie deze gebeurtenissen zullen waarnemen
zullen jullie weten dat de tijden veranderen en dat de laatste strijd tussen God en het beest gaande is.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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853. Zij bereiden de antichrist nu voor, voor zijn grote intrede.
Zondag, 21 juli 2013, 18.05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke Boodschap voor de wereld, voor hen die in Mij
geloven, voor hen die dat niet doen, voor hen die niet in Mijn Vader geloven, zowel als voor hen die niet
erkennen dat alle dingen van Mij komen.
Toen het beest tegen Mij samenzwoer, stelde hij een duivels plan op voor het einde der tijden, dat
ontworpen is om de wereld met de grootste leugen voor de gek te houden, opdat hij hen (de mensen) met
zich kan meeslepen in de vuren van de Hel.
Weet dat Ik reeds dat plan aan de wereld geopenbaard heb, maar er is een geheim dat bekend gemaakt
moet worden, zodat jullie de Waarheid verstaan. Zoals bij elke strijd, neemt de vijand stelling in en dat wordt
meestal zeer zorgvuldig gepland, zodat het in het geheim gebeurt, opdat het doelwit niet zou weten waar de
vijanden staan.
In deze, de laatste strijd om de zielen, hebben Satan en zijn trawanten stelling ingenomen tegen
Gods twee getuigen. Dat heeft vele jaren van organisatie gevergd, maar Gods kinderen moeten eerst
weten wie de twee getuigen zijn, alvorens zij begrijpen hoe het plan werd beraamd.
De vijand heeft nu positie genomen in Mijn Kerk. Hij doet dit zoals de vijand verborgen binnen een Trojaans
paard. De vijand – en weet dat er veel zijn en dat zij allen eer aan het beest brengen – heeft zich ook
gevestigd in het Midden Oosten. Het werkelijke doelwit is Israël, het vaderland van de tweede getuige.
De twee getuigen zijn de Christenen en het Huis van Israël. Het Christendom is het eerste doelwit, omdat
het van Mij kwam. Israël is het tweede doelwit, omdat Ik geboren werd als Jood en het is het land van het
uitverkoren volk van God – het vaderland van Jeruzalem.
Het is geen toeval dat Satan deze twee wil vernietigen, want hij haat hen en, door al hun sporen uit te
wissen, legt hij de grootste verklaring af – dat hij boven God staat. Hoezeer zullen deze twee getuigen
lijden in de Naam van God. Zij zullen niet sterven, maar het zal erop lijken dat zij beroofd zijn van alle
leven.
De Sacramenten zullen het eerst zijn om vernietigd te worden – dan de Mis – dan de Bijbel en alle sporen
van Gods Woorden. Gedurende deze tijden, zullen velen strijden om het Woord van God te verkondigen.
Het zal gedurende deze perioden zijn dat Mijn Genaden overal zullen uitgestort worden, door de Kracht van
de Heilige Geest, zodat God nooit vergeten wordt.
De antichrist
Zeer spoedig zal de antichrist zichzelf bekend maken als de man van vrede, die het meest ambitieuze
vredesplan voor het Midden Oosten zal ontwerpen.
Zij bereiden de antichrist nu voor, voor zijn grote intrede. Intussen gaat het duivels plan verder om de
onwetenden te bedriegen, door hun in Mijn Naam leugens bij te brengen. Tot diegenen onder jullie die de
Waarheid niet zullen aanvaarden, besef dat jullie deze tijden nu beleven. Indien jullie de Waarheid nu niet
kunnen aanvaarden, maar Mij toch oprecht beminnen, dan zal Ik jullie de Genaden schenken om te
onderscheiden.
Zo velen kunnen dit boosaardig plan, dat zo zorgvuldig geheimgehouden werd, niet zien, maar, wat
zich voor jullie ogen ontvouwt, zoals voorzegd. De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord is de Waarheid. De
Waarheid is jullie levenslijn naar redding. Indien jullie de leugens aanvaarden, die jullie in Mijn Kerk gegeven
worden, door diegenen die niet in Mijn Naam komen, dan zullen jullie in grote duisternis vallen en door zo’n
verdorvenheid opgezogen worden, dat mochten jullie aan zulke occulte praktijken deelnemen – jullie
aangeboden in Mijn Naam – jullie voor Mij verloren zullen zijn.
Zeer binnenkort, wanneer de valse vrede tot stand gekomen is, zullen de plannen beginnen om de Joden te
vernietigen. Terwijl het beest zich op Israël stort, zal de valse profeet Mijn Tegenwoordigheid verwijderen en
niet enkel de Katholieken, maar alle Christenen, alle religies, misleiden, om het beest te verafgoden onder
het mom van de Ene Wereld Religie.
Indien deze Boodschap jullie zielen vrees inboezemt, weet dan dat het Mijn intentie is om niets voor jullie
verborgen te houden, dat jullie zou kunnen vernietigen. Al wat belangrijk is, is dat jullie trouw blijven aan Mijn
Leer en bidden om Mijn Bescherming. Wanneer jullie je aan Mij overgeven, jullie Jezus, en Mij vragen jullie
te leiden, zal alles goed zijn.
Ik zal jullie binnen Mijn Bescherming houden – al diegenen onder jullie die niet van de Waarheid afwijken.
Jullie Jezus
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854. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van jullie glorieuze
toekomst.
Maandag, 22 juli 2013, 19.09 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep uit tot alle jonge mensen in de wereld, van alle gezindten en alle
geloofsovertuigingen.
Ik Ben Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, en Ik zal Mijzelf weldra aan jullie bekendmaken. Eens
dat gebeurt, gedurende een bovennatuurlijke gebeurtenis, die over de hele wereld op hetzelfde
moment zal ervaren worden, zullen jullie de Waarheid kennen.
Het kan zijn dat jullie Mijn Oproep nu niet aanvaarden. Het kan zijn dat jullie Mij niet verwelkomen in jullie
dagelijks leven, maar wanneer jullie Mijn Liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. De
tijd voor de Tweede Komst is nabij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om Vrede te brengen, terwijl Ik
het Nieuwe Paradijs aankondig, zal jullie overweldigen met een vreugde, die jullie nog nooit eerder
ervaren hebben. Ik zal jullie een leven schenken dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat,
wanneer jullie het vluchtig gezien hebben, nog jullie enige verlangen zal zijn.
De Tweede Komst moet niet gevreesd worden, aangezien het de machtigste vreugdevolle gebeurtenis zal
zijn. Dit is Mijn Belofte. Jullie moeten je nooit zorgen maken of het gevoel hebben dat het leven gedaan is –
dat jullie de tijd ontzegd wordt die jullie voor toegemeten houden in de wereld – want het leven zal dan pas
beginnen. Deze keer zal er geen kwelling, pijn, woede, haat of verdeeldheid zijn. Alleen liefde zal er gedijen
en, ermee samengaand, een leven van heerlijkheid, waar jullie zullen leven in grote eenheid, in liefde en
vrede met jullie geliefden.
Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om jullie voor te
bereiden – zodat in een oogwenk, de wereld voor altijd zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit
leven in het Nieuwe Paradijs te ontvangen, waar jullie een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel zullen
behouden, moeten jullie Mij vragen jullie ziel te zuiveren. Opdat Ik dit zou kunnen doen, moeten jullie Mij om
vergiffenis vragen voor jullie zonden. Het is zo eenvoudig. Ik weet dat je een zondaar bent. Je weet zelf dat
je een zondaar bent, maar dat mag je nooit van Mij scheiden.
Indien jullie verward of beangstigd zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw
Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van jullie glorieuze toekomst. Wanneer de Aarde
vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd is, zal Ik jullie opwachten om jullie te begroeten. Ik zal jullie
altijd beminnen, want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam gaf, toen Ik hen toestond Mij te kruisigen. Als Ik
jullie zo bemin, dan zou niets in jullie weg mogen staan om Mij vandaag nog te roepen.
Ik wacht op jullie roep.
Jullie Jezus

855. Moeder van Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo
schrikwekkend was het.
Maandag, 22 juli 2013, 20.17 u.
Mijn kind, het bedrog, waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk zijn om te onderscheiden, dat
alleen diegenen die zich overgeven aan God, en al hun vertrouwen stellen in mijn Zoon in staat zullen zijn de
beproevingen te verduren, die op til zijn.
Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo
schrikwekkend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.
Het laatste geheim van Fatima blijft nog steeds ongekend bij Gods kinderen, hoewel een deel ervan aan jou
geopenbaard werd op 26 januari 2012. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan op de hoogte. Nu moet
het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan
waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van mijn tussenkomst om zielen te helpen redden.
De Kerk werd, van binnenuit, aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van hen die van
binnenuit controleren – hebben het grootste bedrog gecreëerd. Zij hebben een man verkozen, niet van God,
terwijl de Heilige Vader, aan wie de Kroon van Petrus werd verleend, omzichtig verwijderd werd.
De details, die Ik bekendmaakte, zijn dat er twee mannen de Kroon van Petrus zouden dragen in de
eindtijd. De ene zal lijden omwille van de leugens die uitgebracht werden om hem in diskrediet te
brengen en die van hem eigenlijk een gevangene zullen maken. De andere die verkozen werd zal
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verwoesting teweegbrengen, niet alleen van de Katholieke Kerk, maar van alle kerken die mijn Vader
vereren en die de Leer aanvaarden van mijn Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de wereld.
Er kan maar één hoofd zijn van de Kerk op Aarde, gemachtigd door mijn Zoon, die Paus moet blijven
tot zijn dood. Om het even welke andere, die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten,
is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel, zielen uit te leveren aan Lucifer en er is maar weinig tijd over
voor zulke zielen, die er niet wijzer op zullen worden, om gered te worden.
Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de Onderrichtingen van
mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling, die jullie kan aangeboden worden en die voorwendt van mijn
Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De Waarheid is eenvoudig. Ze verandert nooit. Mijn Zoons
Nalatenschap is zeer duidelijk. Sta niet toe dat iemand jullie oordeel verduistert.
Weldra zullen de profetieën van Fatima steekhoudend zijn. Alles vindt nu plaats voor een ongelovige wereld
maar, helaas, zeer weinigen zullen het begrijpen totdat het te laat is. Bid, bid, bid mijn Allerheiligste
Rozenkrans, zo dikwijls als mogelijk, elke dag, om het effect van het kwaad dat jullie omringt te verzwakken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

856. Ik openbaar de geheimen die opgetekend staan in het Boek der Openbaring, en
zij zullen niet aangenaam zijn.
Dinsdag, 23 juli 2013, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie zullen moeten doorstaan, komen er omdat Ik de
geheimen openbaar die opgetekend staan in het Boek der Openbaring en zij zullen niet aangenaam zijn. De
Waarheid kan zo verontrustend zijn en velen van streek maken. De Waarheid zal tranen van verbijstering
veroorzaken, tranen van verdriet en groot leed.
Leugens, daarentegen, kunnen jullie in slaap wiegen in een soort van valse veiligheid. Zelfs wanneer
leugens, die jullie voorgehouden worden, omhuld worden in een liefdevolle taal en nobele gebaren, toch niet
juist aanvoelen in jullie hart, kunnen zij voor de mens veel gemakkelijker zijn om te geloven dan de
Waarheid.
Wanneer iemand verteld wordt dat ze besmet zijn met een terminale ziekte, hebben ze twee keuzes. Ze
kunnen de Waarheid aanvaarden, hun ziel voorbereiden, tijd doorbrengen in hechte nabijheid met hun
familie, Mijn Vergeving zoeken en vervolgens, wachten op de dag. Wanneer zij dit doen, hoewel het
vreesaanjagend kan zijn, zullen ze – omdat ze de Waarheid aanvaard hebben – ware vrede in hun zielen
vinden. Deze zielen zullen niets te vrezen hebben van Mij. Indien ze anderzijds de Waarheid verwerpen, en
geloven in magische drankjes en valse goden, waarvan zij denken dat die gebruikt kunnen worden om hen
op miraculeuze wijze te genezen, zullen zij zeer ontgoocheld worden. Deze zielen, zo verblind door
zogenaamde positieve gedachten, geloven dat indien zij willen dat zijzelf beter zijn, dat alles goed zal gaan.
Wat zij nalaten te begrijpen is dat zij Mij, Jezus, moeten aanroepen, indien zij wensen genezen te worden. Ik
zal hun gebeden verhoren, maar enkel indien het verzoek voor het welzijn van hun zielen is. Deze zielen, die
weigeren de Waarheid omtrent hun ziekte te aanvaarden en die zich niet tot Mij keren, zullen verloren zijn.
Zij zullen de tijd die hun op aarde verleend werd om ervoor te zorgen dat hun huis in orde is, verspild
hebben.
Hetzelfde is waar voor Mijn Woord, de Waarheid, die jullie nu gegeven wordt. Ik gaf de wereld de Waarheid,
gedurende Mijn Tijd op aarde en Ik werd verworpen. Velen zijn Mij wel gevolgd, maar de Waarheid, die hun
destijds gegeven werd, zal nu uitgedaagd worden door de vijanden van God en zij zullen ten prooi vallen
aan bedrog. Zij zullen spoedig de Waarheid verwerpen en niet in staat zijn Mijn Waarschuwing te
aanvaarden, die in deze tijd aan de wereld gegeven wordt.
Ik roep jullie nu op, niet om jullie een nieuwe Leer te openbaren, aangezien dat niet nodig is. Jullie
werd de Waarheid gegeven, maar nu kom Ik tussenbeide om jullie de Waarheid in herinnering te
brengen. Ik kom ook om jullie te waarschuwen voor de boosaardige wreedheden, die jullie zullen
aangedaan worden omwille van jullie liefde voor Mij.
Keer jullie rug niet naar Mij, Jezus Christus, daar Ik alleen maar de hand reik om jullie in deze tijd te
beschermen. Ik wil jullie niet van Mij vervreemden, maar Ik zal jullie blijven herinneren aan de Waarheid,
telkens en telkens weer. Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie ziel verontrust wordt, als gevolg
van de nieuwe regels die jullie worden aangeboden door diegenen die beweren dat zij Mij
toebehoren, dan moeten jullie Mij aanroepen door dit kruistochtgebed.
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Kruistochtgebed (116)
Red mij van het kwaad van de leugens.
“Lieve Jezus, help mij.
Ik verdrink in tranen van verdriet.
Mijn hart is verward.
Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.
Alstublieft, vul mij met Uw Heilige Geest, opdat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.
Help mij, lieve Jezus, om altijd trouw te blijven aan Uw Woord, door Petrus aan de wereld gegeven, en om nooit
af te wijken van wat U ons leerde of om nooit Uw dood op het Kruis te ontkennen.
Jezus, U bent de Weg.
Toon mij de Weg.
Houd mij vast en draag mij op Uw tocht van Grote Barmhartigheid. Amen.”
Jullie Jezus

857. Moeder van Verlossing: Net alsof een wonder heeft plaatsgehad, zal de valse
profeet uit de dood lijken te verrijzen.
Donderdag, 25 juli 2013, 18:52 u.
Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met
de pijn die zij zullen moeten verduren, wanneer Mijn Zoons Kerk in de wildernis van de woestijn zal gejaagd
worden.
Ik ben de Vrouw uit het Boek der Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind ter wereld bracht. Het Kind
is Jezus. Het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. Mijn Zoons Kerk wordt gestolen
en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Deze verlatenheid zal de harten van diegenen, die
de Leer van Mijn Zoon volgen, in tweeën scheuren. Diegenen, die nergens meer heen zullen kunnen, zullen
verjaagd worden uit de gebouwen die, tot op heden, de Heilige Eucharistie geherbergd hebben. Maar, terwijl
zij buiten geworpen zullen zijn, met vertoon van weinig medeleven, zullen zij vervuld worden met de Heilige
Geest. Dit betekent dat zij begeleid zullen worden en het Restleger vurig zullen leiden, dat gevormd wordt
door diegenen die God trouw blijven.
Anderen, blind voor de Waarheid, zullen de valse profeet volgen in wanorde. Hun harten zullen
misleid worden, en weldra, wanneer de valse profeet op de drempel van de dood lijkt te zijn, zullen zij
huilen. Maar dan, net alsof een wonder heeft plaatsgehad, zal de valse profeet uit de dood lijken te
verrijzen. Zij zullen zeggen dat hij gezegend is met grote, bovennatuurlijke machten van de Hemel en
zij zullen plat ter aarde vallen in aanbidding voor hem. Hij zal geliefd en aanbeden worden door
diegenen die niet kunnen zien.
Weldra zal de Antichrist verschijnen en zijn opgang naar roem zal starten in Jeruzalem. Eens hij in
het openbaar verschijnt, zal alles in Mijn Zoons Kerk vlug veranderen. De nieuwe regels zullen hun
intrede doen. Nieuwe relieken, veranderingen in de kleding van de priesters en vele nieuwe regelingen
zullen opgelegd worden. In het begin zullen mensen zeggen dat al die veranderingen voortkomen uit de
nood om nederig te zijn. En, terwijl deze gruwelen hun intrede doen in de Christelijk kerken, zal de
vervolging beginnen. Durf bezwaar te maken tegen deze Satanische rituelen en jullie zullen als ketters en
onruststokers beschouwd worden.
Vele kardinalen, bisschoppen, priesters, nonnen en gewone mensen zullen geëxcommuniceerd
worden, wanneer zij de nieuwe regels niet volgen of de Valse Profeet niet aanbidden. In dat stadium
moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die opgericht zullen zijn, zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in
vrede kunnen vereren. Priesters moeten de Sacramenten blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van
de Allerheiligste Eucharistie.
Jullie moeten nooit toegeven aan het bedrog, waaraan jullie gevraagd zal worden deel te nemen. Diegenen
die dat wel doen zullen hun ziel verliezen aan de Boze.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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858. Hoewel ze vrees zullen veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de
komende Grote Kastijding.
Donderdag, 25 juli 2013, 20:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Hand van Mijn Vader is nu in de wereld tussenbeide gekomen, als bestraffing
voor de zonden van de mens. De zonden zijn in de wereld toegenomen omdat de mens niet langer het
verschil tussen goed en kwaad onderkent. Jullie kunnen niet ontkomen aan de Toorn van Mijn Vaders
Gramschap, wanneer jullie landen goddeloze zonden toejuichen, door hun wetten.
Deze bestraffingen zullen snel over de hele wereld gezien worden. Hoewel zij vrees zullen
veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding. De mens is halsstarrig. Hij
weigert hulp wanneer die door God aangeboden wordt. De mensheid heeft gekozen om God te verwerpen
en ieder van jullie heeft geleden omwille van de heidenen onder jullie.
Mijn Oproep uit de Hemel is in de eerste plaats om alle zielen te redden, maar het is ook opdat Ik jullie kan
helpen om de straffen te verzachten, die op het menselijk ras zullen neerkomen. Hoe groot is Mijn
Barmhartigheid. Hoe groot is Mijn Geduld, maar diegenen die Mijn Leer verwerpen en zichzelf van Mijn
Vader, hun Schepper, afsluiten, zullen weldra de gevolgen kennen.
Ik doe een oproep tot alle religies en smeek jullie om te bidden om erbarmen, of jullie nu al dan niet deze
Boodschappen aanvaarden. De gebeden zijn nodig om de rampen die reeds begonnen zijn, af te
zwakken. Bid, bid, bid, voor jullie leven en voor de redding van jullie zielen.
Jullie Jezus

859. Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen tekens van God
vinden.
Zaterdag, 27 juli 2013, 19:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Verlangen dat al Mijn geliefde volgelingen vurig bidden om het kwaad
aan de zielen, door de groei van het atheïsme, te doen afbuigen. Het atheïsme verklaart zich niet altijd. Zeer
dikwijls scheppen mensen die, om welke reden dan ook, besloten hebben niet langer in God te geloven, een
substituut.
Omwille van de aard van de mens, moet hij op zoek gaan naar een reden om zijn bestaan te verantwoorden.
De vloek van het humanisme is dat het de mens verheft in de ogen van de mens. Al wat gedaan moet
worden, volgens de humanist, is ervoor te zorgen dat de noden van de mens op de eerste plaats komen.
Veel mensen verwarren humanisme met Christendom. Wanneer iemand het belang van wereldse
goederen verkondigt in het leven van de mens, tot elke prijs, om lijden of armoede te vermijden, is
het gemakkelijk aan te nemen dat dit een vorm van liefde is voor iemands naaste.
Wanneer jullie zeggen dat jullie een einde willen maken aan armoede, werkloosheid en andere ellende,
zullen velen denken dat jullie spreken in de Naam van God. Kijk achter het masker van het humanisme
en jullie zullen geen tekens van God vinden, noch zullen jullie Zijn Naam horen vernoemen. Diegenen
die hun leven als humanisten leven, beminnen God niet. Zij houden enkel van zichzelf. Zij geloven ook dat
het enige wat telt het welzijn – gewoonlijk in de vorm van wereldse dingen – van de mensheid is, als een
middel tot het doel.
Terwijl het op naastenliefde mag lijken, bezorgd te zijn voor de noden van de mens, kunnen jullie God nooit
vervangen, door de noden van de mens op de eerste plaats te stellen. Wanneer jullie dit doen, beledigen
jullie God. Humanisme, terwijl het al de uiterlijke tekenen van liefde tot God heeft, is niet wat het lijkt.
Achter het masker van liefde verschuilt zich de eigenliefde. De mens zal sterven, zijn lichaam zal tot stof
vergaan, zijn ziel zal verder leven, toch zou het humanisme jullie willen doen geloven dat de mens
onsterfelijk is.
Wees voorzichtig wanneer jullie het humanisme omarmen, want als jullie dat doen, snijden jullie jezelf van
Mij af.
Jullie Jezus
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860. Wat de andere naïevelingen betreft, die blindelings het beest en de valse
profeet volgen, zij zullen in een meedogenloze verbintenis vastzitten.
Zondag, 28 juli 2013, 21:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nooit twijfelen aan Mijn Woord. Jullie moeten, wanneer jullie Mij
werkelijk vertrouwen, doen wat Ik van jullie verlang, zodat Ik de wereld in deze tijd kan verlichten, en hen
voor het Nieuwe Begin kan voorbereiden.
Veel van wat met Mijn Kerk gebeurt, werd voorzegd, maar jullie moeten aanvaarden dat Mijn Vader deze
gruwelen toestaat met een reden. Dit is het definitieve einde van het rijk van Satan. Hij heeft een beest
doen opstaan, in zijn naam, en deze antichrist is de geest van Satan zelf. Hij en zijn aanhangers
hebben zeer weinig tijd gekregen in de grote strijd om zielen.
Satans wraak bestaat erin om zoveel mogelijk zielen te stelen als hij in staat is, vooraleer hij geketend en in
de afgrond geworpen wordt. Diegenen van zijn trawanten, die de slang verafgoden, volgen enkel zijn
instructies omwille van de macht die zij naar zijn zeggen zullen bekomen, indien zij hem helpen zijn duivels
plan uit te voeren. Hoe zullen deze arme zielen voor eeuwig lijden en hoe zullen zij schreeuwen om Mijn
Barmhartigheid wanneer het afschuwelijke besef van hun lot duidelijk wordt.
Wat de andere naïevelingen betreft, die blindelings het beest en de valse profeet volgen, zij zullen in een
meedogenloze verbintenis vastzitten, waaruit zij niet bij machte zullen zijn te ontsnappen. Zij verkeren in
wanhopige nood aan jullie hulp. Jullie moeten vurig bidden om hun zielen te bevrijden en terug tot Mij te
brengen. In de buitenwereld zullen zij in het begin niet veel zien om hen te alarmeren. De oorlogen in het
Midden Oosten en de daaropvolgende vrede zal met gejuich begroet worden.
De man van vrede zal vele bekroningen ontvangen als erkenning voor zijn humanitaire werken. Men
zal de valse profeet de kerken van de wereld zien verenigen en, bij elke gelegenheid, al de
eigenschappen zien tentoonspreiden, die jullie aan een heilige toeschrijven.
Alles zal goed gaan, totdat deze twee van richting veranderen en duchtig al diegenen neerslaan die zich
verzetten tegen hun plan om de wereld te controleren. Zij zullen Mijn Kerk op Aarde vervlechten in het
broeinest van het beest, totdat duisternis de Aarde bedekt.
Allen zullen een zekere onrust voelen. Jullie allen zullen het kwaad voelen, vermits Satan, door de antichrist,
alles controleert. Maar dan, juist wanneer alles hopeloos lijkt te zijn, zal Ik neerdalen, door Mijn Grote
Barmhartigheid, om allen te omhullen, om de wereld de Waarheid aan te tonen.
Zo groot is Mijn Barmhartigheid, dat Ik de donkerste zielen zal verlichten en zij zullen tot Mij komen met
opluchting in hun hart. In die fase zullen al hun twijfels uit hun ziel verdreven worden door de Kracht van de
Heilige Geest. Spoedig daarna, als Gods kinderen de Waarheid kennen, zal de Laatste Bazuin weerklinken
en de Aarde zal vernieuwd worden. Alle kwaad zal verdwijnen. De zon zal jullie allen vervullen met
overvloedig Licht en het Nieuwe Paradijs zal, met grote liefde, aan een ieder van jullie overhandigd worden
als de grootste Gave die jullie je ooit konden inbeelden.
Al wat jullie moeten doen is geloven in de Waarheid die Ik openbaar, zodat jullie de valstrikken kunnen
vermijden die gelegd worden om jullie zielen te stelen. Diegenen onder jullie die kunnen zien, die Mij
vertrouwen, die Mij aanroepen, zullen Mij helpen de zielen te redden van diegenen die kunnen zien, maar
die de Waarheid weigeren te zien.
Jullie Jezus

861. Het merkteken van het beest zal dood met zich meebrengen – dood van de ziel
en dood door een verschrikkelijke ziekte.
Maandag, 29 juli 2013, 11:23 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Naam wordt zelden vernoemd in dezelfde ademtocht, aangezien diegenen
die beweren Mij te vertegenwoordigen godslasteringen schreeuwen tegen God. Mijn dood op het Kruis zal
niet alleen verworpen worden en er zal niet over gesproken worden, maar de beelden van demonen
zullen gebruikt worden als een vervangmiddel voor Mijn Lichaam op het Kruis. Als Ik het niet ben die
zij op het Kruis gedood hebben, wie is het dan wel? Wie zijn zij, die Mijn Woord aan de wereld
verkondigen, maar die godslasteringen uiten die uit hun mond stromen?
Pas op voor de wonderen die de mannen in het wit gekleed zullen beweren te verrichten, alsof zij gemaakt
zijn van Mijn Vlees en gezegend met Mijn Geest. Wanneer jullie wonderbaarlijke en schijnbaar
miraculeuze gebeurtenissen zien plaatsvinden, weet dan dat daarvan geen sprake is.
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Men zal jullie zeggen dat er wonderen tot stand gebracht zijn door de hand van de valse profeet. Men zal
dan van jullie verwachten dat jullie grote eerbied tonen en aanvankelijk zal jullie gezegd worden dat hij een
levende heilige is. Hij zal vereerd, bemind en bewonderd worden en allen zullen zeggen dat hij door God
begunstigd wordt. Met de tijd zullen zij geloven, dat deze wonderen plaatsvinden om Mijn Tweede Komst in
te luiden.
En dan zal het beest verschijnen. En het zal eer betuigen aan de eerste (= de valse profeet). En de wereld
zal verdiept zijn in vreselijke verwarring. Zij zullen in de val lopen. Aan de ene kant zal de valse profeet alle
religies in de wereld controleren en op rooftocht gaan naar de liefde van diegenen die de Waarheid
kennen. Diegenen die de Waarheid kennen, zullen Mij niet verwerpen, want hun behoort het Koninkrijk van
God. De antichrist zal de valse profeet grote eer bewijzen. Maar, omdat zijn rol van politieke aard zal
zijn, zal hun verbintenis vele mensen verenigen die dit verbond zullen toejuichen.
Deze gebeurtenissen zullen weldra duidelijk worden. Diegenen die proberen om jullie met hen mee te
sleuren in een vals geloof, niet van God, zullen zeer overtuigend zijn. Zij zullen nooit hun ware bedoeling
bekend maken, totdat zij geloven dat zij deze strijd aan het winnen zijn. Maar dan zullen zij velen
vernietigen, die het merkteken van het beest weigeren te aanvaarden. Zij zullen beweren dat dit een teken
van ware wereldvrede, liefde en eenheid zal zijn, maar verborgen in zijn verachtelijke kern zullen de letters
666 staan, het teken van het beest.
Net zoals heilige medailles Hemelse bescherming bieden met Macht van God, zo zal het merkteken van het
beest dood meebrengen – dood van de ziel en dood door een verschrikkelijke ziekte. Diegenen die het
weigeren zullen zich moeten verbergen en voorbereiden. Ik weet dat dit beangstigend is, maar het is waar.
Ik zal tussenbeide komen met de hulp van jullie gebeden om een einde te maken aan de vervolging.
Jullie, mijn geliefde volgelingen, die de Waarheid kennen, worden voorbereid om diegenen die het
moeilijk zullen hebben met deze kennis te helpen. Tegen de tijd dat dit gebeurt, zal Mijn Restleger
een kracht zijn waarmee rekening moet gehouden worden. Hun sterkte zal liggen in hun vermogen om
diegenen te redden die lijden door deze duivelse daad van wraak op Gods kinderen.
Jullie Jezus

862. Moeder van Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan traditionele
Kruisbeelden, want weldra zullen ze verdwijnen.
Maandag, 29 juli 2013, 19:05 u.
Mijn kinderen, onthoud altijd dat, door de Macht van God en door de Genade van mijn Zoon, Ik het beest zal
verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, het rijk van de Boze tot een abrupt einde zal komen.
Mijn Sluier van Bescherming bedekt al diegenen die mijn hulp inroepen, gedurende deze moeilijke tijden.
Onthoud, dat net zoals Ik mijn Zoon kwijt was, toen Hij twaalf jaar oud was, Ik Hem terugvond in de Tempel.
Bid, mijn kinderen, en ga binnen in jullie kerken, nu, om de offers aan te bieden die nodig zijn om volharding
te vragen tijdens deze verschrikkelijke geestelijke strijd om zielen.
Mijn Zoon heeft zoveel geleden door Zijn dood op het Kruis, maar dit was slechts één last. Het grootste
lijden dat Hij vandaag ondergaat is voor diegenen die reeds voor Hem verloren zijn. En nu, terwijl de geest
van het kwaad poogt om al diegenen die Hem beminnen van Hem weg te trekken, schroeit Zijn Pijn door
Hem heen als een zwaard, dat Hem in tweeën snijdt.
Offerzielen zullen nu de grootste pijn lijden, aangezien de vervolging tegen Gods kinderen toeneemt. Door
het Kruis van mijn Zoon, werden jullie gered. Door Zijn Kruis zullen jullie het kwaad bevechten en
Zijn Kruis, indien gezegend, zal jullie beschermen. Maar, indien dit Kruis verandert of er anders
uitziet, is het een bespotting van mijn Zoons dood om zondaars te redden. Jullie moeten vasthouden
aan traditionele Kruisbeelden want weldra zullen ze verdwijnen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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863. Aanvaard nooit een kruis dat niet gelijkt op het Kruis waarop Ik gekruisigd
werd.
Dinsdag, 30 juli 2013, 20:06 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die Mij liefhebben en die Mij troosten in
deze tijd van groot verdriet. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, die Mij nooit zullen verlaten, zijn als honing, zoet
in Mijn Mond, pijnstillend voor Mijn Lichaam en verheffend voor Mijn Geest.
Velen zullen de onwaarheden volgen, omdat zij bang zullen zijn om op te staan en het Woord van God
koppig te verdedigen. Eerst zullen zij verward zijn, door de nieuwe praktijken, nieuwe symbolen,
nieuwe gewaden, nieuwe afmetingen voor altaren en nieuwe kruisen. Vervolgens zullen zij al deze
nieuwe dingen aanvaarden, als tekenen van de tijd. Deze nieuwe, moderne, zogenaamd verenigde
benadering om God te eren, zal dan met enthousiasme onthaald worden door deze arme zielen. Maar
de Mijnen zullen trouw blijven aan Mijn Woord, voor eeuwig. Zij zijn de ruggengraat van Mijn Kerk op Aarde
en zij zullen nooit breken.
Het is Mijn verlangen dat jullie, Mijn trouwe Christenen – van alle gezindten – jullie verzamelen om de
demonen te bestrijden, die uit de Hel zijn losgelaten en die onder jullie rondzwerven. Verontschuldig jullie
nooit om Mij te beminnen. Aanvaard nooit een kruis, dat niet gelijkt op het Kruis waarop Ik gekruisigd werd.
Wanneer Ik ontbreek, of niet vermeld wordt, dan zullen jullie weten dat besmetting zich doorheen deze
Kerken verspreidt, die door Mijn vijanden werd bedacht. Indien jullie hun satanische rituelen en
symbolen aannemen, zullen jullie jezelf blootstellen aan het kwaad.
Blijf Mij trouw. Houd jullie dagelijkse gebeden eenvoudig. Houd Wijwater en Mijn Kruis in jullie huizen.
Bescherm elkaar. Blijf gehoorzaam aan die gewijde dienaren van Mij, die Mij vurig trouw zullen blijven en die
weigeren Mij te verraden. Breng vervolgens de rest van jullie tijd door met het bidden voor de zielen van
atheïsten, diegenen die geloven in heidense goden en diegenen die blindelings de vijanden van Mijn Kerk
zullen volgen in de wildernis.
Blijf in innige vereniging met Mij en vraag Mij elke dag om sterkte. Ik zal aan jullie zijde staan gedurende
deze komende bittere beproevingen en Ik zal diegenen die Mij opzoeken nooit in de steek laten.
Jullie Jezus

864. Moeder van Verlossing: Net zoals het Heilig Woord van God zielen kan
verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken.
Woensdag, 31 juli 2013, 18:31 u.
Mijn kind, wanneer jullie Mijn Zoon, Jezus Christus beminnen, zal het al diegenen die Hem oprecht
beminnen samenbrengen. Wanneer diegenen die Mijn Zoon beminnen het moeilijk vinden om anderen te
beminnen, moeten zij Mij aanroepen, de Moeder van Verlossing, om hun harten te openen.
De Liefde van Mijn Zoon is zo machtig, dat met de kracht van de Heilige Geest, zij zich zeer vlug kan
verspreiden van één hoek van de wereld tot in ieder deel. Wanneer Mijn Zoons Heilig Woord aan al Gods
kinderen gegeven wordt, door deze Missie, zal het doorheen de harten van nederige zielen trekken, die de
Verlosser herkennen als Hij spreekt. De Liefde, die uitstraalt van Zijn Woord, dat jullie in deze tijd van
de geschiedenis van de mensheid gegeven wordt, zal miljoenen zielen verenigen, ogenblikkelijk,
alsof jullie elkaar al heel jullie leven gekend hebben. Het is zo machtig, dat het zich door de kracht
van de spraak, vlug van natie tot natie kan verspreiden, in alle talen. Daardoor weten jullie dat deze
Woorden, doorheen deze boodschappen, van Mijn Zoon komen.
Net zoals het Heilig Woord van God zielen kan verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken.
De haat, die voortkomt naarmate het Woord van God zielen verteert, is op zijn ergst. Wanneer deze
Boodschappen zulke haat en boosaardige handelingen opwekken, door diegenen die zichzelf ware
leerlingen van Mijn Zoon noemen, weet dan dat het de Boze is die dit teweegbrengt. Mijn arme zielen, Mijn
arme verwarde kinderen, jullie moeten je nooit afkeren wanneer jullie onzeker zijn van Mijn Zoons Woorden.
Jullie moeten je geest open houden en trouw blijven aan wat Hij jullie leerde. Oordeel niemand in Zijn Naam.
Heb elkaar lief. Als jullie niet geloven dat God Zijn laatste profeet gezonden heeft, dan is dat niet erg.
Vergeet niettemin jullie verplichting niet – door jullie plichten tegenover Mijn Zoon te volbrengen, door
nauwgezet vast te houden aan Zijn Leer.
Jullie moeten nooit aanvaarden dat Hij om het even welke nieuwe leer zou zegenen, die Hij niet aan
de wereld gegeven heeft toen Hij op de aarde rondliep. Hij zou nooit iets goedkeuren, dat Zijn dood
op het Kruis op de altaren van de wereld vervangt.
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Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

865. Zij zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten van Mijn Kerk aan te
passen door een referendum te houden.
Woensdag, 31 juli 2013,18:56 u.
Mijn zeer geliefde dochter, denk er altijd aan hoe de duivel tewerk gaat. Hij is zeer voorzichtig om zichzelf
niet kenbaar te maken. Hij mengt daarom waarheid en leugen tezamen, om verwarring te scheppen. Dat is
zijn favoriete manier om zielen te bedriegen. Hij zou nooit de waarheid vertellen, door anderen toe te staan
hem te zien zoals hij werkelijk is, maar omdat hij hoogmoedig is, zullen zijn arrogantie en zijn haat voor Mij
altijd doorsijpelen. Diegenen wiens ogen open zijn zullen onmiddellijk de beledigingen herkennen, die in Mijn
Gezicht en voor Mijn altaren geworpen worden.
Vergeet niet dat Satan hoogmoedig, arrogant, vol eigendunk en zeer, zeer listig is. Wanneer hij in
zielen aanwezig is, heeft hij een vertrouwen, dat voortspruit uit trots en arrogantie en een geloof dat
hij boven God staat. Hij zal altijd tekens geven die God beledigen, maar alleen diegenen die weten
naar wat zij moeten kijken, zullen die ook zien. Diegenen die Satan eren, en die veel van hun tijd
besteden in groepen die rituelen organiseren om hem hulde te brengen, zullen verrukt zijn bij het zien van
deze tekens. Allen die hun ziel aan Satan verkocht hebben zullen, door dergelijke tekens, met elkaar
communiceren als een arrogant en uitdagend gebaar tegen Mij, Jezus Christus.
Diegenen die jullie – in Mijn Naam – bedriegen, zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten van Mijn
Kerk aan te passen, door een referendum te houden. Allen zullen gevraagd worden om nieuwe
praktijken goed te keuren, die twee zaken beogen. De eerste is om Mijn Aanwezigheid in de Heilige
Eucharistie uit te schakelen. De tweede is om zonden goed te keuren, door mensen aan te moedigen
om sympathie te tonen voor de mensenrechten van diegenen die niet in Jezus Christus geloven.
Dit referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de Waarheid voorgesteld worden. Wanneer de
nieuwe een-wereldreligie ingevoerd wordt, zal Mijn Kerk op aarde – de Ware Kerk – ondergronds gaan, om
Mij te eren.
Ik Ben het doel van het Beest. Ik Ben Degene die hij wil kwetsen. Hij weet dat hij Mij niet kan vernietigen,
dus zal hij in plaats daarvan proberen om het menselijk ras te vernietigen, dat hij elke seconde vervloekt.
Zijn dienaren zullen niet stoppen bij alleen maar het beledigen van Mijn Tegenwoordigheid in de
Tabernakels van de wereld. Zij zullen niet tevreden zijn met alleen de Sacramenten te vernietigen, zodat zij
godslasterlijk tegen Mij kunnen tekeer gaan. Zij zullen slechts gelukkig zijn wanneer zij zielen kunnen stelen
door de grootste godslastering van alle tot stand te brengen. Dat gebeurt wanneer zij Mijn Eerste Komst
nabootsen door de indruk te wekken dat Johannes de Doper gezonden is geworden. De man die zal zeggen
dat hij de profeet is van de Heer zal liegen en zo’n verbazing veroorzaken wanneer hij verklaart dat de
antichrist Mij, Jezus Christus, is.
De antichrist zal, door de macht van Satan, er aanspraak op maken dat hij Mij is, Jezus Christus. Wee
de zielen die hem in hun armen verwelkomen, want zij zullen machteloos staan tegenover hem. Sta die twee
toe jullie mee te zuigen in hun leegte van leugens en jullie zullen zo ver van Mij verwijderd zijn dat jullie
alleen door de Tussenkomst van Mijn Vader in Mijn Grote Barmhartigheid kunnen gebracht worden.
Wanneer iemand in de toekomst komt, en beweert Mij te zijn, Jezus Christus, weet dan dat hij een
leugenaar is. Ik zal geen tweede keer in het vlees (als mens) komen. Satan kan deze woorden niet uiten:
“Jezus Christus, Die in het vlees kwam”.
Wat hij zal zeggen, door de mond van het Beest, de antichrist, zal als volgt luiden:
“Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen, om jullie verlossing te brengen.”
Wanneer dat gebeurt zal Mijn Goddelijke Tussenkomst snel plaatsvinden, maar tegen dan zullen de valse
profeet en de antichrist vele zielen gestolen hebben.
Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat zij Mij toebehoren ook van Mij blijven.
Bid dat jullie allen de kracht en de moed zullen hebben om Mijn Kruis te dragen tijdens de grootste
vervolging van Mijn Lichaam – Mijn Mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde in deze tijd.
Jullie Jezus
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866. De slechtheid aanwezig in de wereld heeft een omvang die niet meer gezien
werd sinds de dagen van Noach.
Donderdag, 1 augustus 2013, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe smacht Ik ernaar jullie allen, geliefde volgelingen van Mij, te omhelzen en
jullie op te nemen in Mijn Toevluchtsoord van vrede en veiligheid. Hoe verlang Ik ernaar jullie allen mee te
nemen en jullie te verbergen voor de slechtheid, die beraamd wordt tegen alle Christenen.
De slechtheid aanwezig in de wereld heeft een omvang die niet meer gezien werd sinds de dagen van
Noach en het gelijkt op een onzichtbaar net, dat de aarde bedekt. Het is zo dodelijk dat slechts zeer
weinigen werkelijk het niveau van raffinement begrijpen dat erin vervat zit. Maar wees ervan bewust dat dit
plan – waarvan de details aan de wereld zullen bekend gemaakt worden – door diegenen die beweren
dat zij Mijn kerken op Aarde vertegenwoordigen – aan jullie zal voorgelegd worden en van jullie zal
verwacht worden dat jullie het aanvaarden. Dan zal men jullie vragen het door te slikken en men zal jullie
geen keuze laten. Wat men jullie zal vragen te doen, achter al de verdraaiing, is om Mij, Jezus
Christus, te verloochenen.
Ik waarschuw de wereld dat wanneer jullie trachten om Mijn Goddelijkheid te verwerpen – jullie en allen die
betrokken zijn bij deze slinkse intrige – jullie gemerkt zullen zijn als vijand van God. Wanneer jullie partij
kiezen voor godslasterlijke wetten, dan zijn jullie schuldig aan zonden tegen God.
Ik zal voortgaan jullie te waarschuwen, jullie ogen te openen voor de Waarheid, maar Ik kan jullie niet
dwingen om Mij trouw te blijven. Ik kan jullie niet dwingen om van Mij te houden. Jullie vrije wil behoort jullie
toe, maar indien jullie omkeren en Mij vragen jullie te begeleiden, dan zal Ik jullie ogen openen voor de
Waarheid. Wanneer jullie de Waarheid aanvaarden zal Ik jullie redden.
Mijn arme volgelingen, weet dat naarmate de wereld zich tegen God zal keren, dat de Almachtige Kracht van
Mijn Vader zal tussenbeide komen en Zijn vijanden één voor één zal vernietigen.
Jullie Jezus

867. Moeder van Verlossing: Weldra zal jullie gevraagd worden een vervangmiddel
voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van mijn Zoon zal zijn.
Vrijdag, 2 augustus 2013, 15:10 u.
Mijn kind, in deze tijd sta Ik voor mijn Zoon en val plat ter aarde aan Zijn Voeten in grote droefheid. Net zoals
Ik toen aan de voet van Zijn Kruis getuige moest zijn van Zijn Doodsstrijd, gedurende Zijn verschrikkelijke
Kruisiging, zo moet Ik nu eens te meer Zijn Pijn verdragen.
De Kruisiging van mijn Zoon vindt opnieuw plaats aangezien Zijn Lichaam, Zijn Mystieke Lichaam, dat Zijn
Kerk op Aarde is, de geseling moet doorstaan door de Zijnen. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn
Lichaam geselen, Het verscheuren, Het wreed bespotten en Het ontheiligen, alvorens zij Het terzijde
werpen. De Kerk van mijn Zoon zal nu gegeseld worden, wat de eerste fase zal zijn van Zijn
Kruisiging op Aarde in deze tijd. Zij zullen Zijn Lichaam nemen – onder vorm van de Heilige Eucharistie –
en Hem beledigen alsook Hem onteren. Veel tekens zullen hiervan gezien worden, aangezien elk
oneerbiedig en onoprecht gebaar zal gemaakt worden, met de bedoeling Hem te vervloeken. Wanneer zij
Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen zij Haar vervolgens weggooien en spoedig zal het
zeer moeilijk zijn om Haar te ontvangen. Dat is slechts één van de vele plannen die onderweg zijn om mijn
Zoons Tegenwoordigheid in de Heilig Mis teniet te doen.
Velen zullen deze boosaardige handelingen zien en weten dat zij beledigend zijn voor mijn Zoon. Velen
zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. Voor deze arme priesters, die omwille
van deze ontheiliging zullen lijden, moeten jullie mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen zulke
pijn te verdragen. Jullie mogen nooit of te nimmer met de Heilige Eucharistie knoeien, want Zij is jullie enige
Voedsel van Redding. Zonder Haar, zullen jullie verhongeren. Zij moet altijd beschikbaar gemaakt worden
voor elk van Gods kinderen. Jullie mogen nooit aanvaarden dat enig ander soort brood het Brood des
Levens vervangt.
Weldra zal jullie gevraagd worden een vervangmiddel voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het
Lichaam van mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan de Gave van de Heilige Eucharistie zelfs
wanneer jullie gezegd wordt dat Zij niet langer relevant – niet langer aanvaardbaar is in de nieuwe
wereldreligie.
Jullie Moeder in Christus
Moeder van Verlossing
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868. God de Vader: De namen van diegenen in het Boek van de Levenden zijn het
eerste doelwit van het beest.
Zaterdag, 3 augustus 2013, 13:17 u.
Mijn liefste dochter, Ik Roep de mensheid op vanuit het Hoogste en Allerheiligste Koninkrijk.
Mijn arme kleine kinderen, hoe lijden jullie omwille van de zonde van Lucifer, maar jullie moeten weten dat,
door Mijn Almacht, Ik hem en al de gevallen engelen van het aardoppervlak zal wegvegen. Die tijd is nabij,
dus moeten jullie je voorbereiden.
Weet dat de gevallen engelen en demonen voor de meesten onder jullie onbekend en onzichtbaar
zijn, maar zij wandelen onder jullie, en verleiden jullie elke dag zodat jullie zouden vallen. Wanneer
jullie in dit web van bedrog gevangen zijn, zullen jullie spoedig gewaarworden dat jullie niet meer in staat zijn
om tot rust te komen of om echte vrede in jullie zielen te vinden.
Ik verklaar dat diegenen die door de valse profeet op het verkeerde pad geraken zichzelf verloren en
verward zullen voelen aangezien zij het grote bedrog aanvaarden, waardoor zij gewillige slachtoffers zullen
worden. Wanneer jullie je tegen Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, keren zal het jullie niet
toeschijnen dat dit het geval is. Jullie zullen geloven dat de Sacramenten dezelfde zijn, hoewel ze jullie
anders zullen aangeboden worden. Zij zullen lege vaten worden en niet langer voor Mij aanvaardbaar zijn.
De wereld is van Mij, toch willen Mijn kinderen Mij niet, hun geliefde Vader, hun Schepper. Hun verstand
werd geblokkeerd en de Boze heeft Mijn Gave van intelligentie gebruikt om hen over te halen te geloven dat
Ik onmogelijk kan Bestaan. Diegenen die niet in Mij geloven zullen geen ware liefde, vreugde of vrede
in hun leven hebben. Noch zullen zij het Eeuwig Leven aanvaarden. In plaats daarvan zullen zij enkel
de geneugten van het vlees zoeken, hoewel zij weten dat hun leven hier op Aarde kort is.
Ik zal hen, zoals een Vader Die elk van hen liefheeft, tot Mij trekken door de Grote Barmhartigheid van Mijn
Zoon. Mijn Macht is alomvattend en Satan, Mijn Lucifer, die zichzelf van Mijn Heup wegsneed, door zijn
hoogmoed, zal Mij nooit overwinnen. Diegenen die hem volgen hebben daardoor dezelfde wig gedreven
tussen zichzelf en Mij. Zij zullen door de tekens die Ik nu openbaar, weten dat er slechts Één God is,
Één Schepper, één Paradijs. Al de paradijzen waarover hen verteld werd, door de valse profeten in de
wereld, die Mijn kinderen van Mij wegleiden, bestaan niet noch kunnen ooit bestaan. Ik Ben al wat er is. Ik
heb alles geschapen. Ik zal alles beëindigen. Alles moet geschieden volgens Mijn Heilige Wil. Bestrijd
Mijn Wil en jullie zullen tot niets verworden. Aanvaard Mijn Wil en jullie zullen Mijn kind blijven.
Tot diegenen die in Mij geloven, jullie mogen nooit Mijn Zoon, Jezus Christus, verwerpen. Ik kwam in de
wereld door Mijn Zoon om jullie opnieuw in Mijn Barmhartigheid te brengen, maar jullie wezen Hem af. Jullie
doodden Hem, maar toch hebben jullie nooit Mijn Liefde voor jullie gedood. Dat is de reden waarom Ik Zijn
Kruisiging toestond om jullie verlossing te brengen. Dit, Mijn Zoons dood op het Kruis, werd jullie weg tot
redding. Zijn dood was niet wat het leek – een mislukking in de ogen van de Boze. Het was door deze daad
van groot lijden, doorstaan met de grootste nederigheid, dat Satan overwonnen werd. En het was omwille
van Mijn Zoons dood op het Kruis, dat Satans macht over de mensheid mislukte. Hoewel hij niet al Mijn
kinderen kan meenemen in de afgrond, zullen er toch velen nog door zijn leugens verleid worden. Dat is de
reden waarom jullie moeten strijden, kinderen, niet alleen voor jullie eigen zielen. Indien jullie Mij beminnen,
zullen jullie Mijn Zoon beminnen. Indien jullie Mijn Zoon beminnen, dan moeten jullie Hem helpen om alle
zondaars te redden.
Ik Roep jullie op om jullie te zeggen dat wanneer Ik zielen oproep, vooral diegenen die Mij niet kennen,
alsook diegenen die Mij wel kennen maar die weigeren Mijn Geboden aan te nemen, dat zij enkel zoveel tijd
hebben om zichzelf van de eeuwige foltering te redden.
De namen van diegenen in het Boek van de Levenden zijn het eerste doelwit van het beest. Vele van
die zielen zijn volgelingen van Mijn Zoon en trouw aan de Kerk. Zij zullen zich tegen Mijn Zoon keren
door nieuwe wetten te aanvaarden, niet van Mijn Zoon, welke zij zullen gedwongen worden als een nieuwe
religie te slikken. Deze nieuwe religie werd zorgvuldig gepland gedurende vele jaren. Zij volgt Satanische
rituelen, maar velen zullen dit niet begrijpen. Wanneer jullie deze rituelen omarmen, zullen jullie macht geven
aan Satan. Wanneer jullie hem die macht geven, zullen jullie veel gebed nodig hebben, want hij zal jullie
naar lichaam alsook naar ziel verslinden.
Mijn kinderen, Ik kom nu tussenbeide door bestraffingen op de Aarde. De arme zielen die hun leven
door deze kastijdingen verliezen, helpen om diegenen onder jullie te redden die voor Mij verloren
zijn.
Wanneer jullie je beangstigd voelen door het kwaad van Satan en zijn invloed in jullie leven, herinner jullie
dat Ik zijn vertegenwoordigers op Aarde zal vernietigen. Ik zal jullie lijden verkorten, omdat Ik zielen wens te
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redden. Indien Ik zou toestaan dat dit kwaad voortduurt, zou Ik niet al die zielen kunnen redden die
opgetekend staan in het Boek van de Levenden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

869. Mijn Profetieën, die de komst van de antichrist openbaren, zullen spoedig
werkelijkheid worden.
Zondag, 4 augustus 2013, 23:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, zullen spoedig
werkelijkheid worden.
De dag voor jullie allen om jullie huizen en jullie gebruikelijke gebeden voor te bereiden, is nu
aangebroken en allen die Mij volgen moeten bereid zijn om offers te brengen, om Mij te helpen overal
Gods kinderen de ogen te openen voor dit kwaad, dat de wereld op zijn kop zal zetten.
Net zoals iedere ware profeet veracht en als een lastpost behandeld wordt, zo zullen jullie, Mijn lieve
volgelingen, gezien worden als een last wanneer jullie de Waarheid bekend maken. Verwacht spot, hoon en
verachting, waar je ook gaat. Mensen die jullie omringen zullen jullie intimideren, bekritiseren en iets aan te
merken hebben, zelfs wanneer jullie niet eens met hen spreken over Mijn Woord.
Elke gevallen engel en boze geest, die de Aarde in deze tijd infiltreert, zal, via zwakke zielen,
onmiddellijk tot jullie aangetrokken worden, om jullie te ontmoedigen met betrekking tot dit Werk.
Aanvaard deze smart in Mijn Naam, want wanneer jullie zo handelen, geven jullie grote eer aan God en het
is één van de grootste geschenken die jullie Mij kunnen geven. Ik gebruik dan die beproevingen van jullie om
Satan te verslaan door zielen op te eisen, die bestemd zijn om de zijnen te worden.
Zeer weinigen begrijpen de Goddelijke Wetten van de Hemel en de rol van het Kruis in jullie leven. Op een
dag zullen al Gods kinderen begrijpen waarom deze wrede daden verdragen moeten worden. Ga verder met
de taak van het verspreiden van de Waarheid, negeer de haat die jullie tegenkomen en aanvaard geen
leiding van diegenen die Mij verloochenen – nooit.
Jullie mars naar het Nieuwe Paradijs zal moeilijk zijn. Maar met slechts een klein leger, kunnen jullie
de hardheid overwinnen van de straffen, die door de antichrist over de hele wereld zullen gebracht
worden. Het is jullie taak om anderen te waarschuwen voor de gevaren van het aanvaarden van de wetten
van Satan als een surrogaat voor de Wetten van God.
Alleen door het Bevel van Mijn Vader kan Ik al diegenen met Mij meenemen wier namen opgetekend staan
in het Boek van de Levenden, maar die hun trouw aan de valse profeet zullen geven, en met een volgzame
aanvaarding, vallen voor het aantrekkelijk optreden van de antichrist.
Jullie Jezus

870. Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen zij alle beloften
om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen verklaren dat deze vermeldingen
ouderwets zijn.
Maandag, 5 augustus 2013, 04:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, moge toch niemand tijdens de vervolging, die Mijn geliefde gewijde dienaren –
die Mij trouw blijven – zullen moeten doorstaan, geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is
onmogelijk. Mijn Kerk – Mijn Mystiek Lichaam – heeft Eeuwig Leven.
Wanneer Mijn vijanden de Sacramenten veranderen en nieuwe relieken, nieuwe kruisen en nieuwe
praktijken invoeren – en dan zeggen dat Mijn Kerk blijft zoals ze altijd geweest is – dan liegen ze. Mijn Kerk
kan nooit veranderen.
Zo vele argumenten zullen naar voren gebracht worden, in elk land, met de bedoeling het Sacrament van
het Huwelijk te onteren. Zij, de vijanden van God, willen dat Christenen het huwelijk tussen koppels
van hetzelfde geslacht aanvaarden, maar dat mogen zij nooit aanvaarden, aangezien dat Mijn Vader
beledigt. Het is in Zijn ogen niet aanvaardbaar. Wanneer zij het Sacrament van het Doopsel
veranderen, zullen zij alle beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen zeggen dat
deze vermeldingen ouderwets zijn en te angstaanjagend. Zij zullen zeggen dat het irrelevant is.
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Dan zullen zij, beetje bij beetje, nieuwe versies van Mijn Onderrichtingen invoeren. Jullie, jullie allen die in
Mijn Kerk geloven, mogen Mij nooit verraden. Jullie mogen nooit enige vervanging aanvaarden voor de
Sacramenten zoals Ik die aan jullie gaf. Ik Ben de Waarheid. Mijn Kerk vertegenwoordigt de Waarheid. Maar
jullie kunnen alleen claimen deel uit te maken van Mijn Kerk indien jullie al Mijn Onderrichtingen en Mijn
Sacramenten behouden en aanvaarden dat Mijn dood op het Kruis het grootste Offer was om jullie
verlossing te verzekeren.
Alles, wat afwijkt van de Waarheid, uit vrees heidenen te beledigen, is zeer gevaarlijk. Wanneer jullie
de Leer van God ontkennen en een nieuwe, alternatieve Kerk volgen, zullen jullie niet langer deel
uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Wanneer jullie bezwaar maken tegen de nieuwe heidense praktijken,
die door de valse profeet zullen ingevoerd worden, zullen jullie als een ketter beschouwd worden. Zij zullen
dan proberen jullie, in Mijn Naam, te excommuniceren. Indien jullie Mij trouw blijven en weigeren deel te
hebben aan dit boosaardig bedrog, zullen jullie deel blijven uitmaken van Mijn Kerk.
De keuze kan pijnlijk zijn, wanneer al deze dingen plaatsvinden, maar het is zeer eenvoudig. Jullie zijn ofwel
voor Mij ofwel tegen Mij.
Jullie Jezus

871. Moeder van Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden,
zal betekenen dat die priesters, die Hem trouw blijven, toevluchtsoorden zullen
moeten zoeken.
Maandag, 5 augustus 2013, 13:05 u.
Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen op het gebied van jullie geloof. De
Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid zal beginnen. Het zal in deze Kerk zijn
dat mijn Zoons priesters het meest zullen lijden, gedurende de grote geloofsafval, die zij zeer spoedig van
binnenuit zal te verduren hebben.
Tot diegenen van mijn Zoons trouwe priesters, die door besluiteloosheid zullen verscheurd worden,
jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak om in vereniging te blijven met de Barmhartige
Christus. Jullie moeten je nooit verleid voelen om Zijn Kerk te verlaten, door leugens te aanvaarden
vanwege diegenen onder jullie die in zware dwaling gevallen zijn. Jullie moeten ten koste van alles mijn
Zoon vereren en Zijn volk leiden op het pad naar heiligheid, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.
Diegenen onder jullie die de traditionele Mis zullen blijven opdragen zullen gekweld worden totdat
jullie ermee instemmen het helemaal op te geven. Velen onder jullie religieuze ordes zullen jullie
achter je rug aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals mijn Zoon voor jullie, geconfronteerd worden
met diegenen die beweren jullie gelijken te zijn en beschuldigd worden van ketterij, omdat jullie volhouden
eerbied te blijven betonen voor het Allerheiligste Misoffer.
De nieuwe woorden, die zullen overeenkomen met de meest gemene ontheiliging van mijn Zoons Lichaam,
zullen met geweld opgedrongen worden bij die gewijde dienaren die durven bezwaar maken.
Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal vechten tegen broeder, zuster tegen zuster, vader
tegen zoon, kinderen tegen ouders, totdat er twee partijen zijn.
Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat die priesters, die Hem trouw
blijven, toevluchtsoorden zullen moeten zoeken. Om dit te doen moeten jullie beginnen met de
voorbereiding om zulke plaatsen te vinden waar jullie in de mogelijkheid zullen zijn om de Heilige Mis
op te dragen en de Sacramenten toe te dienen aan Gods kinderen.
Ik, de Moeder van Verlossing, zal die toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God,
door Mijn Vader aan de wereld gegeven, te bevestigen aan de binnenmuren, zullen zij onzichtbaar blijven
voor de vijanden van God.
Wees niet bevreesd voor deze dingen, want wanneer jullie goede voorbereidingen treffen, dan zullen jullie
Gods kinderen naar de redding leiden. Mochten jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, dan zullen
jullie gevangen genomen worden naar geest, lichaam en ziel door de vijanden van mijn Zoon en redding zal
niet van jullie zijn.
Diegenen die de bevelen van de valse profeet uitvoeren zullen veel gebed nodig hebben, want sommigen
onder hen zijn blind voor de Waarheid. Anderen, die de Waarheid zullen kennen, maar die partij zullen
kiezen voor diegenen die mijn Zoons dood op het Kruis ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen
enorme schade toebrengen bij de onwetende volgelingen van Christus.
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Door trouw te blijven aan de Waarheid, zullen jullie mijn Zoons Restleger leiden, zodat het een
ontzagwekkende kracht wordt, tegen de Boze en diegenen die hij leidt in zijn strijd tegen mijn Zoons ware
dienaren op Aarde.
Jullie moeten, wanneer de tijd komt, weigeren om leiding te aanvaarden van diegenen die het Woord
van God zullen ontheiligen en door hun leugens en nieuwe verderfelijke doctrines velen zullen
misleiden. Diegenen die gelijk welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten aanvaarden,
zullen bij mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen onbewust dienaren geworden
zijn van de Boze en vele, vele zielen zullen verloren gaan, want zij zullen meegetrokken worden in rituelen
die Satan eer betuigen. Deze rituelen zullen de valse profeet en de antichrist eren, die vijanden van God zijn.
Bid, bid, bid opdat de Waarheid gezien zal worden en dat leugens zullen onthuld worden voor wat ze zijn –
een belediging tegen mijn Zoons hartverscheurende Kruisiging.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

872. Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie geacht worden wreed te
zijn, onvriendelijk en zonder genegenheid voor diegenen die niet in God geloven.
Maandag, 5 augustus 2013, 18:33 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die
binnen Mijn Kerk op Aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn Doodstrijd wordt echter verzacht door diegenen
die Mij waarlijk beminnen en die reeds bezorgd zijn over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.
Jullie moeten je nooit verplicht voelen om gelijk welke daden, handelingen of woorden te aanvaarden die
tegen Mij gericht zijn. Indien jullie je ongemakkelijk voelen met wat jullie zien, binnen Mijn Kerk, door
diegenen die zweren dat zij met Mij in vereniging zijn, wanneer ze Mijn Lichaam ontheiligen, dan
moeten jullie je hart volgen. Ik Ben met jullie elke seconde van deze grote apostasie (geloofsafval) en wat
betreft diegenen die Mijn hulp blijven inroepen, Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid, zodat jullie Mij
trouw zullen blijven.
De tijd is nu bijna daar. De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die
zullen aandringen om trouw te blijven aan de traditionele gebruiken van het Christendom. Deze
deuren zullen voor jullie gezicht worden dichtgesmeten wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. Jullie
geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest geslepen wijze, zodat wanneer jullie Mijn Woord
verdedigen, jullie zullen geacht worden wreed te zijn, onvriendelijk en zonder genegenheid voor
diegenen die niet in God geloven.
Jullie zullen uitgescholden worden wanneer jullie een gewijde dienaar van Mij zijn en jullie zullen je moeten
verantwoorden voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu allen. Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik
zal jullie beschermen, zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen jullie last te verlichten. Al de
Genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden.
Waarschuwing voor Priesters:
Ik zal al diegenen onder jullie vellen die de valse kerk volgen – de kerk van het beest – wanneer die aan
jullie wordt aangeboden. Volg deze nieuwe kerk en jullie zullen je ziel verkopen aan het beest. In plaats
van zielen te redden, in Mijn Naam, zullen jullie verantwoordelijk zijn voor het overleveren van hen aan de
eeuwige Hel.
Ik zeg jullie de Waarheid nu, zodat jullie ruim de tijd krijgen om jullie op die dag voor te bereiden, aangezien
die niet meer veraf is.
Jullie Jezus

873. Moeder van Verlossing: Aanvaard geen verdraagzaamheid jegens heidenen om
de kerken van God over te nemen.
Dinsdag, 6 augustus 2013, 19:37 u.
Mijn kind, je moet nooit luisteren naar diegenen die deze Boodschappen van de Heilige Drie-eenheid
aanvallen, want zij zullen je van dit Werk afleiden. Onthoud, deze Missie zal meer dan gelijk welke andere
aangevallen worden, omwille van de ernst ervan. De spot, de hoon en de kritiek zullen aanhouden tot
op de laatste dag wanneer je de Laatste Boodschap zal ontvangen.
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Het plan om deze Boodschappen in diskrediet te brengen zal heviger worden en haat zal toenemen, dus
wees alstublieft voorbereid. Deze Boodschappen kunnen door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd
worden, want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld op dit
moment is overal en diegenen die in deze tijden Zijn Woord verkondigen zullen lijden.
De Waarheid werd altijd afgewezen sinds God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te
waarschuwen voor de gevaren van het heidendom. Heidendom is de antithese (het
tegenovergestelde) van de Waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden eren,
vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is
Almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn Toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen
parasiteren op diegenen die Hem liefhebben.
Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven, en die Hem aanbidden, door Zijn geliefde Zoon,
Jezus Christus – proberen zich te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten ze zeer voorzichtig zijn.
God wil dat al Zijn kinderen elkaar liefhebben, ongeacht ras, gezindte of natie. Wat Hij niet zal
toestaan is dat Christenen heidenen in de armen sluiten, binnen hun kerken. Wanneer dat gebeurt,
zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitvegen. Het is beledigend tegenover God, om de
Waarheid – het Woord van God – aan te nemen en ruimte te laten voor leugens om Het te besmetten.
Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omarmen van het heidendom,
aangezien het tot totale verwoesting leidt. Wanneer dit gebeurt zullen de naties die deze gruwel in hun
kerken toelaten, weggevaagd worden, met weinig getoond Erbarmen.
Aanvaard geen verdraagzaamheid jegens heidenen om de kerken van God over te nemen. Jullie
mogen nooit het grote Offer vergeten door God gebracht toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie verlossing te
brengen. De dag dat jullie de praktijken aanvaarden van andere kerken, niet van God, of wanneer
jullie eerbied betonen voor heidenen, is de dag waarop jullie de Waarheid de rug zullen toekeren.
Houd jullie ogen open en bid dat jullie kerken jullie niet zullen dwingen om jullie trouw tegenover Jezus
Christus op te geven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

874. God de Vader: De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken.
Woensdag, 7 augustus 2013, 18:50 u.
Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de komst van de grootste vijand van de
mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.
De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken en dit is zijn plan. Hij zal wachten tot er overal
oorlog woedt. Dan zal hij te hulp schieten en een valse vrede in de staat Israël tot stand brengen door
hen met Palestina in een onwaarschijnlijk verbond te verenigen. Iedereen zal overvloedig met lof over
hem spreken. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal voortgaan in een tempo dat velen zal verbazen en hij zal
in vele door oorlog verscheurde landen vredesonderhandelingen tot een goed einde brengen. Opnieuw zal
hij geprezen en bewonderd worden, met een buitengewone toewijding door miljarden over de hele wereld.
Dan zal alles goed lijken. Zeer spoedig zal hij menslievende daden stellen en hij zal zich aansluiten bij de
voornaamste wereldbanken om een nieuwe, machtige, financiële instelling tot stand te brengen. Vele
bedrijven en politieke leiders zullen betrokken raken in zijn vele plannen. Weldra zal een nieuwe
monstruositeit opgericht worden, onder het mom de wereldeconomie een impuls te geven. Dat zal
het nieuwe Babylon * zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite en de rijken handel
zullen drijven. Het zal beschouwd worden als de bron van groot nieuws, zodat mensen baat zullen vinden
op alle gebied gaande van jobs, tot de huizen waarin ze wonen en het eten waarmee zij hun families
voeden.
Alle glorie zal de antichrist omringen. Dan zal hij, samen met de valse profeet, een wereldvennootschap
stichten, die voorgesteld zal worden als het grootste humanitaire initiatief. De wereld zal dit nieuwe
Babylon toejuichen en iedereen zal luidruchtig proberen om zelfs maar een nietige voet in haar centrum te
bemachtigen.

*

Het nieuwe Babylon is een nieuwe grotere organisatie die beschouwd zal worden als bron van
weldadigheid, gelegen hierin dat er zal worden voorzien in het verhelpen van armoede, doordat er
opbrengsten aan de armen zullen verstrekt worden, enz..
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Het nieuwe Babylon, zo zal aan allen gezegd worden, is bedoeld om de ene grote te verheerlijken, het milieu
te promoten, moeder aarde te omhelzen en de wereld te bevrijden van de armoede vanuit de rijkdommen
die uit zijn verachtelijke mond zullen uitstromen.
Wanneer dit plaatsvindt zal de Hand van Mijn tussenkomst de wereld om zijn as draaien. Ik zal niet
werkloos toezien zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het aannemen van deze
gruwel, ontworpen in de diepten van de Hel en opgedrongen aan de mensheid. Mijn grote tekens zullen
gegeven worden om al diegenen die deze belediging met open armen ontvangen en aanvaarden in Mijn
Heilige Naam te laten zien.
Ik zal de aarde schudden en zij zal kantelen. Niemand zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. Dan zal Ik
vuur over een derde van de aarde werpen. Spoedig zal er hongersnood heersen, maar niet door Mijn
Hand – zij zal er komen door de opzettelijke besmetting van de aarde door de antichrist. Wanneer hij en zijn
cohorten kwaadaardigheden toebrengen aan niets vermoedende mensen in vele naties, zal Ik terugslaan.
Terwijl dit lijden hard zal zijn om te doorstaan, vrees niet, kinderen, want het zal kortstondig zijn. Mijn Liefde
voor jullie allen is groot, maar Mijn Gerechtigheid is snel en Mijn bestraffing groot.
Jullie mogen niet aanvaarden wat voor jullie gebracht wordt. Wanneer jullie zien dat de man van vrede, de
antichrist, lofbetuigingen en bekroningen ontvangt voor zijn geweldige resultaten in door oorlog
verscheurde landen, weet dan dat Mijn Tussenkomst nabij is.
Jullie moeten altijd in vereniging blijven met Mijn Zoon, Jezus Christus, en bidden dat de Sacramenten voor
jullie beschikbaar zullen blijven door trouwe priesters en geestelijken tijdens de tijden van beproeving die
voor jullie liggen.
Mijn Wil zal geschieden.
Niets kan, noch zal, verhinderen dat het Laatste Verbond waar Mijn Zoon in Vrede zal Heersen vervuld
wordt.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

875. Een ziel kan niet opnieuw heel worden zolang zij de Grootheid van God niet
erkent.
Vrijdag, 9 augustus 2013, 16:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, mensen verstaan niet ten volle wat het wil zeggen in vereniging met Mijn Hart te
zijn. Ik, Jezus Christus, kwam om de mensheid te bevrijden van zijn slavernij aan zonde. De zonde werd
veroorzaakt toen Lucifer geloofde dat hij groter was dan God. Omwille van zijn boosaardige jaloersheid,
verleidde hij de mens – Gods eerste kinderen, Adam en Eva – om zich van Hem af te keren.
Mijn dood gaf al Gods kinderen de Gave van verlossing. Vele mensen in de wereld, van alle gezindten, met
inbegrip van diegenen die niet in God geloven of diegenen die God ontkennen en aan valse idolen de
voorkeur geven boven Hem, aan hen allen wordt de Gave van verlossing aangeboden. Niet allen zullen
deze Gave aanvaarden. Ik kom tot eenieder van jullie als een Verlosser. Ik zal voor ieder van jullie komen,
om jullie de Waarheid te bewijzen, voor de laatste dag. Ik zal komen om de Gave van Eeuwig Leven aan te
bieden, zelfs aan diegenen die in de Ogen van God zwaar gezondigd hebben.
De Glorie van God is jullie weg voorwaarts en om deze Gave te ontvangen is het enige wat jullie moeten
doen Mijn Barmhartigheid aanvaarden. God is Almachtig, Krachtig en Hij is Volmaakt in elk opzicht. Hij wordt
zeer bemind door al de engelen en heiligen in de Hemel. Hij wordt zeer bemind door vele zielen die vandaag
op aarde leven. Allen zullen Zijn Grote Heerlijkheid aanschouwen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
God heeft de mens niet nodig. Het is alleen omwille van Zijn Liefde voor de mens dat Hij Mij, Zijn
geliefde Zoon, opnieuw zendt om hen het Eeuwig Leven aan te bieden, dat Hij beloofd heeft. Dat is de
reden waarom Hij Geduldig is. Dat is de reden waarom Hij de zonde door de vingers ziet, in de hoop dat
Zijn kinderen zich naar Hem zullen keren en Zijn Liefde aanvaarden.
Liefde is machtig wanneer die zuiver is en van God komt. Wanneer de ziel zuiver is, zal zij gemakkelijk in de
Liefde van God getrokken worden. Zielen, die gezuiverd moeten worden, zullen de Liefde van God
aanvaarden als zij het lijden aanvaarden dat nodig is om hen weer heel te maken. Een ziel kan niet
opnieuw heel worden zolang zij de Grootheid van God niet erkent en in nederige dienstbaarheid voor
Hem neerbuigt.
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De dag is nabij waarop jullie allen de weg zal getoond worden tot redding. Elke afzonderlijke zondaar zal de
kans geboden worden om zich naar God uit te strekken. Diegenen die dat doen zullen overstelpt worden met
Mijn Barmhartigheid.
Jullie Jezus

876. Moeder van Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan
kunnen verwerpen.
Vrijdag, 9 augustus 2013, 18:38 u.
Mijn kind, iedere moeite zal door de Boze gemaakt worden om alle zielen aan te moedigen, met inbegrip van
diegenen die het dichtst bij het Hart van Mijn Zoon vertoeven, om Zijn Tweede Komst te verwerpen en te
ontkennen.
Net zoals de geest van het kwaad tegen mij, de Moeder van God, streed in de tijd die voorafging aan
de geboorte van Jezus, zo zal dezelfde tegenstand ervaren worden nu Zijn Tweede Komst dichterbij
komt.
Vele mensen zijn blind voor de Belofte gemaakt door mijn Zoon, toen Hij zei dat Hij terug zou komen. Velen
die niet aanvaarden dat Zijn Tweede Komst spoedig zal plaatsvinden, zijn onvoorbereid omdat zij niet
kunnen aannemen dat het tijdens hun leven zal gebeuren. Terwijl Zijn apostelen, in de dagen kort na Mijn
Zoons dood op het Kruis, dachten dat zij nog getuigen zouden zijn van Zijn Tweede Komst. Dit geloof was
ook wijd verspreid in de geesten van de Christenen vele honderden jaren later. Maar dit is het geval niet
vandaag. Sommigen geloven dat de Tweede Komst verwijst naar een oud gedeelte van de Heilige Schrift en
dat het om een gebeurtenis gaat die deel uitmaakt van de toekomst. Zij geloven niet dat de Tweede Komst
enige betekenis heeft voor hen in de moderne wereld van vandaag. Alles in de wereld van vandaag is
gebaseerd op materialisme, moderne menselijke begrippen en de belangrijke wonderen die
voortkomen van de grote vooruitgang in de wetenschap.
Kinderen, jullie moeten je voorbereiden. Jullie moeten niet bevreesd zijn. Het is omdat jullie ten zeerste
bemind worden door Mijn Zoon dat Hij spoedig terugkomt om jullie een grote vrede te brengen, een
grote bevrijding van droefheid en wanhoop – die rechtstreeks veroorzaakt wordt als gevolg van de
zonden in de wereld.
De Tweede Komst van Christus is wat de mensheid nodig heeft om te overleven. Indien Jezus niet
spoedig zou komen, zoals voorzegd, dan zou de wereld vernietigd worden en zou de mens in de
steek gelaten worden. Deze Gave zal jullie een nieuw leven brengen, een nieuw wonderlijk en schitterend
begin in het Nieuwe Paradijs. Het zal de grootste vernieuwing van de aarde zijn en Eeuwig Leven
meebrengen. Welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen? Niemand, indien
volledig kennis verstrekt zou worden over dit Nieuwe Tijdperk van Vrede, waarin het Paradijs zal hersteld
worden, zou er zijn rug naar keren. Geen enkele afzonderlijke zondaar zou uitgesloten willen worden, maar
jammer genoeg zullen de geesten van velen verblind zijn voor de Waarheid. In plaats daarvan zullen zij
geloven dat zij vrede zullen hebben wanneer zij de leugens slikken, die hun spoedig zullen aangeboden
worden, in het verkeerde geloof dat zij van God komen.
Bid, bid, kinderen, dat jullie gezegend mogen worden met de Gave van inzicht, gegeven aan diegenen onder
jullie die waardig zijn om bekleed te worden met de Gave van de Heilige Geest. Alleen diegenen die de
Hand van Barmhartigheid, door de Hand van God aanvaarden, zullen in een eeuwig leven worden
opgenomen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

877. Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik, en Mijn
apostelen, te verduren hadden tijdens Mijn Tijd op Aarde.
Zaterdag, 10 augustus 2013, 12:49 u.
Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo zuiver van ziel dat hij anderen in Mijn Naam kan
oordelen. Maar weet dit, diegenen onder jullie die Mij trouw zijn en Mijn Leer volgen – jullie zullen veel
verdriet moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de grootste boosaardige gruwel, die de
wereld te wachten staat.

698

In de naam van sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven, zal de valse profeet het plan
opstellen, waarvan de wereld zal geloven dat het dient om te evangeliseren en een moderne kerk te
stichten. Deze kerk zal de hand reiken aan alle zondaars en die zondaars omhelzen wier zonden door
Mij niet kunnen aanvaard worden.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen beschouwd worden als een ketterse sekte, omdat jullie de Waarheid
zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven zullen krachtdadig aangevallen worden.
Jullie zullen uitgesloten en als extreem rechtse dissidenten bestempeld worden. Iedere poging om de
tradities van de Heilige Ceremoniën te bewaren zal genegeerd worden.
De macht van diegenen die Mijn kerken op aarde zullen misleiden moet niet onderschat worden, aangezien
miljoenen gewijde dienaren de nieuwe valse leer zullen omarmen. Zij zullen, verkeerdelijk, geloven dat deze
nieuwe leer een vorm van evangelisatie is. Hun steun, als gewillige dienaren van de gruwel, zal het zeer
moeilijk maken voor die Christenen die de Waarheid kennen. Hun stemmen zullen als gefluister zijn te
midden van het geschreeuw van hen die slaven zullen worden van leugens, ontworpen in Mijn Naam.
Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik, en Mijn apostelen, te verduren hadden
tijdens Mijn Tijd op Aarde. De priesters van weleer, die beweerden God lief te hebben, aarzelden niet om de
stemmen tot zwijgen te brengen van Mijn leerlingen, die hun het nieuws brachten van Wie Ik was. Deze
keer, vermits Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen Mijn profeten en Mijn leerlingen het schokkend vinden
wanneer hun stemmen afgewezen zullen worden en men hen zal beschuldigen van godslastering.
Terwijl Mijn volgelingen toenemen en groeien, zullen zij als bedelaars zijn en zij zullen de Calvarieberg
beklimmen – naakt, met niets anders dan hun geloof. Terwijl zij de Vlam van Mijn Licht in Mijn Kerk – Mijn
Ware Kerk – zullen bewaren, zullen zij nooit van de Waarheid afwijken en zij zullen op hun rug een zwaar
kruis dragen. Dit is het kruis van verlossing, want op hun arme, vermoeide ruggen zullen zij de zonden
dragen van diegenen die Mij verlaten hebben. Hun lot zal hard zijn. Omwille van hun liefde voor Mij, zullen zij
lijden ter wille van anderen, om hun ellendige zielen te redden.
Die zielen verdienen het niet om gered te worden. Zij zullen alleen gered worden omdat Ik verkies hen
te redden. Zij zullen Mij beledigd hebben, vreselijk lijden veroorzaakt hebben aan Mijn trouwe
volgelingen en Mijn Restleger gekweld hebben. Toch zal Ik hen redden omwille van het geloof van
diegenen in Mijn Restleger.
Die andere mensen, die hun ziel aan het beest verkocht hebben, weet dit. Jullie mogen dan wel niet in de
Hel geloven, maar Ik zal jullie openbaren welk lijden het jullie zal brengen. De dag waarop Ik jullie de
niveaus van kwelling in de Hel zal tonen, zal jullie terroriseren en velen onder jullie zullen
schreeuwen om Mijn Barmhartigheid. En Ik zal jullie redden, als jullie Mij vragen jullie te vergeven. Ik
zal dat doen tijdens de Dag van de Grote Waarschuwing. Diegenen onder jullie, die getuige zijn van de
brandende vuren van de Hel, maar zich niet tot Mij keren – jullie zullen De Waarschuwing niet overleven en
dat moment waarop jullie Mij verwerpen zal jullie laatste zijn.
Al diegenen, die Mij trouw blijven en trouw blijven aan Mijn Woord – hoewel jullie zullen lijden – jullie
komende toekomst is er een van grote heerlijkheid.
Diegenen die geen acht zullen slaan op Mijn Waarschuwing noch zullen luisteren naar de Waarheid zullen in
groot gevaar zijn.
Diegenen onder jullie, die het beest verafgoden en de valse profeet volgen in de nieuwe wereldreligie, zullen
levend in de brandende vuren van de Hel geworpen worden, met deze twee.
De Waarheid proeft bitter, maar wanneer jullie haar aanvaarden, zal zij jullie het Eeuwig Leven brengen,
waar jullie voor altijd zullen genieten van Mijn Koninkrijk samen met jullie geliefden. Snijd de navelstreng van
het Eeuwig Leven niet door, want jullie zullen dan zulk een verschrikkelijk lijden ondergaan en er zal jullie
nooit verlichting geschonken worden.
Jullie Jezus

878. Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen
van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen.
Maandag, 12 augustus 2013, 03:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen overal, met in begrip van diegenen die niets afweten van deze
Boodschappen, zullen in deze tijd naar Mijn Kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. Omwille van
Mijn Gave aan hen van de Heilige Geest, zullen zij in Mijn Toevluchtsoord van het Hart gebracht worden. Zij
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zullen de onrust in de wereld gewaarworden en zij zullen beseffen dat zij Mijn hulp nodig hebben om sterk te
blijven staan in Mijn Leer.
Velen zullen de veranderingen bespeuren in de lucht, aangezien de vijanden van God hun haatplan om de
wereld te bedriegen beginnen bekend te maken evenals hun verachtelijke daden, om de zonde in al haar
verschijningsvormen goed te keuren, bekend worden. De wereld zal terechtkomen in een vloed van
zielenleed en velen zullen geschokt zijn door de pogingen die zij overal zullen zien om zonde in elke vorm te
verafgoden.
Zonden van het vlees zullen toegejuicht worden. Verwaandheid en een geobsedeerde eigenliefde zullen
overal in de wereld gezien worden. Zelf-obsessie zal, als nooit tevoren, een wezenlijke karaktertrek blijken.
Diegenen die dergelijke genoegens niet zoeken zal men links laten liggen en zich als buitenstaanders doen
gevoelen. De zonden van de Boze zullen verheerlijkt worden en terwijl de mensen zichzelf
meegezogen vinden in deze waanzin, zal de wereld de vloedgolven van toorn te zien krijgen vermits
Mijn Vader vele delen van vele landen wegvaagt. Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en
jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen, wanneer de wateren
in razernij neerstromen op naties.
Al jullie goddeloze naties zullen uit eerste hand ondervinden hoe de zonden van het vlees zullen gestraft
worden. Mijn Vader zal de Boze tegenhouden de zielen van diegenen die schuldig zijn aan deze zonde in te
palmen, om hun te verhinderen anderen aan te tasten. Zij zullen gestopt worden. Het zal hun niet langer
toegestaan worden om voort te gaan met hun besmetting. Dit kwaad zal aangepakt worden en overal zal
men getuige zijn van Goddelijke Tussenkomst, door de Hand van God.
Bid om Barmhartigheid, jullie die misschien in deze kastijdingen betrokken geraken. Ik zal diegenen
beschermen die zich naar Mij wenden om bescherming.
Jullie Jezus

879. Zij zullen spoedig kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er
winst uit te halen.
Dinsdag, 13 augustus 2013, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen Katholieken en Christenen over de hele wereld zich voelen
wanneer zij zien hoe hun kerken en plaatsen van verering zullen omgetoverd worden tot plaatsen van
amusement.
Vele evenementen zullen gehouden worden in kerken, die bedoeld zijn om Mij te eren, maar die Mijn Naam
zullen beledigen. Zij zullen spoedig kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te
halen. Al deze zaken zijn onafwendbaar en diegenen die Mij beminnen, zij zullen wenen in grote smart. Hoe
zullen deze arme zielen lijden, aangezien zij de strijd zullen moeten aangaan met dergelijke godslasteringen.
De ketterijen die hun door de strot geramd worden zullen betekenen dat weinig respect zal betoond worden
aan zulke zielen gedurende de vele rituelen en plechtigheden, die God beledigen. Er zal gezang, gelach,
luide stemmen zijn en de voordracht van vertellingen, die met Mij niets te maken hebben. Toch zullen al
deze verachtelijke handelingen in Mijn Kerken gepleegd worden en voor Mijn Aanschijn.
Mijn dochter, sla acht op Mijn Belofte. Ik zal tot de uiteinden van de aarde gaan om elke zondaar te redden.
Maar, zo aangetast zullen zielen worden, dat ongeacht wat Ik voor hen doe, zij nooit Mijn Barmhartigheid
zullen aanvaarden, zelfs niet op het moment van de dood, alhoewel zij zullen weten dat de Hel hen
verwacht.
Daarom moeten jullie aanvaarden dat er zielen voor Mij verloren zullen gaan, omdat hun boosaardigheid zo
ingeworteld is in hun ziel dat geen enkele tussenkomst hen zal scheiden van het beest.
Wat Ik jullie moet zeggen is het volgende. Laat diegenen die aangetast zijn door de Boze niet toe om jullie
van Mij weg te nemen door hun leugens. Wanneer jullie leugens aanvaarden, jullie voorgeschreven door
diegenen die Mij niet eren, zullen jullie je geloof verzwakken – zelfs al is het maar eentje, in één aspect met
betrekking tot Mijn Onderrichtingen. Indien jullie toegeven aan slechts één verzoek, bedoeld om jullie
interpretatie te wijzigen van wat Ik jullie gezegd heb, zal dit betekenen dat jullie de Boze toelaten jullie nog
krachtiger in verleiding te brengen om jullie van Mij af te keren.
Bedek jullie oren met jullie handen wanneer de godslasteringen uit de muil van het beest stromen. Neem
helemaal niets aan van wat Mijn Sacramenten of Mijn Leer zal verraden. Keer naar de andere kant en volg
Mij omdat, wanneer al die dingen gaan gebeuren, er slechts één pad zal zijn dat jullie kunnen bewandelen.
Dit is Mijn Weg – de Weg van de Waarheid. Alleen de volledige waarheid is aanvaardbaar. Een halve
waarheid betekent dat dit een leugen wordt.
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Jullie Jezus

880. Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en
haar daar eer bewijzen.
Woensdag, 14 augustus 2013,15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, geen enkele levende persoon kan ten volle begrijpen hoe listig Satan is.
Weet dat diegenen van wie hij zich meester maakt, jullie nooit de indruk van kwaad zullen geven.
Integendeel, zij zullen heel aantrekkelijk zijn, humoristisch, gezaghebbend en overtuigend wanneer zij hun
zondige wegen aan jullie bekend maken, zodat jullie hun misleiding zullen aanvaarden.
Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de Boze eer bewijzen en die zijn bevelen slaafs volgen, zullen jullie
buitengewoon verwarren door hun heilig gedrag. Zij zullen velen van jullie voor hun wegen winnen, daar
het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren. Maar weet dat elk gebaar en
schijnbaar heilige handeling een belediging zal camoufleren voor de altaren, die bestemd zijn om Mijn Naam
te eren. Jullie moeten weten dat wanneer zij het Beest eren, zij jullie schijnbaar heilige akten zullen
voorhouden, maar die zullen het omgekeerde zijn. Hun intenties zullen zeer heilig en eerbiedwaardig
lijken, maar wees niet misleid.
Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en Haar daar eer
bewijzen. Diegenen die Mij liefhebben zullen naar Haar gaan. Zij mogen nooit aanvaarden dat Mijn
Moeder naar het hof van de vijanden van Mijn Kerk kan bevolen worden.
De andere tekens die de wereld gevraagd zal worden te aanvaarden, die de Drie-ene God, Mijn Moeder en
al de heiligen, zullen schijnen te eren zullen goed lijken. Maar ze zullen jullie altijd op een afwijkende manier
getoond worden door de vijanden van God. Wanneer het onverwachte gepresenteerd wordt, weet dat dit
een duidelijk teken is van het Beest, dat de wereld zal wijsmaken door hen te doen geloven dat hij en zijn
aanhangers heiligen zijn.
Jullie Jezus

881. Het Eerste Oordeel is nabij en Ik zal de slechte mensen aan de kant zetten.
Donderdag, 15 augustus 2013, 21:57 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Roep al Mijn leerlingen op, die de Waarheid kennen, om moedig te zijn in deze
moeilijke tijden voor de mensheid.
De tijd dat oorlogen zullen uitbreken in vele landen, op hetzelfde moment, is zeer dichtbij. Wanneer jullie
horen van al deze oorlogen en getuigen zijn van de regelrechte wreedheid van die verdrukkers, allen
onafscheidelijk met elkaar verbonden, die deze oorlogen veroorzaken, zullen jullie weten dat de tijd voor Mijn
Tweede Komst nabij is.
Meer onder jullie zullen de Waarheid herkennen die staat in het Boek van Johannes – de Openbaring –
zoals het nu aan jullie geopenbaard wordt. Vrees niet, want al deze dingen moeten gebeuren. Velen, die
deze Boodschappen niet aanvaarden begaan een grote vergissing, want het Boek der Waarheid bevat
eenvoudig de details en de geheimen die opgetekend staan in het Boek der Openbaring. Ik, het Lam van
God, Ben de enige Autoriteit – alleen Ik heb toestemming van Mijn Vader – om de Zegels die daarin vervat
zijn te openen.
Indien jullie niet in het Boek der Waarheid geloven, dan geloven jullie evenmin in het Boek der
Openbaring. Wees gewaarschuwd. Diegenen die het Boek der Openbaring verwerpen verzaken aan
Mijn Barmhartigheid. Maar de Waarheid zal hun getoond worden tijdens Mijn Grote Waarschuwing door
middel van Goddelijke Tussenkomst, want anders zouden velen Mij nooit kennen of de grote Barmhartigheid
begrijpen die Ik de wereld breng. Jullie moeten nooit iets toevoegen aan het Boek der Openbaring, het
trachten te interpreteren of er iets uit weglaten om het aan te passen aan jullie eigen verlangens,
want daarvoor zullen jullie lijden. Wanneer jullie zulke dingen doen knoeien jullie met het Woord van
de
God. Dit Boek werd jullie beloofd. God heeft Zijn 7 boodschapper gezonden om de Waarheid te
openbaren. Aanvaard dit met vertrouwen in Mij of jullie zullen alleen verdergaan, in onwetendheid omtrent
het verschrikkelijk bedrog dat diegenen zal overvallen die het Woord van God verwerpen.
Vele, vele veranderingen zullen nu in de wereld plaatsvinden, die niemand zal ontgaan. Religies zullen tot
dwaasheid worden, aangezien miljoenen een heidens geloof zullen aannemen, waarvan hun zal gezegd
worden dat het dient om God te eren. Nederigheid en liefde voor de armen zullen de redenen zijn, zo zal
jullie gezegd worden, waarom de vernieuwde en verlichte kerk een nieuw begin zal inluiden. Zoals
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lammeren naar de slachter, zo zullen jullie naar de vuurpoel geleid worden. Wanneer jullie je bewust
zullen worden van de verschrikkelijke gruwel, waarin jullie meegesleurd zullen zijn, kan het te laat zijn.
Wanneer jullie eer betuigen aan het Beest, dan zal hij jullie besmetten en velen zullen, met de tijd, slaven
worden.
Grote veranderingen in de politieke en communicatie systemen van de wereld zullen een grote verdeeldheid
tot gevolg hebben. Diegenen die God trouw zijn in alles wat aan de wereld gegeven werd door Mij, Jezus
Christus, zullen leven. Diegenen die Mij afwijzen zullen geen leven hebben, want zij zullen onbekwaam
worden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. Mijn Hart, hoewel het hierdoor in tweeën zal gesneden
worden, zal verharden en Mijn Gerechtigheid zal de overhand krijgen.
Het Eerste Oordeel is nabij en Ik zal de slechte mensen aan de kant zetten, aangezien de Nieuwe
Hemel en de Nieuwe Aarde alleen diegenen die Mijn Barmhartigheid aanvaarden zal verwelkomen.
Velen zullen zeggen: “God is Barmhartig. Hij zou nooit zulke wreedheid tonen”. Mijn antwoord is dit.
De aarde, zoals jullie haar kennen, zal er niet meer zijn. In plaats daarvan zal een nieuwe vernieuwde
aarde oprijzen – veel groter, groter dan voorheen, waar twaalf naties zullen zetelen, zij aan zij, in liefdevolle
harmonie. Alleen diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn Hand
aannemen, wanneer Ik hen de Waarheid bewijs bij de Waarschuwing, zullen de poorten binnengaan. Dan
zal Ik ze sluiten. Niemand zal dan nog binnengaan, want Mijn Oordeel zal voltrokken zijn. Alle verdriet zal
vergeten zijn en de slechten zullen in de Hel geworpen worden, waar zij een eeuwigheid zullen lijden. De
mens moet nooit Mijn Grote Liefde, Barmhartigheid en Medelijden onderschatten. Maar hij zou ook Mijn
Bestraffing moeten vrezen want die zal definitief zijn wanneer de laatste bazuin weerklinkt op de Grote Dag
van de Heer.
En dan, zal het voorbij zijn.
Jullie Jezus

882. Ze moeten de Heilige Misboeken, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en
de Heilige Kruisen bewaren. Deze zullen alle vervangen worden.
Zaterdag, 17 augustus 2013, 11:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen van hen die gezegend zijn met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus
Christus, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, als Ik tot de wereld spreek door deze Boodschappen.
Zij die hun leven doorbrengen met het slaafs dienen van de slang, weten ook dat Ik het ben Die spreek. En
aldus begint de strijd om Mijn Heilige Wil te doen, aan de ene kant, en het verlangen bij de vijanden van God
om Mij te bevechten.
Zij die van plan zijn om lijden over de mensheid te brengen, als deel van een verbond met het Beest,
zullen er zorgvuldig over waken deze Boodschappen niet openlijk aan de kaak te stellen, want als zij
dat doen, zullen zij er geloofwaardigheid aan verlenen. In plaats daarvan zullen zij op andere manieren
de haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van diegenen binnen Mijn
Kerk. Zij zullen de harten van hen die Mij beminnen opzetten tegen hun Medechristenen. Zij zullen
heidenen, new age heksen en vereerders van het Beest in de armen sluiten, eerder dan Christenen,
die bezwaar zullen maken tegen de boosaardige heidense rituelen, welke in de Katholieke Kerken
zullen opgevoerd worden en weldra ook in andere Christelijke kerken.
Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Alstublieft, denk niet dat de huidige Heilige Missen of
Sacramenten al veranderd zijn, hoewel zij zeer binnenkort anders zullen worden. Wanneer dat plaatsvindt,
moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.
Vele veranderingen werden tijdens de laatste paar jaren gepland door het kwaad van de Vrijmetselarij
in Mijn Kerk op aarde. Nu staan hun plannen, die reeds bekend gemaakt zijn binnen de hoogste
rangen in de kerken, klaar om te worden aangekondigd. Zij zullen ontsluierd worden met de
aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat zij in de huidige nieuwe,
ruimdenkende, liberale maatschappij betekenisvol kan worden. Die aankondiging zal zeggen, dat zij (de
Kerk) het verleden achter zich zal laten en dan zal zij meedelen dat haar motto is, alle geloofsgezindten te
omarmen, om te tonen dat zij niet eng van geest is. Deze aankondiging zal over de hele wereld gevierd
worden en de media zullen dat grote nieuws op hun voorpagina’s zetten, daar waar zij voorheen de
Katholieke Kerk met afkeer beschouwden.
Het zaad van Satan zal gebruikt worden en de nieuwe ceremonieën, waarbij de vorm van de Heilige Missen
achterstevoren zal aangeboden worden, maar al de correcte zinnen die verwijzen naar Mijn Passie zullen
vervangen worden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels. Al Mijn Kruisen zullen
vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.
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Dat is de verlatenheid waarvan sprake bij de profeet Daniël. Dit betekent het einde van Mijn Heilige
Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie ze kennen, op vele plaatsen. Maar Mijn geliefde
trouwe dienaren zullen nu de productie van de Heilige Hosties voorbereiden. Ze moeten de Heilige
Misboeken, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen bewaren. Deze zullen alle
vervangen worden.
Jullie moeten snel samenkomen en plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan worden de Mis op te
dragen overeenkomstig Mijn Wil.
Ik zal jullie leiden, Mijn geliefde dienaren, wanneer de tijd komt. Aan die Christenen die geloven dat deze
gruwel enkel te zien zal zijn in de katholieke Kerk, weet dat hij alle Christelijke Kerken zal aantasten, totdat
ze alle vermeldingen, of tekenen, van Mij verbannen. Met de tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het
noemen van Mijn Naam.
Jullie zullen geschokt zijn hoe vlug de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal
afdalen tot een verdorven cultus. Zij zullen buitengewone moeite doen om diegenen te straffen die hun
mensengemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie het hoofd bieden.
Christenen en Joden zullen het hoofddoel zijn van haat en zij zullen omwille van hun geloof vervolgd
worden.
In plaats van bang te zijn, Roep Ik jullie op om bereid te zijn voor Mijn Naam te strijden. Vergeet nooit
hoezeer Ik nog steeds gehaat Ben. Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze komende tijden, jullie kruis
veel zwaarder zal zijn dan van diegenen die voor jullie kwamen.
Jullie Jezus

883. Moeder van Verlossing: Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten vinden zodat
zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie.
Zaterdag, 17 augustus 2013, 16:45 u.
O, mijn lieve kinderen, hoezeer verdriet het mijn Hart omwille van het lijden dat de priesters weldra
binnen de Katholieke Kerk te wachten staat.
Zoveel dierbare dienaren van mijn Zoon, wier enige verlangen het is om God te dienen en zielen op het
rechte pad van verlossing te brengen, zullen geconfronteerd worden met beproevingen van zulk een
omvang dat velen uit vrees afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de Waarheid en zullen de
grote veranderingen binnen de Kerk aanvaarden en deze verwelkomen, in de foute veronderstelling dat zij
voor het welzijn van allen dienen. Zij die het bedrog zullen herkennen, dat de Katholieken zal aangeboden
worden, zullen vluchten. Zo beangstigd omwille van hun lot, zullen zij de Kerk verlaten, want zij zullen te
zwak zijn om op te staan tegen dergelijk kwaad.
Die priesters die zullen weigeren om die valse leer aan te nemen, zullen van ketterij beschuldigd
worden en velen zullen openlijk berispt worden omdat zij niet gehoorzaam zijn tegenover hen aan
wie zij verantwoording moeten afleggen. Velen zullen geëxcommuniceerd worden. Anderen zullen
gemarteld worden. Dan zullen er diegenen zijn die de Kerk – de Kerk gegeven aan de wereld door
mijn Zoon – in het geheim zullen leiden.
Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten zoeken, zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en
de Heilige Eucharistie. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en ze zullen gevolgd worden door
mijn Zoons Restleger, dat vurig trouw zal blijven aan Zijn Leer en Sacramenten tot op de laatste dag.
Jullie moeten begrijpen dat indien jullie enige twijfel hebben omtrent de geldigheid van deze waarschuwing,
dat Ik, de geliefde Moeder van Christus, zal gebruikt worden om de ware bedoelingen van die krachten, die
mijn Zoons Kerk op Aarde zijn binnengedrongen, te verbergen. Ik zal gebruikt worden als een boegbeeld
van de Kerk om de mensen af te leiden van de ware intenties van deze goddeloze groep. Om Gods kinderen
te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en aan de tradities van de Katholieke Kerk,
zullen zij ceremoniën creëren, waarvan zij zullen beweren dat die mij eren. Zij zullen de profetieën van
Fatima gebruiken om mijn beeld te ontwijden, door de wereld een groot bedrog voor te houden. Zij
zullen mij gebruiken om de Kerk van mijn Zoon te bezoedelen en al wat zij zullen doen zal
achterstevoren gebeuren, in overeenstemming met de bevelen van de Boze.
Door de indruk te wekken dat zij de Moeder Gods vereren, zullen vele Katholieken in een vals gevoel
van veiligheid geleid worden. Dit zal betekenen dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben,
wanneer ze getuige zijn van de vreemde nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten,
onmiddellijk zal vergeten zijn. Wat een groot verdriet geeft mij dat. Mijn beeld zal vrijwillig gebruikt worden
om mijn Zoon te beledigen.
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Satan veracht mij. Hij vreest mij ook. Om mijn Zoon te krenken, zal hij, door die zielen die hij beïnvloedt,
grote inspanningen doen om mijn beeld door vele geheime rituelen en zwarte missen te ontwijden. Mijn
beeld zal versierd worden met satanische symbolen en Ik zal op vele plaatsen ontheiligd worden door
Vrijmetselaarsgroepen die de controle verworven hebben.
Bid, bid, bid, kinderen, elke dag, voor de sterkte om deze verdorvenheid met moed tegemoet te treden.
Vrees ze niet. Aanvaard dat Satans leger nu vele landen controleert, in elk deel van de wereld. Wanneer
jullie dat erkennen, dan kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden die jullie nodig
hebben. Wanneer jullie om deze genaden vragen, door de Kruistochtgebeden, kunnen en zullen jullie helpen
om deze verdorvenheid te matigen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

884. Men zal hen vragen om, door een nieuwe eed, plechtig te zweren dat zij trouw
zullen blijven aan de Kerk.
Zondag, 18 augustus 2013, 17:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de valse profeet om de clerus van de wereld te misleiden is
begonnen.
Onder het mom van een vernieuwing en herstel van de Katholieke Kerk, zal heel de clerus binnen
deze Kerk op retraite gezonden worden om hen aan te moedigen het nieuwe apostolaat te
aanvaarden. Deze zullen wijdverspreid worden en velen zal verteld worden dat het doel is iedereen in de
wereld te verenigen, in de naam van gerechtigheid. Deze nieuwe missie zal, zo zal hun verteld worden, de
armen van de wereld insluiten en ernaar streven eenheid tot stand te brengen. Men zal hen vragen om,
door een nieuwe eed, plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk. Er zal hun niet
gevraagd worden om hun geloof te bevestigen in Mij of in Mijn Heilig Woord. In plaats daarvan, zullen
zij trouw zweren aan de nieuwe zelfuitgeroepen leiders die de Stoel van Petrus hebben
overgenomen.
Begrijp goed dat diegenen die de Gave van de Heilige Wijdingen ontvingen, zal gevraagd worden om deel te
nemen aan een vervalsing, waarbij Ik, Jezus Christus, niet op de voorgrond zal staan, terwijl het er toch op
zal lijken dat dit wel het geval is. Geld zal een drijvende kracht zijn en een nieuwe financiële organisatie zal
op het getouw gezet worden om het zoeken naar fondsen te controleren om te verzekeren dat de armen van
de wereld er voordeel bij halen.
Wanneer jullie je Heilige Wijdingen, op gelijk welke manier, wijzigen en vervolgens jullie leven verpanden
aan iemand die alle banden met Mij verbreekt, zullen jullie niet langer geschikt zijn om Mij te dienen. Alles
zal gezien worden als eenvoudig in de Ogen van God. Het plan zal zijn om die gewijde dienaren van Mij te
overtuigen vrijwillig deel te nemen aan de gruwel, die de samenleving en de seculiere wereld zal verbinden
met de Kerk die door Mij, Jezus Christus, werd opgericht.
Dat is de wijze waarop Ik zal beledigd worden. Elke inspanning om het secularisme te omarmen zal door
ongelovigen op applaus onthaald worden en dat zal als iets goeds beschouwd worden, voor de nieuwe,
zogenaamde moderne maatschappij van vandaag.
Het zal voor Christenen weldra vreemd lijken wanneer zij leden van de seculiere wereld de Katholieke Kerk
zo enthousiast zien omhelzen. Maar velen zullen hun twijfels weg borstelen en hun bezorgdheden van zich
afzetten, aangezien ze voor het grote bedrog zullen vallen. In de kern van dit plan om de Kerk radicaal te
veranderen ligt de haat voor Mij en voor alles dat Ik aan Mijn Kerk gaf. Jullie moeten in de komende dagen
alles in vraag stellen. Vraag antwoorden wanneer zij Mijn Leer veranderen en haar verdraaien om ze aan te
passen aan de heidenen. Geen enkele leerling, door Mij aangesteld, zou ooit de toelating krijgen om dit te
doen, want het komt neer op godslastering.
Wee diegenen die toestaan dat met Mijn Heilig Woord geknoeid wordt en ruimte laten om respect te betonen
voor hen die Mij ontkennen.
Jullie Jezus
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885. Moeder van Verlossing: Mijn kinderen overal – jullie moeten naar mij luisteren,
jullie geliefde Moeder, in deze tijd van verdriet.
Maandag, 19 augustus 2013, 18:28 u.
Mijn kinderen overal – jullie moeten naar mij luisteren, jullie geliefde Moeder, in deze tijd van verdriet. Ik richt
vooral een oproep tot diegenen onder jullie die een grote devotie koesteren voor Mij, de Moeder van God,
omdat Ik jullie in deze tijd van grote geloofsafval troost. Jullie moeten deze Tussenkomst van de Hemel
aanvaarden met uiterste vriendelijkheid en dankbaar zijn omdat door de grote Liefde van Mijn geliefde
Vader, dat jullie deze grote Gave geschonken werd.
Wanneer jullie denken dat de grote golf van heidendom, die weldra de Kerk van Mijn Zoon zal overspoelen,
over de hele wereld, jullie uithoudingsvermogen te boven gaat, dan moeten jullie Mijn tussenkomst vragen.
Wat er ook gebeurt, wanneer jullie trouw blijven aan Mijn Zoon, hoewel elke poging zal ondernomen worden
om jullie af te leiden, dan zal alles goed gaan. Heb nooit het gevoel dat het hopeloos is, want de grote
Glorie van Mijn Zoon en de Wil van God zullen weldra geopenbaard worden.
Ongeacht hoeveel mensen binnen de Kerk in ernstige dwaling geleid worden, het Woord van God zal zich
als een lopend vuur verspreiden. De twee getuigen van het Woord van God – de ware Christelijke Kerk
en het Huis van Israël, zullen de test van de tijd doorstaan. Vuur zal uit hun monden vloeien in de
vorm van de Heilige Geest.
Te zijner tijd, nadat de gruwel van verlatenheid geopenbaard zal zijn, zullen diegenen die trouw bleven aan
de Waarheid opstaan en hun zal het Koninkrijk van Christus toebehoren. Leugens zullen altijd aan het licht
komen, hoewel in het begin diegenen onder jullie die vervuld werden met de Gave van de Heilige Geest zeer
veel zullen lijden, wanneer jullie getuigen zullen zijn van de verschrikkelijke ontheiliging in mijn Zoons
Kerken. De Waarheid zal doordringen en al diegenen die misleid werden in het begin zullen, ten slotte, het
kwaad begrijpen, dat voor jullie uitgestippeld werd.
Jullie moeten alleen vertrouwen op Mijn Zoon tijdens deze kwellende tocht, tijdens dewelke jullie zullen
behandeld worden als criminelen omdat jullie erop aandringen trouw te blijven aan het Woord van God.
Gedenk alstublieft Mijn Zoons Eigen tocht naar de Calvarieberg. Aanvaard dit kruis, met liefde en
waardigheid, aangezien jullie zeer welgevallig zijn voor Mijn Zoon wanneer jullie Zijn last dragen.
Door jullie offer en lijden, zal Hij de meest onwaardige zielen redden en dan zal Hij in staat zijn om al
Gods kinderen te verenigen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

886. Ik zal ervoor zorgen dat miljoenen meer Mijn Woorden horen.
Dinsdag, 20 augustus 2013, 19:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde en Mijn Erbarmen voor alle zondaars hebben meegebracht dat
Ik grote Barmhartigheid verleen aan miljarden zielen. Vanaf vandaag, zal Ik hun ogen openen voor
Mijn Boodschappen aan de mensheid. Ik zal ervoor zorgen dat miljoenen meer Mijn Woorden horen,
zodat Ik veel meer verloren zielen kan opnemen in het Nieuwe Paradijs. Al zulke zielen, die nooit deze
Boodschappen zouden aanvaarden uit hun koppigheid, zullen ze nu zien, voor wat ze zijn – een Daad van
Barmhartigheid van Mijnentwege, zodat Ik hun zielen kan redden.
Priesters, die Mijn Boodschappen verketterd hadden en hen verklaard hadden als zijnde de woorden van de
duivel, zullen zich ondertussen de verschrikkelijke vergissing realiseren die ze maakten, door zielen de
gelegenheid te ontzeggen om naar Mijn Hemelse Stem te luisteren.
Ongelovigen die geworsteld hebben om vrede te vinden, zullen nu naar Mijn boodschappen geleid worden
en spoedig zullen zij vertroosting zoeken van Mij. Ik wacht op hen en zo gauw zij naar Mij toekomen, zal Ik
hen vervullen met het verlangen naar Mijn Liefde zodat zij onmachtig zullen zijn om Mij te ontkennen.
Gelovigen in God de Almachtige Vader, die Mij niet aanvaarden, Zijn geliefde Zoon, zullen een onrust
in hun ziel ervaren. Zij zullen schreeuwen om de Waarheid als zij getuige zijn van de wijze waarop de
wereld onherkenbaar zal veranderd zijn.
Dan zullen diegenen die van Mij houden en die onwrikbaar blijven in hun geloof, maar die Mij niet herkennen
wanneer Ik hun zielen Oproep, overweldigd worden door de uiteindelijke erkenning, wanneer Mijn Goddelijke
Tegenwoordigheid hun bekend gemaakt wordt. Ik zal me verheugen wanneer deze, Mijn volgelingen, Me
toestaan hen correct te leiden op deze laatste tocht.
Ik geef de wereld deze Gaven omdat Ik iedereen bemin. Verwacht deze Gave met liefde en dankbaarheid.
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Jullie Jezus

887. Mijn Tweede Komst kan niet plaatshebben totdat de besmetting van zonden
werd uitgeroeid.
Woensdag, 21 augustus 2013, 18:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de Aarde is nu begonnen daar Mijn Tijd nabij
komt. Mijn Tweede Komst kan niet plaatshebben totdat de besmetting van zonden werd uitgeroeid, door de
zuivering die deze Aarde nodig heeft.
Naargelang de Aarde zal gezuiverd worden, zullen zielen van alle geloofsgezindten in een
vernieuwing van de geest ondergedompeld worden en velen zullen een verschrikkelijke geestelijke
strijd ervaren. Zij zullen niet begrijpen wat zij doormaken, maar Ik zal dit toestaan omwille van Mijn
Barmhartigheid. Om geschikt te zijn om voor Mij te staan en Eeuwig Leven in het Nieuwe Paradijs gegeven
te worden, moeten zielen eerst gezuiverd worden. Deze zuivering zal op Aarde gebeuren, zowel voor
diegenen die de vervolging van de antichrist zullen meemaken, evenals voor diegenen die de overgang in
het Nieuwe Paradijs zullen meemaken. De Aarde zal, op hetzelfde moment, aan haar eigen vernieuwing
beginnen en al het kwade zal, stap voor stap, verwijderd worden.
Wees dankbaar dat Mijn Vader Zijn Geduld niet verloren heeft en dat Hij Zijn kinderen niet straft,
overeenkomstig de ernst van hun zonden. Wees ook dankbaar dat Hij nu niet zomaar Zijn Rug keert, en
alleen die zielen die Hem werkelijk beminnen van de Aarde wegneemt, naar diegenen die door hun
ongerechtigheden, Hem doen walgen.
Mijn Vader zet door omdat Zijn kinderen Zijn Schepping zijn en Hij zal niet toelaten dat zij door Satan worden
meegenomen. Zo jaloers was Lucifer, dat toen Mijn Vader de mens schiep naar Zijn Gelijkenis, hij
zwoer om tot de laatste dag te vechten om de mens tegen Zijn Schepper op te zetten.
Mijn Vader zal tussenbeide komen, uit Liefde, om de sterkte van Satan machteloos te maken. Elke poging,
van Satans voorstelling van de Drie-enige God, bestaande uit de valse profeet, de antichrist en de
geest van kwaad, zal verijdeld worden. Deze strijd zal afschuwelijk zijn, oneerlijk tegenover vele zielen,
die te zwak zullen zijn om zich vrij te worstelen uit de greep van het kwaad, maar hij zal gewonnen worden
door de Almachtige God.
Jullie, jullie allen, moeten zich tot Mijn Vader richten en Hem smeken jullie zielen te redden en jullie te
beschermen om het beest niet te volgen op de weg van de verdoemenis.
Jullie Jezus

888. Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in
deze tijd Mijn Stem proberen te smoren.
Donderdag, 22 augustus 2013, 23:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in
deze tijd Mijn Stem proberen te smoren.
Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende zendingen, om Gods kinderen voor te bereiden.
Deze Boodschappen, met betrekking tot de eindtijd, zijn de enige authentieke Boodschappen in hun soort,
precies in deze tijd, want Ik zou nooit Gods kinderen verwarren.
Deze Boodschappen mogen nooit met andere vergeleken worden, die juist nu overal verspreid
worden om Mijn Heilig Woord te weerspreken. Er kan slechts een Boek der Waarheid zijn – alleen Ik,
Jezus Christus, het Lam van God, kan de inhoud ervan openbaren. Diegenen onder jullie die in Mij
geloven kunnen zo gemakkelijk voor de gek gehouden worden. Jullie moeten weten dat
boodschappen, die deze (Boodschappen) tegenspreken en waarvan beweerd wordt dat zij van God
afkomstig zijn, dat dit onmogelijk is.
Vertrouwen jullie Mij slechts een beetje? Of omarmen jullie Mij zoals Ik dat van jullie verlang, ten volle en met
een open hart? Ik Roep tot jullie uit met liefde en bezorgdheid. Ik probeer niet jullie verstand aan te spreken.
Ik Roep tot jullie door jullie hart en Ik trek jullie ziel tot Mij. Wanneer jullie Mijn Tegenwoordigheid in deze
Boodschappen voelen, dan is er geen behoefte om bevestiging of goedkeuring te zoeken bij gelijk wie.
Ik Ben zoals Ik Ben. Ik sta voor jullie, zoals het bedoeld was, nu. Mijn Vader zou Mij nooit toestaan om de
inhoud van het Boek der Openbaring bekend te maken aan iemand anders dan de zevende
boodschapper, want die dag is aangebroken.
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Vele ware zieners hebben de wereld het Woord van God gegeven in het verleden en hebben daarvoor
verschrikkelijk geleden. Velen ontvangen nog steeds vertroosting van Mij en Ik zal met hen blijven
communiceren, want Ik heb hun lijden en gebeden nodig. Zij zijn Mijn uitverkoren zielen en ieder speelt een
rol in het redden van andere zielen.
Deze Missie is de laatste. Ik draag jullie op om nu, vandaag, acht te slaan op Mijn Woord. Alleen Mijn
Woord, jullie door deze Boodschappen gegeven, zal jullie doorheen de vervolging leiden. Tegelijk met
hen, schenk Ik jullie grote Genaden. Jullie mogen Mij nooit beledigen, door hen te bezoedelen, wanneer
jullie Mijn Woord betwisten, wanneer jullie Mijn Boodschappen vergelijken met de verzinsels door valse
profeten voortgebracht.
Jullie hebben niemand nodig om jullie naar Mijn Grote Barmhartigheid te leiden. Jullie moeten enkel de
aandacht gericht houden op deze Boodschappen en trouw blijven aan Mijn Leer van vroeger, nu,
want zij zijn jullie reddende genade.
Jullie Jezus

889. Moeder van Verlossing: De antichrist zal, bij zijn bekendmaking, verklaren dat
hij een toegewijd Christen is.
Vrijdag, 23 augustus 2013, 14:09 u.
Mijn kind, hoezeer zullen Christenen lijden naarmate de ziekte van de zonde de wereld overal in vele
gedaanten overspoelt.
Er is een georganiseerde aanval in de maak om het Christendom weg te vagen en die neemt vele vormen
aan. Jullie zullen weten dat wanneer aan Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God
uit te spreken, terwijl elke andere gezindte, niet van God komend, dat wel mag. Deze andere
geloofsbelijdenissen zullen grote steun krijgen wanneer zij pleiten voor rechtvaardigheid, in de naam van
hun rechten als burgers. Het gevolg daarvan zal de verdere verspreiding zijn van de zonden die voor Mijn
Vader weerzinwekkend zijn.
Mensen zullen gedwongen worden om zonde in hun landen te aanvaarden en het zal voor Christenen
een misdrijf worden om bezwaar te maken tegen deze wetten. Christenen zullen als harteloos,
rechtsgezind en zonder voeling met de mensenrechten van anderen beschouwd worden. Elke
karaktertrek, begerenswaardig in zielen, zoals door Mijn Vader erin neergelegd, zal gebruikt worden als
dekmantel bij hun inspanningen om zulk kwaad in jullie landen te rechtvaardigen.
Wanneer een lichamelijke ziekte de bevolking treft, zal zij velen doden. Maar, na een tijd van groot verdriet
en vele doden, zal de overblijvende gemeenschap immuun worden voor de ziekte. Zonden zullen ziekten
van het vlees veroorzaken in vele landen, vermits het strafgericht van de Zegels is afgekondigd door de
Verlosser van de mensheid en door de engelen van de Heer. Velen zullen sterven als zoenoffer voor de
boosaardigheid van de mens. Deze zuivering zal voortduren totdat alleen diegenen zullen overblijven die
immuun zullen zijn voor de dood omwille van hun liefde tot God.
Christenen zullen op verschillende wijzen veel lijden. Hun geloof zal hun ontnomen worden en in
plaats daarvan zal een gruwel te zien zijn. Hun pijn, die reeds begonnen is, is in deze tijd dezelfde als de
smart die door Mijn Zoon ervaren werd. Vervolgens zullen zij getuige moeten zijn van een
verbazingwekkend schouwspel, aangezien de antichrist, bij zijn bekendmaking, zal verklaren dat hij
een toegewijd Christen is. Hij zal vele uittreksels uit de Bijbel gebruiken in zijn toespraken tot de wereld.
Bezorgde Christenen, die tot dan toe leden, zullen plots opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, hier is
een man die van de Hemel gezonden is als een antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen vele zoete
en troostende woorden vloeien en hij zal een godgezondene lijken, doordat hij zal gezien worden de
wantoestanden tegen Christenen te verbeteren. Hij zal er zorgvuldig over waken hoe hij door Christenen
waargenomen wordt en vooral door de Rooms-katholieken, want deze zullen zijn voornaamste
doelwit zijn.
Allen zullen de antichrist en zijn zogenaamde christelijke daden en gebaren bewonderen en zijn opgemerkte
liefde voor de Heilige Schrift zal hem onmiddellijk bij velen aanvaardbaar maken. Hij zal alle naties
samenbrengen en plechtigheden op het getouw zetten voor andere godsdiensten en, in het bijzonder, voor
heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin
slagen om landen te verenigen, die tot dan toe vijanden van elkaar waren. Stilte zal te horen zijn in door
oorlog gekwelde landen en zijn beeltenis zal overal opduiken. Zijn laatste, grote verwezenlijking zal zijn
wanneer hij al die naties die hij verenigt, binnenbrengt in het domein van de Katholieke Kerk en al de
andere Christelijke gezindten. Deze eenmaking zal de nieuwe, ene wereldreligie vormen. Vanaf die
dag, zal de Hel losbarsten op aarde en de invloed van de demonen zal op zijn hoogste niveau staan
sinds de tijd voor de zondvloed. Mensen zullen gezien worden God te aanbidden in de nieuwe, ene
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wereldorde kerk en in elk opzicht vroom lijken. Maar buiten de kerken zullen zij zich openlijk uitleven in
zonde, want geen enkele zonde zal hun nog beschaamd doen staan. Onder de hypnotische leiding van de
valse drie-eenheid – de drie-eenheid door Satan opgezet – zullen zij snakken naar elke soort zonde als
middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden.
Deze goddeloosheid zal zonden van het vlees inhouden, waarbij naaktheid zal aanvaardbaar zijn,
aangezien mensen betrokken zullen raken bij obscene zonden van het vlees in openbare plaatsen.
Moorden zullen gewoon zijn en door velen begaan worden, inclusief kinderen.
Satanische verering en zwarte missen zullen in veel Katholieke Kerken plaatsvinden. Abortus zal gezien
worden als een oplossing voor elk soort probleem en zal toegelaten worden tot op de dag van de geboorte.
Het zal spoedig een strafbare belediging worden om gelijk welke vorm van trouw te tonen tegenover
Jezus Christus. Indien jullie gezien worden met een echt Kruis dan zullen jullie ondervinden dat jullie
een overtreding begaan hebben, want jullie zullen de wet overtreden. De wetgeving in jullie landen zal
tweevoudig worden – waar politiek en godsdienst met elkaar vervlochten zullen zijn in de nieuwe
wereldorde.
Deze vervolging zal betekenen dat velen, onwetend, het Beest zullen aanbidden en besmet worden.
Zodanig bezeten zullen ze worden dat zij broeder, zuster, moeder en vader zullen aangeven, bij de
overheidsinstanties, indien die trouw zouden blijven aan het Christendom. Jullie enige hoop, kinderen, is het
gebed om jullie te ondersteunen doorheen deze periode.
Ik verzoek jullie dringend om alle heilige voorwerpen, rozenkransen, gewijde kaarsen, wijwater, een
Bijbel en het heilige dagelijks Missaal samen met het Kruistochtgebedenboek bij te houden. Jullie
moeten het Zegel van de Levende God in jullie huis bewaren en indien mogelijk op jullie lichaam. Mijn
Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die ze dragen en hun zal barmhartigheid betoond
worden door Mijn Zoon. Ik verzoek je nu, kind, om de Medaille van Verlossing nu te laten produceren
en een Schapulier van het Zegel van de Levende God te laten maken.
Deze Boodschap is een waarschuwing van de Hemel over de dingen die komen. Jullie moeten luisteren
naar Mij, de Moeder van Verlossing, vermits Ik jullie moet leiden naar de Waarheid, zodat jullie werkelijk
trouw zullen blijven aan Mijn Zoon te allen tijde.
Ga in vrede, kinderen, en wees rustig vermits deze beproevingen, dank zij de Barmhartigheid van God, van
korte duur zullen zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, vermits Ik voortdurend bij jullie zal zijn tijdens jullie
beproevingen. Jullie zullen nooit alleen zijn.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

890. God de Vader: Kinderen we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de
Grote Dag.
Vrijdag, 23 augustus 2013, 15:00 u.
Mijn liefste dochter, terwijl de wereld probeert om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is,
weet dat al deze beroering moet plaatsvinden, alvorens Ik al diegenen die Mij liefhebben naar Mijn
Toevluchtsoord breng.
Jullie zullen spoedig weten Wie Ik Ben, kinderen. Diegenen onder jullie die onzeker zijn van Mij zullen
eindelijk de Waarheid zien en dit zal jullie grote vrede schenken. Het kwaad neemt nu in de wereld toe en de
misleiding valt binnen. Jullie moeten sterk zijn, dat verzoek Ik jullie dringend, daar Ik nu de dag tegemoet zie
waarop de vernieuwing zal beginnen en al Mijn kinderen zullen vertroosting vinden op de Dag, waarop Mijn
geliefde Zoon Zichzelf zal bekendmaken.
Waarvan jullie getuige zijn is een strijd tussen Mijn Hemelse Hiërarchie en Satan met al zijn
demonen. Het is beangstigend en zeer schokkend voor velen onder jullie, maar weet dat Ik zal tussenbeide
komen om jullie pijn te verlichten. Weet dat jullie de Mijnen zijn en dat Ik de wereld vrede zal brengen,
wanneer Ik hem van de bezetenheid zal bevrijd hebben.
Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag en hoewel er nog veel moet
gebeuren, waarbij de Heilige Naam van Mijn Zoon zal verscheurd worden, zal het snel gaan. Jullie moeten
nu naar de toekomst kijken, aangezien die is als een schitterend juweel van zulk een omvang dat op
de Dag wanneer jullie het Nieuwe Tijdperk van Vrede binnengaan, jullie de vervolging zullen vergeten
zijn die de wereld toegebracht wordt door de Boze. Jullie moeten doen zoals Mijn Zoon jullie opdraagt.
Jullie moeten rustig blijven als de Zegels jullie geopenbaard worden, die allemaal voor jullie eigen welzijn
bedoeld zijn en voor die zielen waarvoor Ik jullie vraag Mijn Barmhartigheid af te smeken.
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Indien jullie trouw blijven aan Mijn Geboden en jullie leven leiden in vereniging met Mijn Zoon, zullen jullie
reeds halverwege daar zijn. Indien jullie stevig vasthouden aan de Sacramenten en weigeren deel te nemen
aan heidense rituelen, die het beest vereren, dan zullen jullie zeer in Mijn gunst staan.
Ga en onthoud dat Ik de Almachtige Ben en dat alle Macht van Mij is. Weldra zal ik de godslasteraars
vernietigen en voor jullie Mijn Nieuwe Paradijs ontsluieren. Wees geduldig. Vertrouw op Mij. Volg Mijn Zoon
en aanvaard de Gaven, die Hij en Zijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, jullie brengen, in
de vorm van de Kruistochtgebeden en de Medaille van Verlossing.
Ten slotte, aanvaard Mijn Zegel als een van de grootste Gaven die Ik de mensen gegeven heb sinds
Ik hen het Leven gaf. Ik geef opnieuw Leven met Mijn Bijzondere Genaden wanneer jullie het Zegel
van de Levende God dicht bij jullie houden. Aan al diegenen met het Zegel wordt een plaats verleend
in het Nieuwe Paradijs.
Ik bemin jullie, kinderen, maar Ik Ben jullie Vader en Ik moet deze beproevingen toelaten, daar zij Mij helpen
om diegenen te verwijderen die nooit van de zijde van het beest zullen wijken. De tijd die Ik neem om te
trachten hun harten te winnen, veroorzaakt een verschrikkelijke en hatelijke strijd, met miljoenen gevallen
engelen en demonen, zelfs al was het maar voor één ziel.
Blijf getroost in de wetenschap dat Ik jullie allen, die zuiver en nederig van hart zijn, zegen. Ik bemin jullie
allen, dus mogen jullie nooit opgeven wanneer alles hopeloos lijkt, want Mijn Macht betekent dat de
vernietiging van het kwaad onder Mijn Controle staat. Jullie moeten al je vertrouwen in Mij stellen, vooral in
deze tijd, wanneer jullie voelen dat Mijn Gerechtigheid hard is.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

891. Dit vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de Aarde en op diegenen die
deze Twee Getuigen vervolgen.
Zaterdag, 24 augustus 2013, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die gezegend werden met de Waarheid, moeten weten dat de
woede van Satan tegen deze Missie toeneemt. Zijn brutale tussenkomst bracht mee dat hij zich nu op een
fysieke wijze aan jou manifesteerde, voor de derde keer. Hij kreunt van de pijn, maar kan Mijn Licht niet
weerstaan, dat in jou aanwezig is. Jij moet de sterkte verwerven die je nodig hebt, door het bidden van de
Heilige Rozenkrans, om hem te verhinderen je aan te vallen. Oh, indien de zielen konden zien wat Ik toesta
dat jij te verduren krijgt omwille van deze Missie, zouden zij van de shock flauwvallen.
Diegenen die Mij beledigen gedurende Mijn voorbereiding om zielen te redden, zullen terzijde geschoven
worden aangezien deze strijd in hevigheid toeneemt, voordat de antichrist aan de wereld wordt voorgesteld.
Wanneer jullie gehoorzaam worden en niets in vraag stellen, van wat Ik van jullie verlang, dan kan Ik
een groter aantal van jullie redden en jullie wegrukken uit de greep van de misleiding, die in jullie
geesten zal geplant worden door de Boze.
Vertrouwen jullie Mij niet om jullie te beschermen? Weten jullie niet dat wanneer jullie de Genaden
aanvaarden die Ik verleen, om jullie te helpen weerstand te bieden tegen de pijn van de verwerping, dat die
zinloos zijn wanneer de ontvangende ziel bedenkingen of twijfels heeft? Ik kan jullie niet vervullen met de
sterkte, de moed en de Gave van de Heilige Geest, indien jullie terugdeinzen en jullie verbergen. Jullie
moeten openstaan voor Mijn Oproep, Mijn Liefde, Mijn Gaven.
De Zegels die vervat zijn in het Boek der Openbaring zijn reeds verbroken. Nu zij geopend zijn, zal
vuur met vuur strijden. Naarmate het vuur van de haat uitbarst, wanneer het beest zichzelf voorbereidt, zal
vuur over de Aarde neerkomen door Mijn Vader. Deze oorlog zal niet alleen een geestelijke zijn. De
Aarde zal wankelen, barsten en het vuur zal haar verbranden, vermits Mijn Vader bestraffingen
oplegt, zodat Hij de acties van de boosaardige groep kan uitstellen.
Mijn Vaders Macht moet gevreesd worden door diegenen die de leugens blindelings volgen, die aan de
wereld opgelegd worden door de Boze. Hij zal elke goddeloze daad vergelden die door gelijk wie onder jullie
– bewust of onbewust – uitgevoerd wordt, wanneer jullie eer bewijzen aan de vijand van God. De Macht
gegeven aan Mijn Twee Getuigen – de Christelijke Kerk en het Huis van Israël – zal betekenen dat vuur uit
hun mond zal komen, aangezien zij de Vlammen van de Heilige Geest verspreiden. Dit vuur zal ook
neerkomen op de vijanden van de Aarde en op hen die deze Twee Getuigen vervolgen. Onderschat de strijd
om zielen niet, want het zal een verschrikkelijke zijn voor diegenen die het Woord van God ontkennen.
Diegenen die het in stand houden, zullen beschermd worden, zodat hun verkondiging van de Waarheid kan
doorgegeven worden aan diegenen die geen idee hebben van wat de mensheid is overkomen.
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Dat is de reden waarom jullie Mijn Genaden moeten aanvaarden, om jullie de sterkte te geven die jullie
nodig hebben om in Mijn Leger te strijden, zodat Ik een einde kan stellen aan het kwaad.
Jullie Jezus

892. God de Vader: Wees bevreesd, diegenen die zich verheffen en Mijn Zoon
vervloeken.
Zondag, 25 augustus 2013, 18:00 u.
Mijn liefste dochter, Ik vermaak een grote Gave aan de wereld omwille van deze Mijn Allerheiligste
Missie. Ik zal 200 miljoen zielen redden, zonder aarzeling, ongeacht hoe zeer zij Mij beledigen, en Ik
zal dit volgende week doen omwille van het lijden dat met deze Missie gepaard gaat.
Mijn Akte van Tussenkomst is omwille van jouw verzoek, Mijn dochter, en Ik zal verder grote Gaven verlenen
naarmate deze Missie voortgaat. Diegenen die van Mij houden zullen geduldig de vervolging verdragen die
ze onder ogen zien, en zullen die blijven verdragen, omdat dit Mijn verlangen is.
Diegenen die jou vervolgen, Mijn geliefd kleintje, omdat jij voortgaat met het Heilig Woord van Mijn Zoon te
verkondigen, moeten het volgende weten. Indien jullie Mijn Zoon als een duivel voorstellen, zal Ik jullie
straffen. Indien jullie kwaad spreken over Zijn Allerheiligste Woord en dan zeggen dat jullie een kind van God
zijn, zal ik jullie in de wildernis werpen. Niets zal Mijn profeet beletten om deze Missie te voltooien. Niets.
Probeer als jullie willen, jullie zullen mislukken, want jullie zullen een oorlog uitvechten die jullie nooit kunnen
winnen. Mijn Almachtige Kracht kan niet aangetast worden, noch gemanipuleerd of betwist. Stel Mijn
Goddelijke Tussenkomst om de wereld te redden op de proef en jullie zullen Mijn Toorn
gewaarworden. Jullie zullen vernietigd worden. Wees bevreesd, diegenen die zich verheffen en Mijn
Zoon vervloeken. Jullie hoogmoed en jullie ongehoorzaamheid zullen jullie val veroorzaken. Ik heb
gewaarschuwd, door de profeten van vroeger, voor de gevolgen van Mijn Stem te negeren.
Ik ga nu voorwaarts om het begin van de laatste hevige aanval op de mensheid tot een einde te brengen. Ik
heb toegestaan dat de laatste strijd plaats vindt. Ik heb de Boze de laatste kans gegeven om te
parasiteren op diegenen die naar hem getrokken worden. Ik doe dit zodat door de Barmhartigheid
van Mijn Zoon, zielen het beest zullen trotseren. Zij zullen dat doen omwille van hun trouw aan Mijn Zoon.
Diegenen die Mij of Mijn Zoon niet kennen, zullen grote Genaden geschonken worden zodat zij de verlossing
zullen aanvaarden. Alle verlossing gebeurt door de Kracht van Mijn Barmhartigheid. Alleen de koppige
verharde harten zullen het beest trouw blijven. Ik zal al de anderen tot Mij trekken. Ik zal ervoor instaan dat
iedere mogelijkheid gegeven wordt aan elke ziel, zodat zij zichzelf kunnen vrijkopen, voor Mijn Zoon, voor de
laatste dag.
Deze Laatste Missie werd vanaf het begin in de Hemel gecreëerd. Al de engelen en heiligen werken
samen om al Mijn kinderen terug tot Mij, hun geliefde Vader, te brengen. De laatste tocht is nu
begonnen. Allen die met Mijn Zoon wandelen, blijf dicht bij Hem in deze tijd. Jullie zullen niet in staat zijn
deze pijnlijke reis te verdragen tenzij jullie luisteren naar wat Hij jullie zegt. Laat jullie niet beïnvloeden door
diegenen die dag en nacht zullen werken om jullie te dwingen jullie rug te keren. Indien jullie dat toelaten
zullen jullie het zeer moeilijk vinden om opnieuw in het juiste spoor te komen.
Jullie zijn niets zonder Mijn Zoon. Jullie zijn niets zonder Mij. Totdat jullie alles opgeven en de Waarheid
volgen, zullen jullie haar nooit vinden.
Probeer om te beletten dat de Waarheid aan de wereld gegeven wordt door Mij, jullie Schepper, en Ik zal
jullie neerslaan en jullie geween zal zonder vertroosting blijven. Ik zal de trotse en arrogante mensen, die
geloven dat zij meer weten dan Ik, naar de wildernis werpen. Jullie zullen mislukken wanneer jullie Mijn
Woord trotseren en Mijn Tegenwoordigheid ontkennen, wanneer Ik jullie tracht te redden.
Ondankbare mensen, jullie hebben weinig tijd over. Door naar Mij te luisteren, kunnen jullie tot Mij komen,
maar dat kunnen jullie alleen doen wanneer jullie op jullie gezicht kruipen en nederig voor Mijn Zoon
neervallen. Mijn Missie heeft een zeer gevaarlijk stadium bereikt aangezien elke inspanning zal
gemaakt worden door diegenen die Mijn vijanden zijn, om haar in stukken te rijten. Het zou erop
kunnen lijken dat zij daarin slagen, maar weet dat die vijanden van Mij slechts zeer weinig tijd hebben en
weldra, wanneer Mijn Geduld ten einde is, ze er niet meer zullen zijn, want zij zullen nooit Mijn Aangezicht
aanschouwen.
Jullie Vader
God de Allerhoogste
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893. De Farizeeën geselden en vermoordden velen vooraleer ze Mij tenslotte
kruisigden.
Maandag, 26 augustus 2013, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er vele hatelijke leugens door Mijn vijanden
over Mij rondgestrooid. Er werden dikwijls vergaderingen door de Farizeeën gehouden, om te beslissen wat
zij met Mij zouden doen. Ze zouden niet aanvaarden, nog voor geen minuut, dat Ik door God gezonden was
om de mensheid te redden. Hoezeer haatten zij Mij. Hoezeer schreeuwden zij en kwelden zij die leerlingen
van Mij, die door hen gevangen genomen waren.
De Farizeeën geselden en vermoordden velen vooraleer zij Mij tenslotte kruisigden. Hun barbaarsheid en
hun boosaardigheid waren gericht tegen Gods Leer en de Allerheiligste Bijbel. Dat kon hen niet afschrikken,
toen zij Mij achtervolgden. Zij zouden het Woord van God preken en vervolgens zouden zij het Woord van
God uitdagen – allemaal terzelfder tijd. Niet alleen veroordeelden ze Mij, maar zij verklaarden dat God nooit
een Messias van dit type zou zenden. Zij keken neer op nederige en arme mensen en op diegenen die in
hun ogen theologisch onwetend waren. Hun haat tegen Mij boezemde angst in bij vele arme zielen, die de
tempels bezochten. Degenen die vroegen waarom zij, de Farizeeën, Mij veroordeelden, werden zelf
veroordeeld, omdat zij nog maar durfden te vragen naar hun redenen om Mij te verwerpen.
Er preekten vele valse profeten, terwijl Ik op de Aarde rondging en Ik werd voor gek beschouwd en werd niet
getolereerd. Vele van die valse profeten citeerden uit het Boek Genesis en maakten belachelijke uitspraken,
die beledigend waren voor God, maar toch werden zij getolereerd en met rust gelaten.
Alhoewel de wonderen, die Ik deed, werden gezien, zouden zij nog steeds hun ogen niet openen voor de
Waarheid, want zij wilden niet zien. De priesters van de dag hielden vele publieke toespraken, waarin zij
Mij veroordeelden als zijnde de zoon van Satan en zij waarschuwden diegenen die zij met Mij zagen
omgaan, dat zij uit de tempels zouden verdreven worden. Zij verwierpen Mij omdat zij Mijn nederige
afkomst niet konden aannemen en omdat Ik niet was opgeleid volgens hun hoge verwachtingen. Daarom,
concludeerden zij, kon Ik onmogelijk de Messias zijn. Zij dachten dat de Messias uit hun eigen kringen zou
voortkomen. En zodoende verafschuwden zij alles met betrekking tot Mij. Zij voelden zich bedreigd door
Mijn Woorden, die ondanks hun afwijzing van Mij, hun op een of andere manier raakten, wat zij niet
begrepen.
Zij waren niet voorbereid op Mijn Eerste Komst. Zij zijn zeker niet voorbereid op Mijn Tweede Komst,
vandaag. Gelijk wie die durft te zeggen dat ze een profeet zijn, gezonden om Gods kinderen te
waarschuwen voor zijn Tweede Komst, zullen geduld worden, zolang zij de Waarheid maar niet openbaren.
Maar wanneer een ware profeet zichzelf bekendmaakt en het Woord van God spreekt, zal hij of zij
gehaat en openlijk veroordeeld worden. Wanneer jullie uitgesproken veroordeling zien, gebaseerd op
onwetendheid omtrent de Beloften die Ik deed, om terug te komen, en wanneer de haat zo gemeen is dat de
daders het Woord van God verbreken, dan zullen jullie weten dat Ik het ben die ze haten. Alleen Ik kan zo’n
haat bij zondaars uitlokken. Alleen Mijn Stem wakkert zo’n tegenstand aan.
Zou Ik in deze tijd op de Aarde rondgaan, dan zouden zij Mij opnieuw kruisigen. Diegenen die
beweren Mij te beminnen en die Mijn leerlingen leiden in de Christelijke Kerken zouden, helaas, de
eersten zijn om de eerste nagel in Mijn Vlees te drijven.
Onthoud, niemand van jullie is waardig om zichzelf voor Mij te plaatsen. Niemand onder jullie heeft het
gezag om Mijn Woord openlijk te veroordelen, wanneer jullie Mij niet kennen. Jullie, die Mij veroordelen,
terwijl Ik probeer om Mijn Vaders Laatste Verbond te volbrengen, kennen geen schaamte. Jullie hoogmoed
doet Mij walgen. Jullie hebben jullie eigen ziel veroordeeld, in Mijn Ogen. Jullie hebben niets over Mij
geleerd. Jullie geloven niet in de Heilige Schrift omdat jullie ontkennen dat Mijn Tweede Komst zal
plaatsvinden.
Op de laatste dag zal jullie gevraagd worden de zielen te tellen die jullie voor Mij verloren hebben. Op die
dag, terwijl jullie schreeuwen om Mijn Erbarmen, zullen jullie niet in staat zijn Mij in de Ogen te kijken.
Jullie Jezus

894. Voor elke boosaardige daad van oorlog of terreur, zal God hen wegjagen en
hun de genadeslag geven.
Dinsdag, 27 augustus 2013, 23:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de
haat zal zich verspreiden en vele naties besmetten. Onrust en verdeeldheid zullen in de meeste landen
aanwezig zijn en de mensen zullen dan beseffen dat de tijden ongelofelijk veranderd zijn.
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Een diepe verwarrende angst zal ervaren worden en mensen zullen het moeilijk vinden om te weten
wie te vertrouwen. Dit is de wijze waarop Satan Gods kinderen overvalt, aangezien hij de een tegen
de ander opzet. Alleen diegenen die in de Ware God geloven zullen troost vinden, want zij zullen weten dat
hun geloof en liefde voor Mij hen sterk zal houden.
Jullie moeten krachtig bidden, zodat het bedrog dat binnengedrongen is, en dat de oorzaak is van
vele oorlogen, aan het licht zal komen voor wat het is – een poging om diepe verdeeldheid en haat te
veroorzaken met de bedoeling controle te verwerven. Mijn Vader zal de verdrukkers straffen, aangezien
zij verwoesting en pijn over de onschuldigen brengen. Zij mogen velen doden en verminken, maar zij zullen
door Mijn Vader neergeslagen worden, voor hun boosaardigheid.
Diegenen die geloven dat zij oorlog kunnen veroorzaken en de wereld bedriegen zullen niet veel tijd meer
hebben om prat te gaan op hun goddeloze daden. Hun lot is bezegeld. Tussenkomst door de Hand van God
zal in ieder deel van de wereld gezien worden. Voor elke boosaardige daad van oorlog en terreur, zal God
hen wegjagen en hun de genadeslag geven.
Oorlog door de hand van de mens veroorzaakt vernietigt het leven van het vlees. Bestraffing door
Mijn Vader verhindert dat het leven van de ziel de Gave van verlossing ontvangt.
Jullie Jezus

895. Moeder van Verlossing: Op de laatste dag bij het ochtendgloren, zal een luid
bazuingeschal over de hele wereld gehoord worden.
Woensdag, 28 augustus 2013, 20:00 u.
Mijn kinderen, laat mij jullie omhelzen vermits jullie de beledigingen tegen mijn Zoon waarvan jullie getuigen
zijn, blijven ondergaan.
Wanneer jullie naar deze Heilige Boodschappen luisteren en leren om ze te begrijpen, dan zullen velen
onder jullie gestaag vorderingen maken, om met grote moed de wereld te waarschuwen voor de komende
tijden, zodat God Zijn kinderen kan voorbereiden op het Nieuwe Paradijs.
Wat jullie moeten begrijpen is dat jullie zullen gehaat worden omwille van jullie Werk voor mijn Zoon.
Jullie zullen door velen niet aanvaard worden en als gevolg daarvan zullen jullie pijn en vernedering
ondergaan. Bij elke stap die jullie zetten, zullen jullie een hindernis tegenkomen omdat jullie in de
Voetstappen van mijn Zoon gaan.
Niemand van jullie zal dat gemakkelijk vinden, tenzij jullie aanvaarden, met een kalme berusting, dat dit te
verwachten is. Zelfs diegenen die mijn Zoon volgen, maar die deze Boodschappen niet zullen aanvaarden,
zullen jullie in Zijn Naam bestrijden en vervolgen. Zij zien niet in dat door met zo’n haat te handelen zij mijn
Zoon beledigen.
Jullie moeten aanvaarden dat wanneer mijn Zoon Zichzelf bekendmaakt, Zijn Woorden zullen aangevallen
worden en grote verdeeldheid veroorzaken. Wanneer jullie begrijpen waarom jullie zo’n aanvallen
meemaken en waarom jullie gestraft worden om tot de wereld te spreken in Zijn Naam, dan zullen
jullie dit Werk gemakkelijker vinden.
Deze vervolging zal helaas blijven voortduren tot de Dag van Zijn Tweede Komst. Alstublieft, voor Zijn
Belang, aanvaard deze beproevingen uit liefde voor Hem en jullie zullen God grote eer schenken
omwille van dit lijden. Niets van dit lijden gaat verloren, want wanneer het uit liefde voor Jezus wordt
aangenomen, verslaat het de Boze, aangezien het zijn plan verzwakt om de mensheid te vernietigen.
Vergeef die arme zielen die deze Zending bevechten. Negeer de wreedheid die jullie in mijn Zoons Naam
moeten doormaken. Aanvaard dat wanneer ze jullie haten, omwille van jullie liefde voor mijn Zoon, dat jullie
zeer in de gunst staan bij God.
Vergeef die gewijde dienaren, die jullie verhinderen om te spreken over het Boek der Waarheid. Zij begrijpen
de grootsheid van Gods Plan niet om de mensheid voor te bereiden op het Nieuwe Begin, omdat zijzelf niet
voorbereid zijn. Velen van hen doen enkel wat zij doen uit liefde voor mijn Zoon. Zij bedoelen het niet slecht.
Zij zien het alleen niet, omdat zij niet kunnen zien.
Bid, bid, bid dat Mij, jullie Moeder, de Kracht zal gegeven worden om jullie te helpen deze reis te verdragen,
zonder op te geven, tot de laatste dag nabij is. Op die Dag, bij het ochtendgloren, zal een luid bazuingeschal
over de hele wereld gehoord worden. Het zal klinken net zoals jullie zouden verwachten dat het klinkt en het
zal gevolgd worden door het gezang van het engelenkoor. Dit zal gehoord worden in elk land, stad,
gemeente, dorp – overal. Dan zal jij mijn kind, als de zevende engel, afkondigen dat mijn Zoon gekomen is.
De hemel zal goud kleuren en spoedig daarna, zal een Wonder gezien worden door elke man, vrouw
en kind – door elke zondaar. Mijn Zoon zal Zichzelf kenbaar maken op de wolken net zoals Hij
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heenging. Vervolgens zal, vanuit de Hemelen, het Nieuwe Jeruzalem neerdalen – het Nieuwe Begin, voor al
diegenen die de Barmhartigheid van God aanvaard hebben.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

896. Jullie moeten voor hun zielen bidden, aangezien zij ze verkocht hebben.
Donderdag, 29 augustus 2013, 23:53 u.
Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie die Mijn Kruistochtgebeden ijverig bidden, weten dat
Ik verlichting in de wereld breng voor de valstrikken van de duivel.
De oude slang valt en struikelt en verliest daarbij veel macht wanneer jullie je inspannen om
dagelijks Mijn Kruistochtgebeden te bidden. En terwijl de tijd van grote beproevingen voortgaat,
zullen jullie gebeden heel wat tegenslagen veroorzaken in de plannen gecreëerd door de
Vrijmetselaarsmachten, die ontworpen zijn om een ravage te veroorzaken om zo de zwakken en
kwetsbaren te controleren. Slechts één Kruistochtgebed, vanuit het hart gebeden, volstaat voor Mij
om de macht te vernietigen van arrogante politieke leiders, die geen geweten hebben.
Egoïsme is een vloek en een handicap voor het vermogen van de mensheid om in eendracht en vrede
samen te leven. De obsessie door persoonlijke ambities brengt alleen maar verdeeldheid, aangezien de
mens ernaar streeft om diegenen te overheersen waarvan hij meent dat dit nodig is, om er veel bij te winnen.
Diegenen onder jullie die, blindelings, de bevelen opvolgen van de machthebbers, die jullie ertoe brengen
daden te stellen, waarvan jullie weten dat ze in de Ogen van God afschuwelijk zijn, jullie ook zullen even
schuldig bevonden worden als diegenen die jullie verleiden om zulke kwaadaardigheid uit te voeren. De
mannen en vrouwen wier macht over anderen tot stand kwam door corrupte daden en andere middelen,
zullen veel werk te doen hebben, indien zij willen genieten van Mijn Prachtige Koninkrijk.
Ik zal de egoïsten en de hoogmoedige mensen onder jullie neervellen. Ik zal jullie op de grond werpen,
totdat jullie even nederig worden als diegenen die jullie vertrappen.
Ik zal de harten uitsnijden van die verharde en koppige zielen die zich niet bekommeren om iemands noden,
behalve die van zichzelf. Hun zal geleerd worden dat indien zij niet kunnen liefhebben, zij geen (hart) zullen
hebben. In plaats van liefde, zoeken zij enkel verafgoding. Deze arme zielen die voor jullie ogen in de wereld
verheven werden, op vele wijzen, zijn slachtoffers van Satan. In plaats van hun eigendunk toe te juichen
en hun onlesbare dorst naar openlijke verering te aanvaarden, moeten jullie voor hun zielen bidden
aangezien velen ze verkocht hebben.
Veel zielen in invloedrijke posities over anderen, met inbegrip van diegenen in de politiek, de muziekwereld,
de media, de amusementsindustrie en diegenen in de hoge geldaristocratie, moeten jullie in je hart houden,
aangezien velen slaaf geworden zijn van zichzelf en hun behoeften, die alleen hun eigen begeerten en
verlangens dienen. Zij parasiteren op de onschuldigen, die hen navolgen en hun levensstijl kopiëren, welke
hen van God gescheiden heeft.
Ik, Jezus, veroordeel de wereld van valse idolen gecreëerd door diegenen die niets anders willen dan macht,
rijkdom en de bekwaamheid om anderen te beïnvloeden.
De verspreiding van het atheïsme is veroorzaakt door de trots van de mens op zijn eigen bekwaamheid. Het
werd veroorzaakt door het geloof van de mens dat sterfelijke mensen, dank zij de Gave van het menselijk
verstand, alle antwoorden hebben over de ware betekenis van jullie leven op aarde.
Jonge zielen zijn voor Mij verloren gegaan omdat ze valse idolen verafgoden in de vorm van wereldse
goederen, mode, muziek en de wereld van het amusement. Het is niet dat zij niet van het leven mogen
genieten – want dat brengt Mij vreugde – maar het is hun gebrek aan liefde tot Mij en voor hun eigen
lichaam dat Mij bedroeft. Zij werden zuiver en volmaakt geboren. Hun lichaam is een Gave van de Hemel. Zij
ontwijden hun lichaam en schamen zich niet om onzedelijke daden te stellen met de bedoeling onschuldige
zielen naar zich toe te trekken. Velen van diegenen met dergelijke macht hebben hun ziel verkocht voor
hun duivels geïnspireerde talenten. De enige reden waarom hun deze geschenken gegeven werd was
om de wereld vreugde te verschaffen, als een talent dat God hun gaf. Maar, Satan bekoorde velen en
beloofde hen, in ruil voor hun zielen, een prachtig en schitterend leven van rijkdom, ophemeling,
roem en plezier. Toen zij deze geschenken ontvingen, gebruikten zij die om andere zielen te
verderven. En zo, gaat dat maar voort, totdat miljoenen andere zielen slaven worden van Satan. Veel
zielen die valse idolen nalopen worden meegesleept in drugsverslaving. Zij kennen geen schaamte, noch
bescheidenheid noch werkelijke liefde voor elkaar, aangezien elk tracht te wedijveren voor de grootste
aandacht.
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Zoveel tijd wordt besteed in de strijd voor zelfverheerlijking, die veroorzaakt wordt door een obsessieve
eigenliefde, dat God helemaal geen rol speelt in hun levens. Velen van hen verwerpen God openlijk door
de ontheiliging van het Heilig Kruisbeeld – zo weinig schaamte hebben zij. Weet dat zij een vreselijk lot
zouden ondergaan, indien Ik niet zou tussenkomen. Deze zijn slechts één groep van verloren zielen, die Ik
wil verzamelen en dan voorzien van de Gave van verlossing, omwille van jullie gebeden, Mijn geliefde
volgelingen. Ik zal hen door dit speciale gebed, in Mijn Toevluchtsoord opnemen.

Kruistochtgebed (117)
Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben.
“Liefste Jezus, Ik wijd U de zielen toe van (vermeld ze hier) en van allen die hun ziel inruilden voor de prijs van de
roem.
Bevrijd hen van hun bezetenheid. Keer hen af van de bedreiging van de Illuminatie, die hen verslinden.
Geef hen de moed om zonder vrees weg te gaan van deze goddeloze onderworpenheid. Neem hen in Uw Armen
van Barmhartigheid en voed hen terug naar een Staat van Genade, opdat zij geschikt zijn om voor U te staan.
Door Uw Godheid, help mij om door dit gebed, voor Satans geadopteerde zielen, hen weg te halen uit de
Vrijmetselarij. Bevrijd hen van de boeien die hen binden en die uitlopen op een vreselijke foltering in de kamers
van de Hel.
Help hen, door het lijden van uitverkoren zielen, door mijn gebeden en door Uw Barmhartigheid, om in de
voorste linie te staan, klaar om de Poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede – het Nieuwe Paradijs – binnen te
treden. Ik smeek U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap. Amen.”
Jullie Jezus

897. Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dit zal 100 dagen duren.
Vrijdag, 30 augustus 2013, 20:24 u.
Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft, zorg ervoor dat elke natie Mijn Profetieën hoort, zodat zij zichzelf
kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde Aarde – het Nieuwe Paradijs. Elk kind van God heeft
recht op zijn of haar erfdeel en dus, net alsof zij zich zouden voorbereiden op een grote bruiloft, moeten zij
beginnen plannen voor die Grote Dag.
Ik doe een oproep tot Joden, Moslims en Christenen, net als tot elke andere gezindte, om nu naar Mij
te luisteren. Niet een van jullie zal onaangetast blijven door de boosaardigheid van de antichrist.
Maar als jullie je nu voorbereiden, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij over de wereld
zal brengen, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in jullie huizen te bewaren.
Wanneer het Woord van God, het Ware Woord, jullie bekendgemaakt wordt, dan moeten jullie halt houden
en luisteren, want het zal jullie naar de Poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde leiden. Dit
Nieuwe Paradijs wacht en zal de thuis worden van miljarden zielen, met inbegrip van diegenen die wachten
in het Vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen verenigen wier harten openstaan voor de Heerschappij
van God, die de Liefde van Mijn Barmhartigheid zullen voelen.
Alstublieft, vrees die Dag niet, aangezien hij jullie grote blijdschap, vrede en vreugde zal brengen. Mijn
Koninkrijk zal jullie verbazen, omwille van zijn verbazingwekkende schoonheid. Velen onder jullie vrezen
Mijn Boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood betekent – het einde. Maar dat zou
een onjuiste veronderstelling zijn.
Diegenen van jullie die vrijwillig naar Mij toekomen, onvoorwaardelijk, met nederigheid en liefde,
zullen de pijn van de fysieke dood niet ervaren. In plaats daarvan zullen jullie je in oogwenk in jullie
nieuwe omgeving bevinden. Dat zal jullie eerst doen schrikken en jullie zullen vlug rondkijken om jullie
geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie families zullen zijn, met inbegrip van
diegenen die jullie liefhebben, die reeds met Mij in de Hemel zijn en diegenen die Ik zal bevrijden uit de
vuren van het Vagevuur.
Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dit zal 100 dagen duren. Mijn Nieuwe Paradijs zal maar één
religie hebben, het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks zal aanbeden worden. Alles zal in eenheid
zijn met de Heilige Wil van Mijn Vader. Daar zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal
geen verdeeldheid toestaan.
Ik zal leiders aanduiden en in geen enkel land zal er gebrek zijn aan voedsel, water, huizen of leven. Er zal
geen dood meer bestaan, want Ik zal al diegenen die binnengaan, Eeuwig Leven schenken. Alle naties
zullen samenwerken om het Woord van God te verspreiden, en gelukzaligheid, die vandaag onmogelijk op
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Aarde te bereiken is, zal één van de grootste Gaven zijn die Ik jullie zal aanbieden. Jullie zullen heel erg
geliefd worden en jullie zullen Mij beminnen, net zoals Ik jullie bemin.
Velen van jullie zullen generaties van jullie families ontmoeten, van eeuwen geleden. Generaties zullen
verdergaan en jullie zullen jullie zonen en dochters zien trouwen en volmaakte kinderen van God zien
verwekken – elkeen gezegend met grote Genaden. Er zal een Hoofd van Mijn Kerk aangeduid worden en
zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op Aarde zou vormen. En dus zal hij in het
Nieuwe Paradijs Mijn Kerk leiden.
O als jullie maar konden zien wat jullie wacht, jullie zouden tranen van vreugde wenen en jullie een weg
banen naar de Poorten. Dus alstublieft, jullie allen, negeer de aanvallen om jullie te doen stoppen met jullie
zoektocht naar Eeuwig Leven. Negeer diegenen die jullie zeggen dat Ik niet Besta. Schenk geen geloof aan
diegenen die Mijn Heilig Woord gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat Ik nu niet tot jullie spreek door
deze Boodschappen.
Jullie moeten strijden opdat jullie allen deze glorieuze erfenis ontvangen, want niemand heeft het recht een
ander deze grote erfenis te ontzeggen, die aan elke ziel toebehoort, ongeacht hoe zwart hun zielen ook
mogen zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij zielen te brengen, van overal, zodat wij samen het werk van
Satan kunnen vernietigen en vlug kunnen overgaan in de Nieuwe Wereld.
Mijn vrede zij met jullie.
Jullie Jezus

898. Velen onder jullie, die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om op te staan en
zichzelf een dienaar van God te noemen.
Zaterdag, 31 augustus 2013, 9:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, enige tijd geleden, heb Ik jullie allen gezegd om zaden te planten om jullie
en jullie families te voeden, tijdens de vervolging. Ik doe dit met een reden. Jullie moeten, zelfs maar
een paar zaden – zuivere zaden – planten, waarmee niet geknoeid werd door menselijke inmenging.
Ik zal dan de vruchten vermenigvuldigen, die zij zullen opbrengen en allen zullen voldoende te eten
hebben wanneer de wereld grote honger zal kennen. Die dagen zijn niet meer veraf en zij zullen er
komen door tal van redenen.
De oogsten zullen aangetast worden door de tussenkomst van hebzuchtige boeren. De resulterende oogst
zal ongeschikt zijn voor jullie om te eten. Oorlog zal dan betekenen dat weinig mensen in staat zullen zijn het
land te bewerken. Vervolgens zal er het vuur zijn, dat over de vier hoeken van de wereld zal
neerkomen, en alles zal onvruchtbaar worden. Deze verschrikkelijke beproevingen zullen veroorzaakt
worden door de verspreiding van het kwaad, maar veel mensen zullen overleven als zij op Mij vertrouwen.
Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog komt en zoals jullie zouden doen indien het
voedsel zou gerantsoeneerd zijn. Zorg voor veel water want alles wat jullie opslaan zal door Mij
vermenigvuldigd worden.
Alstublieft geloof niet dat Ik jullie vraag om jullie huizen te verlaten want dat is niet nodig. Een kleine
voorbereiding, waarbij jullie mekaar hulp aanbieden, is al wat nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen
bedekken die in Mijn Waarschuwing aan de mensheid geloven want de tijd dat het Derde Zegel geopend
wordt zal op een tijd van oorlog volgen.
Zo velen zullen het Woord van God negeren, dat opgetekend staat in het Boek der Openbaring. Zo vele
leiders en gewijde dienaren in Mijn kerken, laten na om gehoor te geven aan Mijn profeet, net zoals zij
deden voor de zondvloed.
Ik roep nu tot Mijn gewijde dienaren. In wie geloven jullie? In Mij, jullie Jezus of in de dwalingen van
diegenen die beweren experts in de theologie te zijn, maar die onwetend zijn wat betreft de
Waarheid? Word wakker. De Zegels worden geopend. Het is jullie plicht om Mij te helpen zielen te
redden, maar jullie zijn niet oplettend gebleven voor de klank van Mijn Roepstem. Ik heb jullie gezegd
dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer die dag komt zal het te laat zijn voor zielen die zich niet
hebben voorbereid.
De tijd voor de bazuinen om hun strafgericht aan te kondigen zal er vlug komen, nauwelijks of wanneer de
zegels verbroken zijn. Wat dan? Zullen jullie ontwaken en Mij volgen in die fase of zullen jullie Mij nog meer
zielen doen verliezen, terwijl jullie twijfelen? Terwijl jullie wachten tot anderen de weg leiden?
Ik moet jullie eraan herinneren dat het jullie rol is zielen te redden. Jullie doen dit door een leven waarin jullie
verondersteld worden Mij te dienen en niet een waarin jullie toegeven aan de hoogmoed en het ego van
diegenen die Mijn Leer proberen te verdraaien. Velen onder jullie in Mijn kerken begrijpen de betekenis niet
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van Mijn Nieuwe Paradijs en hebben nagelaten Gods kinderen te herinneren aan Mijn Belofte. Jullie moeten
hen herinneren aan de Waarheid – aan de tijd, voor de laatste dag.
Zo velen onder jullie, hoewel vriendelijk, goed, liefdevol en met een oprechte toewijding aan Mijn Kerk op
Aarde, vergeten Mijn Tweede Komst. Wat denken jullie dat dit is en wat hebben jullie geleerd? Hoeveel
profeten zouden er nodig zijn om jullie ervan te overtuigen dat die tijd bijna daar is?
Wanneer hebben jullie gehoord dat God Zijn profeten niet zendt om Zijn kinderen te helpen voorbereiden in
de strijd tegen het kwaad, dat de menselijke ziel verderft. En wat geeft jullie het recht aan te nemen dat
het Boek der Openbaring leugens bevat? Jullie ontkennen veel van wat het bevat en jullie stellen dat
niet ter discussie. Waarom? Beseffen jullie niet dat dit betekent dat jullie het Woord van God
ontkennen?
Mijn Geduld wordt beproefd. Mijn Toorn is groot. Jullie halsstarrige weigering om Mijn Gave van
Tussenkomst, om jullie voor te bereiden, te aanvaarden, beledigt Mij. Door die gewijde bedienaren die
Mij wel herkennen in deze Boodschappen, te vervolgen, ontzeggen jullie anderen de Gave van Verlossing.
Jullie zijn blind en jullie onwetendheid omtrent Mijn Leer en het Woord van God, dat opgetekend staat in Mijn
Vaders Heilig Boek – de Bijbel – is verbazend. Jullie zeggen Mij te dienen, maar jullie kennen Mij niet en
daarom zien jullie niet.
Wanneer jullie geloof zwak is, kunnen jullie je hart niet voor Mij openen. Indien jullie je hart voor Mij
openden, zouden jullie in staat zijn Mij duidelijk te horen, want jullie zouden vervuld zijn met de Heilige
Geest. Helaas, velen onder jullie, die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zichzelf een
dienaar van God te noemen. Jullie maken Mij beschaamd en jullie beschamen Mijn Naam, wanneer jullie
openlijk jullie kudde in Mijn Naam vernederen. Jullie verbreken elk voorschrift van God wanneer jullie
diegenen veroordelen die deze Boodschappen volgen, want jullie werd de autoriteit niet gegeven om
dit te doen. Jullie eigenliefde krijgt voorrang op jullie liefde voor Mij, Jezus Christus en daarom zijn jullie niet
langer geschikt om Mij te dienen. Jullie zijn te trots om voor Mijn Troon te staan.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

899. Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onwetend van de Heilige
Schrift, die arme vissers waren.
Zondag, 1 september 2013,11:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op aarde rondwandelde en de Tempels van God binnentrad, om de
Waarheid te openbaren, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. Vele priesters waren verbaasd over
wat Ik wist en over Mij, de nederige Zoon van een timmerman. Dus luisterden zij, met aandacht, terwijl Ik
meer uitleg gaf over wat van hen verwacht werd, zoals neergeschreven in Mijn Vaders Boek.
Ik wist vanaf de leeftijd van 12 jaar wat Mijn Missie was en Ik begon langzaam, niet te veel openbarend,
vooraleer de tijd rijp was. Ik wist dat Ik de wereld moest voorbereiden op de Komst van de Messias. Ik wist
eveneens, binnen een korte tijdspanne, dat Mijn Vaders Kerk op Aarde Mij zou verloochenen en zeggen dat
Ik een bedrieger was.
Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onwetend van de Heilige Schrift, die arme
vissers waren. Waarom deed Ik dit? Ik wist dat de kennis die Ik hun zou geven zou aangenomen worden
zoals die was. Zonder enige voorkennis van de Heilige Schrift, zouden zij derhalve Mijn Leer niet vergelijken
met de Heilige Schrift en trachten fouten te vinden door ze zorgvuldig te onderzoeken. Dat zou betekend
hebben dat velen onder hen niet de durf niet zouden gehad hebben om de Waarheid te verspreiden. Zij
werden bespot door diegenen die hoge posten bekleedden in de Kerk, die beweerden dat onwetende
mannen niet waardig waren om boven hen door God te worden uitgekozen om Zijn Heilig Woord te
verspreiden. Ongetwijfeld, met hun scholing inzake spirituele aangelegenheden en met hun positie in de
Kerk van God, dat God alleen Zijn Kerk zou kiezen om het Goede Woord te verkondigen. Zij konden niet
begrijpen dat God alleen de nederige en onwetende mensen hiervoor uitkiest, omdat zij niet redetwisten. Zij
vragen niet om uitleg en zij zijn niet bang te worden afgewezen, want zij weten niet beter. Denk eraan dat
God niet diegenen kiest die zichzelf boven de anderen verheffen. Dat zou nooit kunnen zijn.
Dit is waarom jij, Mijn dochter, gehaat wordt door Mijn Kerk op Aarde. Dit is de reden waarom zij Mijn
Boodschappen verscheuren en ze belachelijk maken. Dit is waarom ze spotten met jou, omdat je niet
waardig geacht wordt Mijn Heilig Woord te verspreiden. Hoe bedroeven ze Mij. De haat die je zal zien zal
hoofdzakelijk komen van de Katholieke Kerk. Zij zullen nooit aanvaarden dat een profeet, die geen
kennis heeft van de Allerheiligste Bijbel of van Mijn Leer, gezonden kan worden. Zij zullen zeggen dat
je ketterijen verspreidt. Zij zeggen dit omdat zij zo ver van Mijn Leer verwijderd zijn dat ze zijn beginnen
geloven in hun eigen leugens. Weet dat Mijn profeet voor de eindtijden gezonden werd en niet gekozen,
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want dit zou niet kunnen zijn, aangezien dit, de Laatste Zending, gecreëerd werd door Mijn Vader, Die alleen
de Zijnen zendt.
Ik waarschuw diegenen onder jullie die Mij bespotten, door het kleineren van deze Boodschappen –
Mijn Heilig Woord, jullie moeten nu naar Mij toekomen in Heilige Aanbidding, onmiddellijk, elke dag,
totdat jullie Mijn Stem horen. Alleen dan kan Ik jullie meenemen en jullie tonen wat Ik van jullie verwacht in
deze beslissende tijd in jullie dienst aan God.
Jullie Jezus

900. Geloven diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn
Boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?
Zondag, 1 september 2013, 17:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk zeg je Mij dank voor deze zeer moeilijke Missie. Ik weet hoeveel pijn het
je bezorgt om het Woord van God te verkondigen, omdat het zoveel boosheid opwekt onder diegenen die
geloven dat zij de elite zijn.
Mijn dochter, weet dat terwijl Ik jou gunsten verleen, jij altijd alleen zal wandelen, en je zal eindigen in de
wildernis, net zoals de profeten voor jou. Ik zal sommigen zenden om je te helpen, maar je zal altijd
geïsoleerd zijn. Maar Ik zal jou echter altijd gezelschap houden, terwijl de wolven jacht op je maken.
Zeg diegenen die zichzelf Mijn ware leerlingen noemen, priesters en gewijde dienaren onder jullie,
het volgende. Ik zal altijd de stemmen horen van de kleinen, de zwakken, de nederigen en van
diegenen die zuiver zijn van hart. Zelfs als ze Mijn Boodschappen vrezen, zal Ik altijd diegenen die Mij
echt beminnen gunstig gezind zijn. Wie zijn deze waarover Ik nu spreek? Ik verwijs naar hen die nooit
vergeten zijn wat Ik hun gezegd heb. Draag Mijn Kruis, volg Mij, maar wees voorbereid, want wanneer
jullie het Woord van God zonder kwaadwilligheid verkondigen, zullen jullie Mijn Pijn ondergaan.
Ongeacht hoe beschaafd jullie menen dat de wereld in deze tijd is, jullie zullen gehaat worden
wanneer jullie opstaan, uitdagend, tegen hen die Mij haten. Wanneer ze Mij haten, zullen zij jullie
kruisigen.
Ik luister naar de zachtmoedigen. Ik zegen diegenen die Mijn richtlijnen aan jou uitvoeren, om elkaar te
beminnen, ongeacht hoezeer zij jullie kwellen. Diegenen onder jullie die Mij verwerpen, door deze
Boodschappen, mogen nooit, omwille van jullie twijfels, haat verspreiden tegen wie dan ook in Mijn Naam.
Ik, Jezus Christus, zeg jullie nu dat de duivel gekomen is om deze laatste aanval tegen al Gods kinderen ten
uitvoer te brengen. Diegenen onder jullie die weigeren naar Mij te luisteren, zullen vallen voor de charme van
zijn toegewijde dienaars.
Weten jullie niet dat Mijn Kerk door Satan zal aangevallen worden en dat dit voorzegd werd? Mijn
vijanden zullen te midden van jullie wandelen en, nochtans aanvaarden jullie niet dat Ik dit zou
toestaan. Weet dat de Strijd van Armageddon twee zijden omvat. Diegenen die in God geloven en het
Woord van God volgen en de Boze, zijn leger en al diegenen die hij bedriegt. Satan zal velen in Mijn Kerk
bedriegen en enkel diegenen die waakzaam blijven, en die opletten voor leerstellige dwalingen, zullen in
staat zijn de verleiding te weerstaan. De verleiding is het machtigste instrument dat door de bedrieger
gebruikt wordt. Hij misleidt door schijnbaar de Waarheid te verkondigen.
Ik verzoek dringend die arme zielen, diegenen die Mij liefhebben, en die trouw blijven aan Mijn Kerk op
Aarde, om te luisteren. Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Kerk en discipline aanvaarden, wanneer
jullie superieuren trouw blijven aan wat Ik de wereld gaf, door Mijn dood op het Kruis. De tijd om te
kiezen is nabij. De gruwel heeft nog niet plaatsgehad, maar wanneer jullie de dwalingen zien, welke
ingaan tegen Mijn Leer en Mijn Gaven van de Sacramenten, ga dan weg. Die dag is nabij. Dan moeten
jullie samenkomen en de Regels van Mijn Kerk blijven volgen, zoals ze werden vastgesteld voor
jullie, door Petrus.
Geloven diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn Boodschappen verwerpen, werkelijk
dat Ik Mijn Kerk zou verdelen en jullie zou vragen Mijn Leer te verloochenen? Wacht tot de dag komt
wanneer jullie gevraagd zal worden om trouw te zweren aan leugens, in de Naam van Mijn Heilige Kerk op
Aarde, alvorens jullie Mijn profeet verloochenen. Alleen Mijn Liefde voor jullie is zo sterk dat Ik jullie niet
terzijde schuif en toesta dat jullie verslonden worden door de demonen.
Jullie Jezus
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901. Weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen momenteel van Mij
verwijderd wordt.
Maandag, 2 september 2013, 18:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen deze, Mijn Profetieën, aan de wereld
gegeven om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit. Deze Missie heeft één doel.
Namelijk om alle zielen te redden – iedereen die vandaag leeft in de wereld. Het doet er niet toe hoe
hard de kritiek is die tegen jou aanzwelt, Mijn dochter, want Ik zal vooruitkomen, niet aflatend, totdat Mijn
werk gedaan is. Niemand zal Mij tegenhouden zielen te redden, want Ik zal al diegenen vertrappen die
in Mijn Weg durven staan, zodat Ik die zielen kan redden die uit Mijn Genade gevallen zijn.
Door het heidendom dat de Aarde bestrijkt en door de zwakheid van het geloof, dat onder gelovigen bestaat,
weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen momenteel van Mij verwijderd wordt? Mijn
Missie richt zich op zulke geteisterde jonge zielen, aan wie in de meeste gevallen elke kennis over
Mij, Jezus Christus, ontzegd werd. Omdat er zo velen zijn, in ieder land, moet Ik trachten om hen te
bereiken op gelijk welk manier die meest geschikt is om hun aandacht te trekken.
Onthoud, die Christenen onder jullie die gevoed werden met het Woord van God vanaf hun prille jeugd zijn
gezegend. Daarom hebben jullie een plicht om te bidden voor de verloren generatie. Alstublieft, Ik vraag
jullie om voor deze jongen zielen te bidden met dit Kruistochtgebed:

Kruistochtgebed (118)
Voor de verloren generatie van jonge zielen.
“Lieve Jezus, Ik roep Uw Barmhartigheid in voor de verloren generatie van jonge zielen.
Voor diegenen die U niet kennen, bedek hen met de Gave van inzicht.
Voor diegenen die U wel kennen, maar die U negeren, trek hen terug in Uw Barmhartigheid.
Alstublieft, geef hun spoedig het bewijs van Uw Bestaan en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen en
hen naar de Waarheid leiden.
Vul hun geest en ziel met het verlangen naar U.
Help hen de leegte te herkennen, die in hen heerst omdat zij Uw Tegenwoordigheid niet voelen. Ik smeek U,
lieve Heer, om hen niet in de steek te laten en in Uw Barmhartigheid, schenk hun Eeuwig Leven. Amen.”
Hoe verlang Ik deze jonge kinderen te bereiken en hen in Mijn Heilige Armen te sluiten, zodat Ik Woorden
van vertroosting in hun oren kan fluisteren en hun zielenvrede kan geven. Zij zijn van Mij en zonder hen
zouden in het Nieuwe Paradijs diegenen ontbreken naar wie Ik het meest hunker. Help Mij om hen te
redden.
Jullie Jezus

902. Jullie leven is slechts een vluchtig moment in jullie ganse levensduur. Jullie
zijn in ballingschap.
Dinsdag, 3 september 2013, 18:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen alle mensen over heel de wereld, die Mij uit hun
leven hebben weggesneden, op te roepen tot Mij terug te keren. Vele zielen, die zich laten leiden door de
idee dat God misschien in feite niet Bestaat, hebben beslist om Mij, hun geliefde Jezus, te vergeten. Ik maak
Mij zorgen over deze arme, verwarde mensen omdat Ik hen vurig bemin en hun gezelschap mis.
Indien jullie van Mij afgedwaald zijn en het moeilijk vinden om jullie kijk van een modern
voorthollende wereld te verzoenen met een eenvoudig geloof in Mij, Jezus Christus, laat Mij jullie dan
helpen om te begrijpen. Jullie zijn van Mij gescheiden door jullie zonden. Wanneer zonden jullie ziel
verderven, daalt duisternis op haar neer en dit maakt het moeilijk om het Licht van God te
aanvaarden. Wanneer dat gebeurt, dan verhardt jullie hart. En vervolgens wordt jullie verstand erin
betrokken en dat is wanneer jullie verkeerdelijk geloven dat God niet zou kunnen Bestaan, omdat de
logica voorschrijft dat Hij niet kan bestaan.
Jullie leven is slechts een vluchtig moment in jullie ganse levensduur. Jullie zijn in ballingschap. De
Waarheid ligt in de toekomst, wanneer jullie eindelijk zullen thuiskomen bij God in jullie natuurlijke staat. Ik
begrijp hoe lastig het is voor de mensen om dicht bij Mij te blijven aangezien zij geconfronteerd worden met
zoveel afleidingen, verleidingen en duisternis op Aarde.
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Wanneer jullie ervaren dat jullie Mijn Tegenwoordigheid of Mijn Liefde niet kunnen voelen, verlang Ik dat
jullie volgend Kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (119)
Om de Liefde van Jezus te voelen.
“Jezus, help mij, ik ben zo verward.
Mijn hart wil zich niet openen voor U.
Mijn ogen kunnen U niet zien.
Mijn verstand houdt U tegen.
Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.
Mijn ziel is vertroebeld met duisternis.
Alstublieft, heb medelijden met mij, een arme zondaar.
Ik ben hulpeloos, zonder Uw Tegenwoordigheid.
Vul mij met Uw Genaden, opdat ik de moed heb mij naar U uit te strekken, om U te smeken om Barmhartigheid.
Help mij, Uw verloren leerling, die U bemint, maar die niet langer de liefde voelt opwellen in mijn hart, om de
Waarheid te zien en te aanvaarden. Amen.”
Het is niet gemakkelijk om in vereniging met Mij te zijn. Jullie moeten volharden tot jullie Mijn
Tegenwoordigheid in jullie ziel voelen. Roep Mij aan en Ik zal lopen en jullie arme beklagenswaardige ziel
omhelzen en jullie meenemen, jullie leiden en jullie brengen naar jullie eeuwige verlossing. Het maakt niet uit
wat jullie gedaan hebben, jullie mogen nooit bevreesd zijn om op Mij te roepen. Ik antwoord aan elke
zondaar, ongeacht wie zij zijn. Niemand van jullie is zonder de smet van de zonde. Ik wacht op jullie oproep.
Jullie Jezus

903. Ik breng Gaven in fasen, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel.
Woensdag, 4 september 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, tegenwoordig in nederige zielen, zal duidelijker worden
naarmate Mijn Nieuwe Gave uitgestort wordt over elk van hen die momenteel leven in de wereld.
Ik breng Gaven in fasen, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel. Mijn volgelingen, in elke kerk over heel
de wereld, zullen een heropleving voelen van hun liefde voor Mij vermits Ik hen omhul met een groter
begrip omtrent Mijn Belofte van Wederkomst. Mijn Gave zal betekenen dat zij in staat zullen zijn om te
zien, doorheen de wanorde van de duisternis, hoe de Waarheid begint steek te houden. Zij zullen weten dat
Ik tot hen spreek, omdat zij Mijn Tegenwoordigheid in hun harten zullen voelen. Zij zullen gezegend worden
met kennis, die hun door de Kracht van de Heilige Geest zal gegeven worden, om hen in staat te stellen zich
gepast voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Mijn volgelingen zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen Mij niet verraden noch
zullen zij godslasteringen aanvaarden, die hun in Mijn Naam aangeboden worden. Dat is de reden
waarom Mijn Woord zich nu sneller zal verspreiden en spoedig zal de Heilige Geest een verlangen in hun
zielen opwekken naar de Grote Dag wanneer de laatste bazuin zal schallen om Mijn Komst aan te kondigen.
Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, Ik Ben met jullie, hoewel jullie lijden. Weldra zullen jullie in groten
getale toenemen en dit zal jullie het vertrouwen geven om trouw te blijven aan Mij.
Jullie Jezus

904. Moeder van Verlossing: Elk afzonderlijk Sacrament zal onherkenbaar veranderd
worden.
Donderdag, 5 september 2013, 9:35 u.
Mijn kind, toen ze de Doornenkroon op het Heilig Hoofd van mijn Zoon plaatsten, was dat niet enkel om een
vreselijke lichamelijke marteling op te leggen, het was bedoeld om een verklaring af te leggen. Het werd
gedaan als een symbolisch gebaar. Ze zegden, terwijl zij Hem bespotten dat deze Man, Die zegt dat Hij
het Hoofd van de Kerk is en Die Zichzelf de Messias noemt, niet zal geduld worden. Zij belasterden
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het Hoofd van de Kerk toen zij Hem kroonden en zij zullen Hem opnieuw belasteren gedurende deze
tijden.
Het zal niet volstaan dat ze, de vijanden van Christus, mijn Zoons Kerk van binnenuit overnemen – zij zullen
Hem op vele andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie en de
betekenis van de Eucharistie veranderen. Zij zullen zeggen dat Het, de Heilige Eucharistie, de
mensheid voorstelt en dat het een teken is van een nieuwe geloofsgemeenschap – een verzameling
van alle mensen als één in de Ogen van God. Jullie, mijn kinderen, zal gezegd worden dat jullie allen
met elkaar in vereniging zijn en dat dit een reden is om te vieren.
De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn Werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee
verschillende zaken zijn. Toch zullen zij de betekenis verdraaien – al wat jullie tenslotte zal overblijven, zal
een stuk brood zijn, want wanneer zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal mijn Zoons
Tegenwoordigheid ophouden.
Elk afzonderlijk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. Zo sluw zullen de vijanden van mijn Zoon
zijn, dat het zal lijken alsof de heilige ceremoniën slechts een klein beetje veranderd zijn. Het Sacrament
van Verzoening (de biecht) zal afgeschaft worden, want het beest wil niet dat zielen verlost worden, want
dat zou een overwinning betekenen voor mijn Zoon.
Kinderen, jullie moeten mij blijven vragen om te bemiddelen, zodat de pijn van deze komende
gebeurtenissen kan verzacht en de tijd verkort worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

905. Niemand van Mijn gewijde bedienaren kan wie dan ook in Mijn Naam
veroordelen.
Donderdag, 5 september 2013, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinig van diegenen die in God geloven, of die Mij als Mensenzoon
aanvaarden, beminnen Mij werkelijk. Zij zeggen dat ze dat doen, maar velen leven niet volgens Mijn Leer. Je
kunt niet zeggen dat je Mij bemint en vervolgens anderen veroordelen. Je kunt niet een andere persoon
kwetsen, door harde woorden en dan zeggen dat je Mij bemint, tegelijkertijd.
Wie onder jullie is vrij van zonde? Wie van jullie verheerlijkt zichzelf ten overstaan van Mij en spreekt dan
hardvochtig tegen een ander? Jullie zullen nooit in staat zijn te zeggen dat jullie in Mijn Naam spreken
wanneer jullie iemand anders zwartmaken. Dat is een belediging tegenover God en diegenen onder jullie die
zo handelen, beledigen Mij. Diegenen onder jullie die slecht spreken over een ander, wanneer jullie zeggen
Mij te verdedigen, scheiden zichzelf alleen maar van Mij. Toch geloven jullie dat jullie daden gerechtvaardigd
zijn. Wanneer dachten jullie dat Ik zulk een gedrag zou bevestigen en waarom geloven dat jullie de
bevoegdheid hebben om deze dingen te doen?
Wanneer jullie in Mijn Dienst staan en dan wrede woorden uitspreken tegen een willekeurige van
Gods kinderen, begaan jullie een zware zonde. Niemand van Mijn gewijde bedienaren kan wie dan
ook in Mijn Naam veroordelen. Jullie kunnen dan wel vertrouwd zijn met Mijn Leer – jullie kunnen
kennis hebben omtrent alles wat in Mijn Vaders Boek staat, maar wanneer jullie iemand anders
zwartmaken, in Mijn Naam, zal Ik jullie wegjagen. Het zal veel boete vereisen van jullie kant om terug
in Mijn Gunst te komen en zelfs dan, totdat jullie Mij gesmeekt hebben om jullie te vergeven, zal het
nog een lange tijd duren vooraleer jullie in staat zijn om opnieuw voor Mij te komen.
Jullie Jezus

906. Moeder van Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog verklaard
worden.
Vrijdag, 6 september 2013, 18:46 u.
Mijn geliefd kind, Ik moet, op de instructies van mijn Zoon, Jezus Christus, verkondigen dat de oorlogen, die
zich nu in het Midden Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden, vermits een nieuwe, bittere
wereldoorlog uitgeroepen zal worden.
Hoe breekt dit het Heilig Hart van mijn arme lijdende Zoon. De haat, die de harten bezielt van die leiders,
toevertrouwd met de verantwoordelijkheid om hun landen te besturen, door gewone mensen, zal uitbreiden.
Zij zullen hun eigen naties verraden. Miljoenen zullen gedood worden en vele landen zullen erin betrokken
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worden. Jullie moeten weten dat de zielen van diegenen die zullen vermoord worden en die onschuldig zijn
aan om het even welke misdaad door mijn Zoon zullen gered worden.
De snelheid van deze oorlogen zal toenemen en nauwelijks zullen vier werelddelen betrokken worden
of de Grote Oorlog zal aangekondigd worden. Helaas, nucleaire wapens zullen gebruikt worden en
velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar hij zal niet lang duren.
Bid, bid, bid voor al de onschuldige zielen en ga door met het bidden van Mijn Allerheiligste
Rozenkrans, drie keer per dag, om het lijden te verzachten, dat het resultaat zal zijn van
Wereldoorlog III.
Dank je, mijn kind, om mijn oproep te beantwoorden. Weet dat er op dit moment groot verdriet heerst in de
Hemel en het is met een zwaar hart dat Ik jullie dit moeilijke nieuws breng.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

907. Moeder van Verlossing: De enige weg naar Eeuwig Leven is door mijn Zoon,
Jezus Christus.
Vrijdag, 6 september 2013, 20:15 u.
Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat mijn Zoon gestorven is om de mensheid te redden. Hij
bevrijdde alle zielen uit de slavernij van het beest. Hij gaf jullie allen de Gave van Verlossing en om het
Eeuwig Leven te ontvangen, moeten jullie naar mijn Zoon komen en Hem om deze Grote Gave vragen.
De enige weg naar Eeuwig Leven is door mijn Zoon, Jezus Christus. Omdat Hij zo barmhartig is, staat Hij
eenieder toe om uit eigen vrije wil naar Hem toe te komen. Hij gaf de wereld de Waarheid en, door Zijn Gave
van Zijn dood op het Kruis, opende Hij de weg voor allen om in eeuwige vrede en in Zijn Paradijs te leven.
Velen aanvaarden mijn Zoon niet noch geloven zij in God. Indien jullie niet in God geloven of de Gave
van Verlossing niet aannemen, dan scheiden jullie je van God. Omwille van deze Laatste Missie om
zielen te redden, met inbegrip van de zielen van alle zondaars, alsook diegenen die het Bestaan van
God weigeren te erkennen, zal mijn Zoon een Groot Wonder volbrengen. Tijdens de Waarschuwing zal
iedereen het bewijs zien dat zij een ziel hebben en velen zullen bekeerd worden. Aan diegenen die zich niet
zullen bekeren en atheïsten blijven, kan de Gave van Verlossing niet gegeven worden, want zij zullen Zijn
Hand van Barmhartigheid weigeren. Die zielen zullen Hem afwijzen op de meest opstandige wijze en niets
kan hen redden, behalve jullie gebeden.
Diegenen die elke poging, elke tussenkomst en elke Barmhartigheid weigeren om hen in het Nieuwe
Paradijs te brengen, zullen weggejaagd worden. Want hun zal het Koninkrijk van mijn Zoon niet toekomen,
omdat mijn Vader, Die de mensheid begiftigde met de Gave van de vrije wil, nooit Zijn Wil zal opleggen bij
gelijk wie van Zijn Kinderen.
Bid, bid, bid opdat atheïsten de Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden, die mijn Zoon naar elk
van hen afzonderlijk zal uitstrekken. Denk eraan de Kruistochtgebeden te bidden om deze arme
kleine zielen te redden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

908. Mijn Heilig Woord mag niet gewijzigd of aangepast worden zodat het iets
anders wordt.
Zaterdag, 7 september 2013, 18:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alle moeite blijf doen om de wereld te bereiken, door deze
Boodschappen – zijn er toch nog velen van Mijn vrome volgelingen die er niet in slagen Mijn Hand te
aanvaarden. Deze kostbare zielen van Mij zijn kwetsbaar omdat velen er niet in zullen slagen te zien
op welke manier hun geloof zal gebruikt worden om de nieuwe, weldra toegepaste liturgie, te
bekrachtigen die Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, zal nalaten te eren.
Velen zullen, onterecht, aannemen dat de nieuwe liturgie en de nieuwe mis – hoewel erg veranderd –
geen kwaad kunnen. Zo velen zullen zich in stilte vragen stellen omtrent de inhoud, zowel als de vorm
ervan en zullen die vreemd vinden. Toch zullen zeer weinigen hen betwisten daar zij zullen geloven dat deze
door de Kerk gezegend zijn en bijgevolg, ze niet verkeerd kunnen zijn. Wat zij niet begrijpen is dat Mijn
Heilig Woord niet mag veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt. Mijn Kerk is onfeilbaar,
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maar zou gelijk welke zogenoemde dienaar of leider in Mijn Kerk het Woord van God verdraaien of de
betekenis van de Heilige Eucharistie herschrijven, dan lasteren zij tegen God.
Ik werd door de mensheid verloochend en gekruisigd toen zij, met inbegrip van de leiders in Gods Tempel,
de Waarheid verwierpen. Wanneer gelijk wie – ongeacht hoe hooggeplaatst zij onder jullie ook zijn –
de Waarheid ontkent, dan zijn zij schuldig aan ketterij en komen zij niet van Mij. Toch zullen zij jullie
doen geloven dat de Waarheid een leugen is. Zij zullen alles ontkennen wat jullie door Mij geleerd werd om
volwaardig Christelijke levens te leven. Zij zullen op Mij spuwen, maar jullie langs een pad leiden, waarvan
zij zullen zeggen dat het naar Mij leidt, maar dat zal het niet.
Deze zaken, die voorzegd werden, zullen spoedig gebeuren. Wees voorbereid. Wanneer jullie de
tekenen zien, weet dan dat deze profetieën enkel van God kunnen komen.
Jullie Jezus

909. Het is tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en zij moeten zich
over de wereld verspreiden.
Zondag, 8 september 2013, 21:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en zij moeten zich over
de wereld verspreiden. Deze Gebeden worden gegeven door de Macht van God en grote wonderen gaan
ermee gepaard.
Deze Gebeden zullen bekering verspreiden, fysieke genezingen verschaffen en de impact van oorlog,
honger en armoede afzwakken. Vandaag laat Ik jullie een nieuw Gebed na dat zal helpen om het
verschrikkelijk lijden te beperken dat door oorlog zal veroorzaakt worden.

Kruistochtgebed (120)
Stop de verspreiding van oorlog.
“O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg die de mensheid vernietigen.
Bescherm de onschuldige mensen voor het lijden.
Bescherm de zielen die proberen om echte vrede te brengen.
Open de harten van diegenen die door de pijn van oorlog gekweld worden.
Bescherm de jongeren en kwetsbaren.
Red alle zielen wier levens door oorlog verwoest werden.
Sterk ons allen, lieve Jezus, die bidden voor de zielen van al Gods kinderen en verleen ons de Genade om het
lijden te weerstaan, dat wellicht ons deel zal zijn gedurende tijden van strijd.
Wij smeken U om de verspreiding van oorlog te stoppen en zielen in het Heilige Toevluchtsoord van Uw Hart te
brengen. Amen.”
Ga, jullie allen die Mij horen, en vraag Mij om de Genaden die jullie zullen nodig hebben om Mijn Pijn in deze
tijd te doorstaan.
Jullie Jezus

910. Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door
God bemind.
Dinsdag; 10 september 2013, 13:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet jij niet dat aangezien meer van jullie Mijn Boodschappen volgen, jullie zullen
gekweld worden door diegenen die Mijn Stem wensen tot zwijgen te brengen?
Terwijl deze Missie verdergaat, op het Bevel van Mijn geliefde Vader, zal elke inspanning gedaan
worden door diegenen, vooral in Mijn Kerk op Aarde die zich verzetten tegen deze Boodschappen,
om jullie te dwingen te stoppen met ze na te volgen. Deze bezwaren zullen toenemen en iedere soort
van verdraaide logica, arrogante ontkenning van de Waarheid en vervalste theologie, zullen gebruikt worden
om de Stem van God te smoren.
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Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door God bemind, omdat alleen
diegenen die Mij volgen en hun leven leven overeenkomstig Mijn Leer op deze wijze zullen lijden. Wanneer
jullie verheven, begunstigd en door de wereld uitgekozen worden als een levende heilige, waarin
geen fout gevonden wordt of de vergissing van jullie wegen openlijk vastgesteld wordt, dan zijn jullie
niet door God gekozen, want jullie trotseren wat van Gods dienaren verwacht wordt. Zonder de
Waarheid kenbaar te maken en door Mijn Waarheid te verdraaien, om jullie zo in de ogen van de
wereld te doen uitblinken, zullen jullie aan de kant geschoven worden wanneer Ik Mijn ware dienaren
uitzoek.
Mijn ware dienaren beminnen Mij en zij worden bewogen door Mijn Heilige Geest. Hun verdriet, dat tot
uitdrukking komt in hun ogen, omdat zij met Mij meelijden, kan duidelijk gezien worden door diegenen aan
wie de Gave van de Heilige Geest geschonken werd. Nooit veroordelen deze zuivere zielen anderen of
proberen zij het Woord van God te verhinderen, want zij zijn niet in staat zoiets te doen.
Jullie moeten in deze tijd intens bidden – jullie allen – want deze heilige dienaren van Mij worden omwille
van Mij aangevallen. Ik ben met hen, maar velen zullen vallen en bezwijken onder de druk om te blijven
zwijgen wanneer zij gedwongen worden hun kudde de leer van de komende leugens aan te bieden.
Jullie Jezus

911. Moeder van Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe
interpretatie van het Katholicisme niet erkennen.
Woensdag, 11 september 2013, 16:30 u.
Mijn kind, mijn Hart is verstrengeld met dat van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van groot
verdriet waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.
Elke persoon in de wereld, vooral diegenen zonder geld, invloed of bezittingen, zal lijden omwille van de
hebzucht van diegenen die vele landen controleren. Mijn Werk om mijn Zoon te helpen het laatste deel van
Zijn Verbond te voltooien om de mensheid te redden, begint op vele wijzen zichtbaar te worden. Ik zal, door
de Macht van God, al diegenen die radeloos van verdriet zijn, omwille van het lijden in hun levens, in het
Toevluchtsoord van mijn Zoons Bescherming leiden. Diegenen die zo’n armoede, zo’n honger, zo’n angst,
zo’n ongerechtigheid te verduren hebben – wat het ook moge zijn – zullen vertroost worden wanneer jullie
mij vragen voor jullie te bidden.
Diegenen onder jullie die moeten lijden, omdat jullie getuigenis afleggen van Jezus Christus, de
Verlosser van de mensheid, zullen in deze tijd extra kracht ontvangen wanneer jullie Mij vragen jullie
te helpen. De grootste ongerechtigheid binnen mijn Zoons Kerk zal spoedig gezien worden, wanneer
zowel gewone gelovigen en gewijde dienaren evenzeer, ervan zullen beschuldigd worden
ongehoorzaam te zijn tegenover de Leer van Jezus Christus.
Er zal jullie gevraagd worden een eed af te leggen – te reciteren zoals de Apostolische
Geloofsbelijdenis – om jullie trouw te verklaren aan een gewijzigde vorm van eredienst aan God.
Door te zweren, door middel van deze eed, die niet erkend is in de Allerheiligste Bijbel, zullen jullie je
ziel in groot gevaar brengen. De liturgie zal veranderd worden en nieuwe toevoegingen zullen
afgekondigd worden, terwijl andere gedeelten, gedurende vele jaren gebeden, niet langer zullen
gekend zijn. Dit boosaardig plan zal gerechtvaardigd worden doordat zij al de attributen zullen nemen
geassocieerd met mijn Zoon en deze zullen bestempelen als zijnde de redenen voor zulke veranderingen.
Daarom zullen diegenen onder jullie die trouw zijn aan mijn Zoon het uitermate storend vinden en jullie
zielen zullen erg lijden. En terwijl jullie mijn Zoon eer zullen blijven bewijzen, zullen jullie bespot worden
omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme en Christendom niet erkennen. Jullie mogen nooit
de moed verliezen tijdens deze beproevingen, want jullie, lieve kinderen, zijn door God begunstigd en Hij zal
bij jullie blijven tot helemaal op het einde.
Keer jullie nooit af van de Waarheid. Geloof nooit iets, dat niet van God kwam.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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912. Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die misschien alle hoop in het
leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn.
Vrijdag, 13 september 2013, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart verlangt naar de wereld en eenieder die erin leeft en Ik beloof je dat Ik
alles zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.
Ik bemin elke man, vrouw en kind, ongeacht wie zij zijn – of zij nu machtig, rijk, invloedrijk, nederig, arm of
gewoon eenvoudige mensen zijn die een alledaags leven leiden. Jullie allemaal werden gekozen om
geboren te worden door Mijn Vader, Die jullie schiep. Elke ziel heeft een doel en ieder van jullie is een
geliefd kind van God.
Diegenen onder jullie, die buitengewoon lijden en die misschien alle hoop in het leven verloren
hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn en dat Ik jullie pijn intens voel. Ik lijd in jullie. Jullie moeten de
hoop nooit opgeven, want Ik heb een plaats voor jullie in Mijn Paradijs. Wanneer jullie de hoop
opgeven, keren jullie je rug naar jullie toekomst, die vol is van Mijn Licht. Deze toekomst is Mijn Gave voor
jullie en alles behoort Mij toe. Ik zal jullie bezorgdheid wegnemen. Roep Mij slechts en zeg:
“Jezus, neem mijn verschrikkelijke pijn en lijden weg en laat mij Uw Liefde voelen”
en Ik zal jullie zware last onmiddellijk opheffen.
Wanneer jullie je leeg voelen en geloven dat niemand jullie echt bemint, moeten jullie weten dat Ik
naast jullie sta, omdat Ik jullie altijd zal beminnen, ongeacht hoe ver jullie afgedwaald zijn. Wanneer
jullie geloven dat jullie niets hebben om voor te leven, weet dan dat Mijn Nieuwe Paradijs jullie het Eeuwig
Leven zal geven. Maar jullie moeten eerst in dit leven volharden in jullie lijden. Toch zal Ik jullie lijden
verzachten en al wat jullie te doen hebben is Mij erom te vragen.
Velen van jullie voelen zich waardeloos, onbemind, zonder succes, onvervuld en van weinig belang. Jullie
voelen je zo omdat de wereld geobsedeerd is door zogenaamd succes en ambities. Alleen de kleine
minderheid, de elite, lijkt zulke grote hoogten te bereiken. De druk die door de wereldmedia geschapen
wordt om weelde en schoonheid te huldigen dient enkel om het vertrouwen van de gewone man te
vernietigen. Het is niet noodzakelijk om indruk op anderen te maken. Het is niet noodzakelijk of wenselijk om
indruk op Mij te maken met jullie zogenaamd succes. Werk hard, met alle middelen. Gebruik de talenten die
jullie door God gegeven werden, maar gebruik ze om anderen te dienen en voor het goed van allen. Maar
weet dit. Het zijn de zwakken, de nederigen van hart en diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij,
Jezus Christus, die Ik zal verheffen tot de grootste heerlijkheid in Mijn Koninkrijk. Diegenen die nu
lijden zullen nooit meer lijden in Mijn Nieuwe Paradijs.
Mijn Belofte te komen om jullie allen te verzamelen zal tijdens Mijn Tweede Komst vervuld worden. Kijk met
groot verlangen en vreugde uit naar die dag, want hij is niet meer veraf en dan zal Ik jullie de Gaven van
liefde, vreugde, geluk en Eeuwig Leven brengen. Volhard en kom dicht bij Mij. Ik Ben met jullie. Ik zal jullie
nooit in de steek laten, maar jullie mogen je niet van Mij afscheiden want als jullie dat doen, zullen jullie voor
Mij verloren zijn. Kom, leg jullie hoofd op Mijn Schouder. Laat Mij jullie troosten. Laat Mij een eind stellen aan
jullie verdriet. Laat Mij jullie tranen afwissen. Laat Mij jullie Mijn Vrede geven.
Ik verleen jullie nu een bijzondere Zegen. Neem het aan. Aanvaard Mijn Hand en alles zal goed zijn. Ik
bemin jullie.
Jullie Jezus

913. De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die zal ontspruiten uit de
lendenen van Mijn Kerk – zal neerdalen als een grote dikke mist.
Zaterdag, 14 september 2013, 03:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben de Stem in jullie midden, Die probeert om Mijzelf hoorbaar te maken
onder die leiders die geloofsafval verspreiden en die regeren in de vier uithoeken van de Aarde.
De leer van de duisternis – de grote geloofsafval, die zal ontspruiten uit de lendenen van Mijn Kerk – zal
spoedig neerdalen als een grote dikke mist over alle nietsvermoedende Christenen. Het plan om de
Waarheid te onderdrukken is begonnen en weldra zullen verdraaide versies van Mijn Heilige Leer voor velen
onder jullie duidelijk worden. Maar, terwijl zij de Waarheid zullen inruilen voor leugens, zal de Heilige Geest
oprijzen tegen Mijn vijanden. Mijn Licht zal nog altijd zichtbaar blijven te midden van alle verwarring, die de
leiders van de grootste geloofsafval van alle tijden over de wereld zullen brengen. Zij zullen niet rusten totdat
de wereld heidens geworden is, met geen liefde voor Mij, Jezus Christus.
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De seculiere wereld zal geacht worden de enige juiste te zijn, degene waar elke mens zal
aangemoedigd worden om zijn eigen lusten en verlangens te volgen. Elke poging zal ondernomen
worden om de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest weg te drukken. Zij zullen Mijn Lijden op het
Kruis ontkennen en de betekenis van de nood om redding te verdienen, hoewel die gegeven wordt
aan iedereen die zichzelf in Mijn Ogen verlost, en die om Mijn Barmhartigheid vraagt. Zij zullen niet
alleen Gods kinderen dwingen zich te voeden met leugens over Mij en Mijn Leer, zij zullen diegenen
vervolgen die zulke leugens in vraag stellen.
Diegenen die de leider van Mijn Kerk van binnenuit om uitleg vragen, zullen hard aangepakt worden
en geen greintje barmhartigheid zal betoond worden. Diegenen onder jullie die valse leerstellingen
aanvaarden, van diegenen die beweren Mijn Kerk te vertegenwoordigen, en in hun hart weten dat die niet
van Mij zouden kunnen komen; Ik zal jullie helpen. Ik zal jullie troosten terwijl Ik jullie leid. Jullie mogen de
Waarheid nooit ontkennen of jullie inlaten met diegenen wier machtswellust betekent dat zij in Mijn Naam
zullen liegen, als zij daardoor gunstige betrekkingen met Mijn vijanden kunnen blijven onderhouden. Jullie
geloof zal werkelijk op de proef gesteld worden.
Ik kom nu om jullie de Waarheid te brengen, enkel omdat de Waarheid jullie zal ontzegd worden. Wanneer
dat gebeurt, zal het jullie niet toegestaan worden de Waarheid te verkondigen aan andere zielen die zonder
haar niet kunnen overleven.
Bid om Barmhartigheid voor jullie eigen zielen en voor diegenen die in grote dwaling zullen geleid worden
door Mijn vijanden.
Jullie Jezus

914. Moeder van Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren, die
openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon Jezus Christus.
Zaterdag, 14 september 2013, 16:10 u.
O, mijn kind, net zoals Ik mijn Zoon beminde vanaf het moment dat Ik in Zijn mooie Gelaat keek, zo bemin Ik
al Gods kinderen als helemaal de mijne.
Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods kinderen, daar Ik plechtig
beloofde hen te helpen in hun ogenblik van laatste verlossing. Mijn Zoon, wanneer Hij mij kroonde
tijdens mijn Kroning in de Hemel, gaf mij de autoriteit om de Moeder te worden van de twaalf
stammen – de twaalf naties in het Nieuwe Jeruzalem. Alvorens deze dag aanbreekt, zal Ik, als de Moeder
van Verlossing, overal zielen uitzoeken en hen naar mijn Zoon trekken. Ik help Hem bij deze lastige taak en
net zoals mijn Hart in het Zijne verstrengeld is, is het ook verstrengeld in de harten van diegenen die mijn
Zoon waarlijk beminnen.
Als jullie Moeder, bemin Ik al Gods kinderen. Ik voel dezelfde liefde voor elk van jullie zoals gelijk welke
moeder voelt voor haar kleine kinderen. Ik zie Gods kinderen alsof zij allen slechts kleine kinderen
waren. Ik voel hun pijn. Ik lijd met mijn Zoon mee wanneer Hij naar de zondaars kijkt, die de Liefde afwijzen
die Hij voor hen heeft. Hoe verschrikkelijk lijdt Hij om hen en hoeveel tranen ween Ik nu wanneer Ik de
ellende van de mensen zie toenemen door de verspreiding van de zonden. Toch is er nog steeds veel liefde
levend in de wereld. Die liefde, wanneer zij zuiver is, zal de duisternis weerstaan en, zoals een lichtbaken,
zal zij zielen aantrekken. Dit is de wijze waarop God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de
liefde van diegenen die Hem beminnen gebruiken om Hem de zielen van de overigen te brengen.
Mijn taak is om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden om hun zielen te redden. Ik doe dit door de
verschijningen, waarvan getuigenis afgelegd wordt wanneer Ik verschijn, om het geloof van zondaars
overal te ontvlammen. Nu doe Ik dit door de Medaille van Verlossing te bezorgen. Mijn kind, zoals Ik
gezegd heb moet deze medaille aan de wereld ter beschikking gesteld worden door jou en gebaseerd
op mijn instructies aan jou. Deze instructies werden alleen aan jou bekend gemaakt. Deze Medailles
zullen alle zielen bekeren die openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon, Jezus Christus. Dit
zal dan resulteren in de verlossing van miljoenen.
Dank jullie, kinderen, om jullie harten open te stellen voor mij, jullie Moeder en om gehoorzaam te zijn aan
mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing
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915. Mijn Plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht. Alles is
nu klaar.
Zondag, 15 september 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht. Alles is
nu klaar. Mijn leger is gevormd. Het zal nu groeien en zich overal uitbreiden, en het zal de vele zielen
meebrengen waarnaar Ik zo hunker. Dit leger werd door Mij grote Genaden gegeven en door de Kracht van
de Heilige Geest zal het de Vlam van het Christendom brandend houden en het zal de Toorts van de
Waarheid tot de Laatste Dag dragen. Zij (degenen die tot dit leger behoren) zullen het Licht van God tot in
de donkerste uithoeken brengen en zij zullen de ogen van miljoenen openen voor het Ware Woord van God,
vermits de geloofsafval Mijn Kerk op aarde verslindt. Ik schenk hun dit Kruistochtgebed om hen te helpen Mij
hun trouw te beloven.

Kruistochtgebed (121)
Trouw aan het Leger van Jezus Christus.
“Wij zijn verenigd met Uw Heilig Hart, lieve Jezus.
Wij spreken met gezag het Ware Woord van God.
Wij zullen naar de uiteinden der aarde gaan om de Waarheid te verspreiden.
Wij zullen nooit enige nieuwe valse leer in Uw Naam aanvaarden, die anders is dan wat U ons Zelf geleerd hebt.
Wij blijven trouw, loyaal en standvastig in ons geloof.
Wij zullen hen die U verraden met liefde en erbarmen behandelen, in de hoop dat zij naar U zullen terugkeren.
Wij zullen vastberaden zijn, maar geduldig, met diegenen die ons in Uw Naam vervolgen.
Wij zullen zegevierend heel de weg afleggen naar Uw Nieuw Paradijs.
Wij beloven, dat door onze pijn en lijden, wij U al die verloren zielen zullen brengen die hunkeren naar Uw
Liefde.
Alstublieft, aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld, opdat wij één familie kunnen worden,
verenigd in liefde tot U, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Amen.”
Ga, Mijn Restleger, in de wetenschap dat jullie alle hulp en Genaden zullen gegeven worden om in deze
laatste Heilige Missie op aarde te slagen, zodat Ik al Gods kinderen ter hoogte van het aardoppervlak kan
verzamelen om hen in Mijn Nieuwe Paradijs te brengen.
Jullie Jezus

916. God de Vader: Jullie die in heidense families geboren zijn, zonder dat jullie zelf
schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen.
Maandag, 16 september 2013, 16:20 u.
Mijn liefste dochter, het menselijk ras is in grote mate onontvankelijk voor Mijn Bestaan. Zo velen weten
weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van al diegenen die in Mij, de
Schepper van al wat bestaat, geloven hebben gefaald om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing
die hen wacht indien zij de dwaling van hun wegen niet erkennen.
De wens om te geloven dat ‘alles wel goed komt’ heeft meegebracht dat vele van Mijn kinderen niet
geloven in het bestaan van de Hel. Dit is een plaats waar mensen die Mijn Barmhartigheid, Mijn
tussenkomst om de zielen te redden, weigeren heengaan. Doodzonde, tenzij zij uitgewist werd door
verzoening (biecht), zal zielen naar de afgrond van de Hel leiden. Diegenen die wellicht niet schuldig zijn
aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan geloven in een bestaan dat in hun geest
gecreëerd en verzonnen werd door valse afgoden, hebben veel te vrezen.
Verwerp Mij, jullie Schepper, en jullie zullen jezelf tegen Mij keren. Jullie zullen jezelf afsnijden. Velen van
jullie, wanneer de Waarheid van Mijn Godheid aan jullie geopenbaard wordt, zullen zich hevig tegen Mij
verzetten en niets van wat Ik doe zal jullie redden van de vuren van de Hel. Ik kan elke Goddelijke Macht
gebruiken, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. Niets, alleen de gebeden
van uitverkoren zielen, zal jullie helpen. Dit betekent dat jullie nooit Mijn Aangezicht zullen aanschouwen.
Wie ook maar jullie vertelt dat het niets uitmaakt of jullie Mijn Bestaan erkennen of niet, liegt. Alleen
diegenen die Mij erkennen, en door de Barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk
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binnengaan. Indien jullie een vriendelijke en liefhebbende ziel zijn en Mij toch verwerpen – zelfs wanneer de
Waarheid aan jullie bekend gemaakt werd – dan zullen ook jullie van Mij weg verdreven worden. Geen
Eeuwig Leven zal voor jullie bestemd zijn.
Ik verleen de Gave van Zuivering aan jullie allen nu, maar in het bijzonder aan atheïsten en heidenen. Deze
Zuivering zal pijnlijk zijn, maar in vele gevallen zal het hun ogen openen voor de Waarheid. Jullie die in
heidense families geboren zijn, zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen. Maar
voor diegenen onder jullie aan wie de Evangeliën gegeven werden en die kennis hebben van het Bestaan
van de Drie-enige God maar die Mij nu verwerpen, voor jullie zal er weinig hoop zijn, tot jullie omkeren en
boete doen voor jullie zonden. Dan moeten jullie smeken voor de redding van jullie ziel.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

917. Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om
Zijn Goddelijke Wil te vervullen en om het Verbond te voltooien.
Dinsdag, 17 september 2013, 22:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je dit Werk moeilijk vindt en aarzelt om de wereld slecht nieuws te
brengen, moet je begrijpen dat jij enkel de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God,
de Allerhoogste, en het is jouw plicht om Zijn Oproep te beantwoorden. Jouw gehoorzaamheid is
noodzakelijk en je mag geen vrees hebben voor de repercussies, welke jou als profeet van de Heer kunnen
overkomen.
Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgesteld en maken deel uit van Gods plan tot
voltooiing van het Verbond om eindelijk al Zijn kinderen te verzamelen, zodat zij in harmonie kunnen
leven in Zijn Goddelijke Wil. De laatste strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de Boze betekent dat
veel mensen, die zichzelf blootstellen, aangetast zullen worden door de zonde en zich tegen hun broeders
zullen keren die trouw blijven aan God.
Wanneer de strijd gestreden wordt zullen veel gemene gruwelijkheden uitgevoerd worden, door de vijanden
van God, tegen Zijn geliefde kinderen. Maar zoals Ik jullie vroeger reeds zei, ze kunnen enkel zo ver gaan,
omdat zij niet de macht hebben de mensheid te vernietigen, hoewel zij geloven van wel.
Wees getroost, jullie allen, omdat Mijn Vader tussenbeide zal komen in de boosaardige daden van
diegenen die alle naties onder hun controle willen hebben en Hij zal hen doodslaan – diegenen die
Zijn kinderen durven pijn doen. Veel arme zielen zullen tijdens zulke vervolgingen lijden, maar Mijn Vader
is altijd barmhartig. Aan Zijn Macht kan niet geraakt worden. Zijn Hand is Almachtig. Hij kan, op gelijk welk
moment, Zijn vijanden verjagen. Maar de voorzegde profetieën, en die moeten plaatsvinden voor Mijn
Tweede Komst, zijn een realiteit. Zij zullen zich ontvouwen op een manier, die misschien niet voor jullie allen
duidelijk zal zijn, maar weet dit. Gebed is jullie wapen. Gebed zal jullie voorzien van de wapenrusting die
jullie nodig hebben om de Boze te verslaan. Gebed zal de impact van oorlogen verzachten, evenals van het
lijden en van elke vorm van vervolging die door de vijanden van God over het menselijk ras zullen gebracht
worden. Gebed zal jullie en al diegenen voor wie jullie bidden redden. Jullie gebeden zullen het kwade
vernietigen en wanneer de Grote Dag aanbreekt zullen jullie tranen van vreugde wenen wanneer jullie
getuige zijn van de Nieuwe Generatie, die miljarden mensen die gered werden door jullie beantwoording van
Mijn Oproep.
Terwijl Mijn Boodschappen een mengeling van verdriet, angst, frustratie brengen – brengen ze ook hoop
omdat zij veel bekeringen meebrengen. Het Plan van Mijn Vader is voor de meesten onder jullie onbekend.
Wat jullie moeten begrijpen is dit. Zijn Plan zal al Zijn vijanden vernietigen. Door toe te laten dat al deze
beproevingen plaatsvinden, zal Hij de mensheid tenslotte vrij maken van haar onderworpenheid aan de
zonde. Wees geduldig. Wees rustig. Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede eindelijk jullie deel zijn voor
eeuwig.
Ik kom alleen omdat wij als één zijn – één heilige familie in Gods Koninkrijk. Ik kom omwille van jullie om
jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en om het Verbond te
voltooien. Ik kom om jullie de Waarheid te brengen.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
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918. Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon die op dat moment nog leeft op de
aarde oordelen overeenkomstig met wat ze gedaan hebben voor de Glorie van God.
Woensdag, 18 september 2013, 17:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik zou terugkomen om de levenden en de doden te oordelen, dan
bedoelde Ik juist dat. Het Eerste Oordeel moet vervuld worden en hiermee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede
Komst iedere persoon die op dat moment nog leeft op de aarde, zal oordelen overeenkomstig met wat ze
gedaan hebben voor de Glorie van God. Mijn Oordeel zal hard zijn, want Mijn Barmhartigheid zal in die fase
reeds over de aarde uitgestort geweest zijn.
Diegenen onder jullie die tot het einde toe opstandig zullen blijven, door jullie verwerping van Mij – hoewel
de Waarheid bekend gemaakt zal zijn aan jullie – zullen van Mij weggeworpen worden. Jullie zullen nooit
Mijn Barmhartigheid aanvaarden, ongeacht hoezeer Ik voor jullie redding pleit. Jullie verloochening en haat
tegenover Mij zal jullie eeuwig lijden brengen en Ik zal bittere en treurige tranen voor jullie vergieten. O hoe
zullen jullie hunkeren naar het comfort van de aarde, hoewel jullie daar je tijd verspilden met het
boosaardig najagen van zondige geneugten en macht en waar jullie anderen verdrukten. De aarde zal
een lang verloren paradijs lijken wanneer jullie in de diepten van de duisternis schreeuwen om Mijn
Hulp.
Diegenen onder jullie die Mij liefhebben, maar wier zielen zwaar aangetast zijn door zonde, moeten niet
vrezen want Ik zal jullie met Mijn Barmhartigheid verteren wanneer jullie hierom vragen. Alle zondaars zullen
gered worden eens zij zichzelf in Mijn Ogen verlost hebben, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.
De levenden die in Mijn Gunst staan zullen opgenomen worden in Mijn Glorierijk Paradijs. Ze
omvatten elke zondaar, elke geloofsovertuiging, elk ras, die naar Mij, hun Verlosser, de Mensenzoon,
hebben uitgeroepen en al diegenen die Mij vragen om hen te redden.
Ik zal de doden doen opstaan, diegenen die gezuiverd werden in de diepten van het Vagevuur, alsook
diegenen die geduldig wachten in de Hemel op de komst van deze Grote Dag. De overigen zullen
verbannen worden.
Jullie tijd op aarde werd vastgesteld door Mijn Vader en die dag is voor Mij nog steeds onbekend, maar Ik
zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, zullen bijeengebracht worden en in Mijn Nieuwe Paradijs
opgenomen worden wanneer de Hemel en de aarde één zullen worden. Jullie werd de tijd gegeven om
jullie voor te bereiden, dus gebruik hem ten goede, zodat jullie Eeuwig Leven kunnen hebben en het
kunnen delen met jullie geliefden. Ik vraag jullie nu om elke geliefde, jullie familie, jullie vrienden en
jullie landen aan Mij toe te wijden, zodat Ik hen kan bedekken met de Bescherming van Mijn Kostbaar
Bloed.
Jullie Jezus

919. Bid dit speciale Kruistochtgebed om al jullie dierbaren toe te wijden zodat Ik
hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.
Woensdag, 18 september 2013, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allen dit speciale Kruistochtgebed bidden om al jullie dierbaren
toe te wijden zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.

Kruistochtgebed (122)
Voor de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
“Lieve Jezus, Ik vraag U om mij, mijn familie, vrienden en natie toe te wijden aan de Bescherming van Uw
Kostbaar Bloed.
U stierf voor mij en Uw Wonden zijn mijn wonden vermits Ik dankbaar het lijden aanvaard, dat ik zal ondergaan
in de aanloop naar Uw Tweede Komst.
Ik lijd met U, lieve Jezus, terwijl U probeert om al Gods kinderen in Uw Hart te verzamelen, zodat wij Eeuwig
Leven zouden hebben.
Bedek mij en al diegenen die Uw Bescherming nodig hebben met Uw Kostbaar Bloed. Amen.”
Het enige wat jullie te doen hebben is Me vertrouwen en Ik zal diegenen beschermen die Me aanroepen
voor de redding van hun eigen en andere zielen.
Ga en bereid jullie voor op de Dag van het Oordeel. Ik Zegen jullie allen en Ik verleen jullie de sterkte om te
volharden in jullie toewijding aan Mijn Kruistochtgebeden.
728

Jullie Jezus

920. Geen mens, noch priester, noch kardinaal, noch paus, heeft de autoriteit om
het Woord van God te herschrijven.
Donderdag, 19 september 2013, 19:26 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de Liturgie zal vervalst en ontheiligd zijn
voor Mijn Aanschijn, in grote droefheid naar Mij toegelopen komen. Slechts wanneer dat gebeurt, zullen zij
beseffen dat het Woord van God bekend gemaakt wordt door Gods profeet, en dat het de Waarheid is. Het
Woord van God is de Waarheid. Het kan alleen de volledige Waarheid zijn of helemaal niet, indien de
profetieën aan Gods kinderen gegeven van Hem komen.
Velen zullen bijeenkomen en zich verenigen om zich voor te bereiden om Mij te eren, op de manier die Mij
hulde brengt, want niets zal hun in de weg staan om Mijn Heilig Woord hoog te houden; Mijn Heilige
Sacramenten; Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie. Maar zelfs dan, zullen velen de dwalingen
niet zien, die aan niets vermoedende zielen zullen gepresenteerd worden.
Slechts wanneer verklaard wordt dat de Kerk van God een eenheid vormt met de heidenen, en hun
bespottelijke praktijken, zullen meer van Mijn gewijde dienaren werkelijk begrijpen wat er gaande is.
Alleen wanneer de heidense symbolen en satanische tekens zichtbaar zullen worden binnenin, bovenop en
aan de buitenkant van de ingangen van Christelijke Kerken, zullen zij rennen voor hun leven. Er zal grote
vrees in hun harten zijn, omdat velen van hen in dat stadium nergens meer zullen heen kunnen, omdat zij
nagelaten hebben zich op die dag voor te bereiden. Dat zullen diegenen zijn die achtervolgd zullen worden
omdat zij Mijn Oproep niet beantwoord hebben. Hun hoogmoed en hun egoïsme verhinderden hen Mijn
Stem te herkennen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zullen niets vermoedend gevangen worden, en velen
zullen machteloos staan tegenover het rijk van de valse profeet en zijn trawant, de antichrist. Deze twee
zullen meedogenloos zijn in hun zoektocht om alle naties te controleren en ieder die in hun weg durft staan
zal vernietigd worden.
Terwijl die gewijde dienaren binnen Mijn Kerk op Aarde in de val zullen lopen, tenzij zij voorbereid zijn, zullen
het de zielen van de gelovigen zijn, de trouwe volgelingen van Mij, Jezus Christus, die in grote dwaling
zullen misleid worden, wat Mij zulke bittere smart bezorgt. Velen zullen bang zijn om zich ontrouw te tonen
tegenover de Kerk, zelfs wanneer Mijn Leer, Mijn Heilige Doctrine en al de Sacramenten veranderd werden.
Laat hen nu weten dat geen mens, noch priester, noch bisschop, noch kardinaal, noch paus, de autoriteit
heeft om het Woord van God te herschrijven. Wanneer ze dat doen, hebben zij Gods Wet verbroken. Alleen
de Kerk van God, die trouw blijft aan Mijn Leer, is onfeilbaar. Eens die band – de band waar alleen de
Waarheid in Mijn Naam verkondigd wordt – verbroken is, worden zij van Mij gescheiden. Ik Ben de Kerk.
Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, zijn deelgenoten van Mij wanneer jullie vasthouden aan Mijn
Heilige Leer.
De Kerk – Mijn Kerk – zal intact blijven, want de Waarheid kan nooit veranderen. Diegenen die zich
van Mij afscheiden kunnen geen deel uitmaken van Mijn Kerk op Aarde.
Jullie Jezus

921. Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit
oorlogen zullen ontspringen.
Zaterdag, 21 september 2013, 0:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er staat veel te gebeuren in de wereld vermits de macht van de valse profeet
toeneemt en ieder die het aandurft om hem te trotseren genegeerd zal worden, zelfs in de hoogste rangen
binnen Mijn Kerk.
Politieke meningsverschillen zullen een vierdeling van de Aarde veroorzaken. Vier machtige rijken zullen
oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit oorlogen zullen ontspringen. Terwijl deze rijken toenemen in
macht zullen zij vele delen van de wereld controleren, maar niet allemaal, vermits dit niet zou toegestaan
worden door Mijn Vader.
Elk van deze naties zullen onderling strijd voeren, alhoewel zij zullen beweren dat ze samenwerken. Terwijl
het wantrouwen toeneemt, zullen zij elk trachten om de ander te overtreffen en dan zal de strijd ontbranden.
Zij zullen vele delen van hun arme naties vernietigen. De mensen over wie zij zullen regeren zullen weinig
kracht overhouden, waar democratie als aan een zijden draadje zal hangen. Het zijn deze onschuldige en
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lijdende mensen aan wie de Bescherming van God zal geschonken worden indien zij het Zegel van
de Levende God hebben.
Onderschat nooit deze kosteloze Gave van God. Het Zegel van de Levende God zal jullie voor
lichamelijke en geestelijke dood behoeden gedurende oorlogen. Alstublieft deel dit aan zoveel
mogelijk mensen als je kunt mede in elke natie.
Egypte en Syrië zullen verwikkeld worden in een machtsstrijd die repercussies zal hebben voor Israël. De
vijanden van de Joden zijn talrijk. Alle oorlogen die zich richten op en die te maken hebben met deze twee
landen zullen uitdraaien op een laatste gevecht, dat ook Israël erin zal betrekken en zij zullen getuigen zijn
van de ergste volkerenmoord sinds de Tweede Wereldoorlog.
De ondergang en opkomst van Jerusalem is voorspeld en deze strijdtonelen moeten plaatsvinden vooraleer
de profetieën vervuld zijn.
Jullie Jezus

922. Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens.
Zaterdag, 21 september 2013, 13:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn macht zal toenemen in de harten van de gelovigen vermits zij nu,
door de Kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust zullen ervaren ondanks de grote
geloofsafval, die zij beginnen gewaar te worden in Mijn Kerk.
Ik zal, door de Kracht en de Heerlijkheid van Mijn geliefde Vader, aan jullie, Mijn dierbare leerlingen,
grote sterkte en moed geven tijdens deze beproevingen. Aan jullie worden deze Gaven gegeven door
de Kruistochtgebeden, want zonder deze zouden jullie het onmogelijk vinden om de godsdienstige
vervolging te doorstaan, die er aankomt. Jullie ontvangen deze Gaven opdat jullie de anderen kunnen
redden, die Mijn Oproep vanuit de Hemel zullen weigeren en die argeloos in het hol van de leeuw zullen
binnen wandelen, waar de hel helemaal zal losbarsten. Eenmaal in het hol van duisternis zullen zij
meegesleept worden in heidense rituelen. Hun zielen zullen geopend worden voor de geest van het kwaad
en, binnen de kortste keren, zullen zij blind worden voor de Waarheid – het Heilig Woord van God,
vastgelegd sinds het begin.
Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens. Toch werd hun de Waarheid gegeven door Mijn
dood op het Kruis. Veel van Mijn leerlingen, toen Ik op de aarde vertoefde, verraadden Mij in de dagen die
Mijn kruisiging vooraf gingen. In navolging van de Farizeeën schreeuwden zij deze woorden: “Ga weg van
me, Je verkondigt ketterijen. Je bespot de Farizeeën, die in de Naam van God spreken. Je bent een
leugenaar en Je spreekt kwaad. Je bent de zoon van Satan”.
Nu Ik jullie allen voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen jullie dezelfde beschuldigingen opnieuw
uitspuwen. Ik kom nu, door deze Goddelijke Boodschappen van de Hemel, om jullie de Waarheid brengen,
alhoewel jullie alles van Mij weten. Ik doe dit omdat de Waarheid in Mijn Kerk zal afgeschaft worden. Jullie
zullen spoedig leugens in Mijn Naam aanvaarden en de Waarheid zal nergens nog gevonden worden.
Herinner deze Woorden. Ik kom slechts om Mijn Belofte aan Mijn Vader te vervullen. Ik kom om jullie de
laatste verlossing te brengen die jullie beloofd werd. Satan wil niet dat dit gebeurt, doch hij kan Mij niet
stoppen. Maar wat hij zal doen is veel van Gods kinderen verhinderen om Mijn uiteindelijke Barmhartigheid
te aanvaarden. Hij zal dit doen door de hulp van Mijn vijanden, die hij nu verleid heeft binnen Mijn Kerk op
aarde.
Word wakker, diegenen onder jullie die slapen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Alleen diegenen die
voorbereid zijn, zullen gered worden.
Jullie Jezus

923. Moeder van Verlossing tot de priesters: Om trouw te blijven aan de Kerk van
mijn Zoon op Aarde moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden.
Maandag, 23 september 2013, 13:30 u.
Mijn kind, vele tekenen zullen kenbaar gemaakt worden door de Hemelen, boven de daken van mijn
Zoons Kerken, wanneer de laatste wijzigingen aangebracht worden in de Liturgie van de Heilige Mis.
Al diegenen die hun ogen open en hun oren waakzaam houden, zullen getuige zijn van de Toorn van mijn
Zoon op een manier die zij niet kunnen negeren.
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Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn Toorn zou laten blijken wanneer zij, binnen Zijn Kerk op Aarde, Hem
opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te onteren. Donder en
bliksem, gevolgd door grote stormen, zullen de mensen overdonderen. Er zullen nog meer overstromingen
gezien worden, wanneer de zonden van de mensen zullen weggeveegd worden als zij de straffen van God
beginnen te zien, die over de mensheid zullen neerkomen.
Slaven van zonde – zelfs diegenen die mijn Zoon liefhebben en trouw blijven aan de Heilige Mis – en aldus
zullen zij het verschil niet kennen wanneer de gruwel gepresenteerd wordt. Herinner dat het gaat om de
herdenking van de dood van mijn Zoon dat de Heilige Mis gelezen wordt en waar de Werkelijke
Tegenwoordigheid van mijn Zoon bekendgemaakt wordt. Weldra zullen zij de Waarheid niet meer erkennen
en de nieuwe mis zal een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en het zal plots en
onverwacht gebeuren – zo vlug zal de valse profeet handelen. Nu is de tijd voor voorbereiding. Al die
gewijde dienaars, die van plan zijn trouw te blijven aan de Allerheiligste Eucharistie en die vast zullen
houden aan het Heilig Woord van God, moeten nu beginnen met hun voorbereidingen.
Om trouw te blijven aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te
voeden met het Levensvoedsel, dat Zijn Heilige Eucharistie is. Dit is de gelofte die jullie tegenover
Jezus Christus maakten wanneer jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en
Bloed, door de Heilige Mis, ter beschikking zouden stellen aan al diegenen die naar verlossing
zoeken. Deze gelofte moet tot op de laatste dag in ere worden gehouden.
Vrees de komende tijden niet, wanneer de vijanden van God zullen proberen om Zijn Heilige Naam te
misbruiken om zonde goed te praten en deze voor allen aanvaardbaar te maken; wanneer zij allen zullen
beroven van Zijn Lichaam en Bloed. Dit zal niet uitmaken als jullie doorgaan mijn Zoon te dienen in wat voor
wijze ook.
Ga in vrede in de hoop dat jullie allen die mijn Zoon liefhebben gezegend zullen worden met de Gave van de
Heilige Geest, zodat jullie in staat zullen zijn om de Waarheid te onderscheiden.
Jullie Gezegende Moeder
Moeder van Verlossing

924. De vier delen van de wereld waarnaar Ik verwijs zijn de vier grote rijken – de
Verenigde Staten, Rusland, Europa en China.
Dinsdag, 24 september 2013, 11:18 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vier delen van de wereld waarnaar Ik verwijs zijn de vier grote rijken – de
Verenigde Staten, Rusland, Europa en China. Alle voorzegde profetieën zullen te maken hebben met deze
machten, waarrond al de omwentelingen in religieuze en politieke structuren zullen plaatsvinden.
Syrië en Egypte, door de onrust in hun landen, zullen de katalysators worden voor een grotere oorlog, die te
maken zal hebben met de vier grote machten. Elk van deze machten zal samenhangen om een verenigd
regeringsstelsel te creëren, dat zal gebruikt worden om de wereldrijkdom en de bevolking te controleren.
De religieuze oorlog zal centraal staan in deze controle en de aangestelde leiders in Mijn Christelijke Kerken
zullen overweldigd en vernietigd worden in voorbereiding voor het beest, dat de vier rijken zal besturen. Aan
geen van de heersers, die het Woord van God trotseren of die proberen Zijn kinderen te vernietigen,
zal door God de autoriteit gegeven worden om met geweld diegenen gevangen te nemen wier namen
opgetekend staan in het Boek van de Levenden. En terwijl Ik spreek over Christenen en de noodzaak
voor hen om trouw te blijven aan Mij, verwijs Ik eveneens naar de Joden omdat hun beschermer, de
Aartsengel Michael, over hen zal waken en hen zal helpen om bestand te zijn tegen de vervolging die
zij, als Gods uitverkoren volk, ook zullen te verduren hebben.
Gods Plan werd ontworpen en al de engelen en heiligen in de Hemel bereiden zich nu voor, om Mij te
helpen in Mijn Zending om allen te verenigen en om diegenen die Mij beminnen te beschermen tegen het
grote bedrog, dat gecreëerd werd om de wereld te misleiden. Nooit voorheen werd de slechtheid tegen God
zo gecoördineerd door het menselijk ras als dat vandaag het geval is. Nooit voorheen was de sterfelijke
mens in staat om zoveel lijden toe te brengen, door het grijpen van de macht met de bedoeling te
controleren, zoals hij gedaan heeft op dit moment in de geschiedenis. De grote vervolging tegen Gods
kinderen, gecreëerd door Satan met de bereidwillige steun van boosaardige, machtsgeile mannen en
vrouwen, in posities met grote macht, ontvouwt zich voor jullie ogen. Toch kunnen velen van jullie dat niet
zien omdat jullie misleid werden.
Jullie Jezus
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925. Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als
vanzelfsprekend.
Dinsdag, 24 september 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zo velen, met inbegrip van diegenen die trouw
zijn aan Mijn Heilig Woord, zo weinig van hun tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap. Hoe hunker Ik naar hun
aandacht, zelfs alleen maar voor een moment in de dag. Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in
veel gevallen als vanzelfsprekend. Weten jullie niet dat door met Mij te spreken, al is het maar voor een
korte tijd, dat Ik Mijn Genaden over jullie zal uitstorten? Diegenen die Mij troosten door met Mij te spreken –
in om het even welke manier voor hen het gemakkelijkst is – verwerven een innerlijke vrede die nergens
anders in de wereld gevonden kan worden.
In jullie streven naar plezier, comfort en prikkelingen, zijn jullie uitbarstingen van voldoening maar
van korte duur. Niets zal jullie vervullen, zelfs de grootste wereldse schatten niet. Het is omwille van
Mij – Mijn Grote Barmhartigheid – dat jullie de grootste schat verleend werd – de Gave van een leven vol
fantastische glorie, prachtige omgevingen, een perfect, mooi lichaam en de bekwaamheid een blijvende
liefde te voelen, die jullie zal overweldigen, maar jullie onmetelijk geluk zal brengen. Dit is Eeuwig Leven en
de tijd voor Mij om jullie over te brengen in Mijn Nieuw Koninkrijk op Aarde is nabij.
Wanneer jullie met Mij spreken en Mij vragen jullie voor te bereiden op die Grote Dag, zullen jullie
klaar zijn, maar het vraagt tijd om de veranderingen te maken die van jullie vereist worden voor de
Grote Dag van de Heer.
Zoals een bruid en bruidegom, moeten jullie alles klaar hebben voor de Dag van de Grote Zegening. Jullie
moeten jullie familie, jullie vrienden en kennissen goed van tevoren voorbereiden. Dan op de Dag, wanneer
Ik kom om deze Glorierijke Overgang te zien, moeten jullie voorbereid zijn zowel naar lichaam als ziel, zodat
jullie waardig zijn om binnen te gaan in het Nieuwe Paradijs.
Voor iedere dag die jullie doorbrengen, bezig met de noden van anderen, moeten jullie ten minste tien
minuten van die dag bewaren om verzoening te bekomen voor jullie zonden. Dit is zeer belangrijk, want Ik
bemin jullie en verwelkom jullie. Om correct met Mij te communiceren, moeten jullie altijd eerst als een
nederige dienaar voor Mij komen. Wanneer jullie voor Mij knielen of eenvoudig met Mij spreken in jullie
hart, begin dan altijd met te zeggen:
“Jezus vergeef mij, want ik heb gezondigd.”
Daarna zullen jullie Mijn Tegenwoordigheid voelen en Ik zal in jullie ziel leven. Hoe meer jullie je naar
Mij toekeren, hoe dichter jullie zullen komen. Spoedig zal Ik als een vriend zijn zonder wie jullie niet kunnen
leven. Dan zullen jullie naar Mij toekomen voor elke kleine aangelegenheid en Ik zal er zijn. Ik zal er altijd
voor zorgen dat diegenen van jullie die tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap grote gunsten ontvangen en
Mijn zegeningen zullen zorgen voor een rustige ziel en een vredige geest. Herinner dat Ik onmiddellijk
antwoord geef aan diegenen die Mij opzoeken.
Jullie Jezus

926. Wee die Christenen die Mij in de steek gelaten hebben voor het new age
heidendom.
Dinsdag, 24 september 2013, 22:44 u.
Mijn zeer geliefde dochter, elke levende ziel beschikt over een machtig instinct om God op te sporen
in hun levens. Diegenen die de Liefde van God in haar zuiverste vorm vinden ontvangen deze Gave
omwille van hun nederigheid en aanvaarding van het feit dat alle Glorie aan God toebehoort.
Heidenen, van de andere kant, in hun zoektocht naar spirituele rust, zoeken veeleer de Schepping
van de Ware God, dan hun Schepper. In plaats van zichzelf voor God, Mijn Vader, de Almachtige,
Schepper van alle dingen, neer te werpen liggen zij uitgestrekt ter aarde voor valse goden, inclusief de
wonderen die Hij voor de wereld schiep – de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze
grote wonderen en geloven dan dat door zo te doen, hen dit grote krachten geeft. Wat zij zoeken is een
vorm van geestelijke verlichting, waarvan zij hopen dat die hun welbehagen en vrede zal brengen. Velen
openen dan, door meditatie en yoga, hun verstand en ziel om de geest van het kwaad toe te staan
hen te verderven. Zij geloven ten onrechte dat de een of andere macht, anders dan diegene die van God
de Allerhoogste komt, hun de vrede kan brengen, waarnaar zij hunkeren.
Weet nu dat er maar één God is. Ieder andere vorm van bewieroking komt neer op afgodendienst. Het
doet er niet toe wat zij zeggen of hoe zij hun handelingen rechtvaardigen, zij nodigen Satan uit om hun ziel
binnen te dringen en eens hij toegang verkregen heeft, zal hij en de demonen die hij stuurt deze zielen niet
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langer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwellen, hen vullen met leugens en hen doen geloven dat zij over
een gave beschikken. Sommigen geloven dat zij anderen kunnen genezen, door praktijken zoals Reiki,
terwijl wat zij doen neerkomt op het verderven van anderen met inbegrip van onschuldigen. Wanneer
heidenen zingen, om geestelijke gaven te bekomen, zeggen zij dat dit hun vrede brengt. Terwijl velen
dit geloven, weet dat binnen een korte tijdspanne – eens de geest van het kwaad hun verstand is
binnengedrongen – zij opgewonden zullen raken en zij geen rust zullen vinden. Ieder zinnelijk
welbehagen wordt constant door hen gezocht, en al wat zij in ruil zullen ontvangen is een duisternis van de
ziel.
Afgodendienst brengt een verschrikkelijke onrust mee, en in landen waar de heidenen valse goden
oproepen, halen zij zich de Toorn van God op de hals. Velen van die zielen zijn zich niet bewust van wat zij
doen, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichamen mooi maken, aangezien zij zichzelf
beschouwen als heilige vaten in de ogen van de valse idolen die zij beweren te vereren. Liefde, nederigheid
of persoonlijk offer voor het goed van anderen zullen ontbreken, want zij vereren enkel de zinnen. Zij
begrijpen niet dat hun zielen een Gave van God zijn en dus geven zij ze weg in de jacht naar volmaaktheid,
die nooit hun deel kan zijn.
Tijdens De Waarschuwing zal Ik in deze zielen de Waarheid als tot Wie zij behoren, wakker maken. Bid dat
zij Mijn Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden. Wee die Christenen die Mij in de steek gelaten hebben
voor het new age heidendom. Zij zijn degenen die Mijn Barmhartigheid niet willen en er de voorkeur zouden
aan geven om verder te ploeteren in onzin, omdat het hun ego’s voedt wanneer zij geloven dat zij de macht
bezitten om zaken van spirituele aard te beheersen. Terwijl zij persoonlijke volmaaktheid op die manier
zoeken, snijden zij zich volledig van God af. Door zo te doen, openen zij de deur voor de Boze, die hen zal
verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloften, die leiden tot het verdorren
van hun ziel waarin de Liefde van God niet kan gedijen.
Jullie Jezus

927. Moeder van Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk
het Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op
Aarde.
Woensdag, 25 september 2013, 12:15 u.
Mijn kind, de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde is goed en waarachtig begonnen en al de tekenen
worden stilaan zichtbaar. Net zoals wanneer mijn Zoon aan het Kruis genageld werd, er slechts één van Zijn
apostelen met Hem bleef tot het einde en zo ook, zullen slechts enkele van Zijn leerlingen op Aarde het
aandurven om gezien te worden om Zijn Mystiek Lichaam op Aarde te verdedigen, als het
geplunderd, vervolgd en dan vernietigd wordt.
Zeer weinigen van diegenen die trouw zwoeren aan mijn Zoon zagen Zijn geseling of gingen naast Hem bij
de beklimming van de Calvarieberg. Ik had slechts vier trouwe leerlingen – mijn nicht Maria; Martha; Maria
Magdalena en Johannes – om mij te ondersteunen en mij te helpen in mijn ondraaglijke smart toen Ik de
verschrikkelijk marteling van mijn Zoon moest aanschouwen. Velen zullen mijn Zoons richtlijnen volgen, door
deze heilige Boodschappen voor de wereld, maar slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het
Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde.
Mijn verdriet in deze tijd is groot nu alles wat tijdens mijn verschijningen in La Salette en Fatima voorzegd
werd, zich voor jullie allen begint te ontvouwen, maar velen onder jullie zijn blind. Diegenen onder jullie die
uren voor mij doorgebracht hebben aan mijn allerheiligste schrijnen moeten komen en mij, jullie Moeder,
vragen om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Jullie moeten mij vragen om jullie harten en zielen aan
mijn Zoon toe te wijden, anders zullen ook jullie Hem verloochenen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

928. God de Vader: Indien Ik steden moet vernietigen om de verspreiding van het
kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dit doen.
Donderdag, 26 september 2013, 17:55 u.
Mijn liefste dochter, Mijn Hand van Gerechtigheid is over de wereld neergekomen en Ik zal diegenen straffen
die Mijn kinderen kwetsen, in lichaam en ziel. Jullie moeten zowel Mijn Toorn vrezen als Mijn Barmhartigheid
aanvaarden.
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Ik zal in jullie landen tussenkomen om het escaleren van oorlogen te stoppen en indien Ik steden
moet vernietigen om de verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dit doen. Aangezien
de boosaardigheid van de mens zich als een virus verspreidt, zal Ik die zielen in twee snijden en hen
neervellen. Hoezeer maken de slechte zonden van abortus, oorlog, moord en het bedrog van diegenen die
meehelpen in de verspreiding van zonde Mij ziek. Zij zullen hiervoor nu de prijs betalen.
Diegenen in politieke posities, die de beschikbaarheid van abortus controleren, zullen de eersten zijn
om gestraft te worden. Wacht nu af, aangezien jullie zullen zien hoe zij zullen lijden voor de gruweldaden
die zij voor Mij vergoelijkt hebben. Die groepen, die het afsterven van de wereldpopulatie door abortus
plannen, zullen in doodsangst sterven door Mijn Hand. Gerechtigheid zal hun uiteindelijk geserveerd
worden, aangezien Ik hen niet langer zal toestaan om Mijn kinderen zo’n slechtheid te laten ondergaan. Hun
arrogante beweringen, dat zij handelen in het belang van de mensheid, zullen tot zwijgen gebracht worden,
want zij hebben zich van Mij afgesneden en nu zullen zij weinig tijd hebben om hun zielen te verlossen.
Diegenen aan wie de verantwoordelijkheid gegeven werd om Mijn kinderen de Waarheid van het
Evangelie te onderrichten, moeten gehoor geven aan deze Belofte. Ik zal jullie oprichten wanneer
jullie de Waarheid vertellen, maar Ik zal jullie in de afgrond werpen indien en wanneer jullie de Heilige
Eucharistie ontheiligen. En terwijl de leugenaars jullie zullen overtuigen van de noodzaak de Waarheid te
veranderen en jullie vervolgen, zal het niets anders dan de duisternis zijn die Ik over de hele Aarde zal
werpen. Dan zal er geween zijn en tandengeknars, maar niemand zal jullie horen. Jullie zullen niet langer
zien, noch zullen jullie iets horen, maar jullie zullen de pijn voelen van die zielen die jullie vernietigd hebben
door de geloofsafval, die jullie hielpen voeden totdat het de zielen omhulde van die gewijde dienaren die
jullie onderwezen.
Vrees Mijn Toorn, want zij zal plots over jullie neerkomen en tegen die tijd zal het voor jullie te laat zijn.
Jullie zullen nooit Mijn Gelaat zien. Ik geef de leiders van al diegenen die Mijn Kerken op aarde
besturen deze laatste waarschuwing.
Nalaten het Woord van God te verdedigen of de Heilige Eucharistie in ere te houden zal eindigen in dood en
wanhoop. Ik zal jullie niet de tijd gunnen om de zielen te vernietigen die gemerkt werden door Mijn vijanden.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

929. Mijn Ware Kerk zal uit Rome gegooid worden en zal een aantal jaren van
verlatenheid te verduren hebben.
Zaterdag, 28 september 2013, 15:23 u.
Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die geen idee hebben dat Mijn
Tweede Komst naderbij komt, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die
in Mijn Vaders Boek voorspeld werden, voor de tijd die de Grote Dag vooraf gaat.
De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit is wanneer het geloof in de Waarheid – het Woord van
God – verdwijnt en wanneer zonde verheerlijkt wordt in ieder deel van de wereld. Het teken voor
wanneer Mijn Tweede Komst zeer dicht nadert is wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk op Aarde van
binnenuit treft. Wanneer jullie zien dat diegenen die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk
op Aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om goedkeuring te verkrijgen, dan zullen jullie weten
dat de veranderingen begonnen zijn. Wanneer jullie zien dat over het Grote Offer – Mijn Kruisiging –
gediscussieerd wordt en nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie worden gegeven, dan zullen jullie weten
dat Mijn Kerk in de woestijn zal geworpen worden.
Met Mijn Kerk, verwijs Ik naar diegenen die niet afwijken van de Waarheid en die zoals voorheen
doorgaan met het Woord van God te aanvaarden. Mijn Ware Kerk zal uit Rome gegooid worden en zal
een aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben. Zij zal vertrappeld worden door de heidenen en
zal lijden, maar door Mijn Genade zal zij intact blijven en die moedige zielen die weigeren Mij te verlaten
zullen van Mij buitengewone Gaven ontvangen. Als de abominabele, zogenaamde ‘wonderen’, genezingen
en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid gezien worden in de schelp van Mijn Kerk,
zullen de echte miraculeuze tussenkomsten van Mij gezien worden. Ik zal, door Mijn
Kruistochtgebedsgroepen, aan diegenen die hen beschimpen en bespotten, de Tegenwoordigheid van de
Heilige Geest bekend maken. Vele wonderen zullen over Mijn Gebedsgroepen uitgestort worden en over
diegenen die de Gebeden bidden, als een gave om Mijn geliefde leerlingen te helpen het hoofd te bieden
aan de geloofsvervolging.
De vervolging waarvan Ik spreek is hoofdzakelijk van geestelijke aard. Mijn ware leerlingen, en Ik bedoel alle
Christenen, van elke denominatie, overal, zullen met groot verdriet toekijken wanneer zij getuigen zijn van
het grote bedrog dat over de Katholieke Kerk zal neerkomen. De Katholieke Kerk zal de seculiere wereld
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omarmen en zal verklaren dat doodzonde niet langer bestaat. Zonde zal niet meer erkend worden en om
de onschuldigen te misleiden, zal hun gezegd worden dat het niet moeilijk is om Mijn Koninkrijk binnen te
gaan. Biechten in de huidige vorm zal ophouden. Aan de mensen zal gezegd worden om op hun eigen
manier om verlossing te vragen, en aldus zullen velen niet meer de moeite doen om Mijn Vergiffenis te
vragen. Zij zullen dat niet doen omdat zij niet langer zullen aanvaarden dat zonde vrijwillig veroorzaakt
wordt, en dat daarom God allen zal vergeven. Dat is de dwaling die voorzegd werd en die miljoenen in de
vuren van de Hel zal leiden en zij zullen daar naartoe geleid worden door de valse profeet en de antichrist.
Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal geïntegreerd worden binnen de Katholieke
Kerk. Heidenen en diegenen die God haten zullen uitgenodigd worden aan de altaren voor de
tabernakels. Dit feest zal afgekondigd worden als zijnde de nieuwe vorm van Communie – al Gods kinderen
die samenkomen met de bedoeling elkaars geloof en mensenrechten te respecteren. Aan jullie, Mijn
volgelingen, zal gevraagd worden om respect te betonen voor diegenen die Mijn Tegenwoordigheid in de
Heilige Eucharistie willen vernietigen. Jullie zullen ervan beschuldigd worden anti-Christelijk te zijn als jullie
het heidendom niet omarmen. Dat is hoe jullie allen zullen bedrogen worden. Dat is hoe Ik, Jezus Christus,
zal ontheiligd worden. Zij zullen hetzelfde doen in scholen, om het Christendom te verbannen. Zij zullen
hetzelfde doen in politieke middens, wanneer alles wat met Mij te maken heeft weggevaagd zal worden.
Geen enkele andere religie zal met zo’n haat geviseerd worden. Het Christendom, omdat het de Waarheid
is, zal vernietigd worden.
Wat jullie niet beseffen is, dat door gewillige deelnemers te worden in deze boosaardige ontwijding, dat jullie
zielen zullen verduisterd worden en met de tijd jullie je zullen afwenden van jullie eigen redding.
Verraad Mij en Ik zal jullie vergeven. Verloochen Mij en Ik zal jullie vergeven. Maar wanneer jullie Mij
ontwijden en trouw zweren aan het beest, worden jullie volledig van Mij afgescheiden en dan zullen jullie het
onmogelijk vinden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.
Jullie Jezus

930. Kerkelijke vrijmetselarij heeft thans haar hoogste niveau van macht bereikt
binnen Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde.
Maandag, 30 september 2013, 15:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te letten voor de oproepen om
geestelijke retraites bij te wonen, die ingevoerd zullen worden om hen te overtuigen in te stemmen
met een nieuwe getrouwheidseed, die – mochten zij hiermee instemmen – hun zeer heilige geloften
die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zullen maken.
Kerkelijke vrijmetselarij heeft thans haar hoogste niveau van macht bereikt binnen Mijn Allerheiligste Kerk op
Aarde en weldra zal zij haar nieuwe liturgie opleggen, die in strijd zal zijn met Mijn Allerheiligste Wil.
Gemaakt door de vijanden van God en vermomd als een nieuwe aanpassing om geschikt te zijn voor
politieke machten, die het Christendom willen verbannen, zal zij zo vlug voorgesteld worden dat
velen binnen Mijn Kerk er versteld van zullen staan. Zij zullen pijnlijk getroffen worden bij het zien van
dergelijke gruwel, maar de stemmen van Mijn trouwe dienaren zullen niet in het openbaar gehoord worden,
want zij, de Vrijmetselaars, controleren hoe deze nieuwe liturgie overal zal waargenomen worden. Elk
bezwaar opgeworpen in bisdommen doorheen de wereld zal verworpen en terzijde geschoven worden. Door
beroep te doen op een seculiere wereld, zullen zij zeggen dat dit meer mensen zal bekeren door een nieuwe
liturgie.
O hoe misleidend zal deze gruwel zijn en hoeveel zullen er vallen voor de leugens, die zo velen van de
Waarheid zullen wegleiden. Het Boek der Waarheid werd voorzegd aan de profeet Daniël zodat Gods
kinderen nooit de Waarheid zouden vergeten wanneer zij verdrinken in de leugens welke Mijn Kerk
op Aarde zullen verslinden.
Aanvaard de Waarheid die door Mijn Kerk op Aarde werd verkondigd. Aanvaard de nieuwe wetten niet,
die men jullie zal dwingen te aanvaarden in Mijn Heilige Naam, die zullen neerkomen op
heiligschennis.
Jullie Jezus
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931. Er is een grote misvatting over datgene wat een man of vrouw heilig maakt in
Mijn Ogen.
Woensdag, 2 oktober 2013, 22:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is een grote misvatting over datgene wat een man of vrouw heilig maakt in Mijn
Ogen.
Veel mensen in de wereld vinden het praktiseren van het Christelijk Geloof moeilijk om in de armen te sluiten
als het op het bidden aankomt. Zoveel goede en welmenende mensen vinden het lastig om stil te zitten
in vredevolle beschouwing van Mijn Grote Onderrichtingen aan de wereld gegeven om hen te doen
begrijpen wat van hen verwacht wordt. Ik stel geen grote eisen. Ik dwing zielen niet om uren en uren
voor Mij door te brengen en toch, Ik Ben zo gelukkig wanneer nederige zielen dat wel doen – maar
dat is een zeldzaamheid.
Dit is hoe Ik verlang om een intieme relatie met al Gods kinderen te ontwikkelen. Ik hoef alleen maar jullie
kleine stem naar Mij te horen roepen wanneer jullie je persoonlijke gedachten met Mij wensen te delen; jullie
verdriet; jullie vreugde; jullie zorgen; jullie mislukkingen en jullie verlangen naar Mij, opdat Ik Mijzelf
Tegenwoordig kan maken en door jullie gewaargeworden.
Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld zal God toestaan Zichzelf te laten aanvoelen, in de zielen van
diegenen die Hem nu zoeken – door Mij, Zijn enige Zoon. Door de Macht van God, de Vader, de
Allerhoogste – kom Ik zelfs voor de allerlaagste, de meest onwaardige, de meest verwarde, de meest
gekwelde van geest, om jullie de Gave te geven om Mijn Tegenwoordigheid waar te nemen. Hoe doe
Ik dit? Hoe zullen jullie weten dat Ik met jullie communiceer? Eerst zal Ik jullie vullen met de tranen van
bekering. Jullie zullen een groot verdriet beginnen voelen als jullie Mijn Kruisiging herbeleven. Jullie
zullen het leven, zelfs in alledaagse situaties, door Mijn Ogen beginnen te zien. Jullie zullen
aangetrokken worden door anderen, die reeds met de Gave van de Heilige Geest vervuld werden.
Ik kies niet diegenen waarvan jullie geloven dat zij waardiger, heiliger, meer gezegend, meer gedisciplineerd
zijn dan jullie. Ik kies alleen diegenen die naar Mij toekomen in volledige nederigheid, waar hun eigen vrije
wil vrijwillig door hen werd opgegeven, zodat hij Mijn Wil kan worden.
Indien jullie Mij waarlijk beminnen, zullen jullie echte vrede kennen. Indien jullie Mij waarlijk beminnen zullen
jullie Mij zeggen:
“Jezus, Uw Wil is al wat telt. Mijn vrije wil is van U. Doe ermee wat U wilt.”
Wanneer een ziel Mij dit zegt, zijn zij ware dienaars van Mij en zij zijn de reden dat Ik de rest kan redden van
diegenen die te koppig zijn om de betekenis te erkennen van in vereniging te zijn met Mij.
Ik kan veel dingen doen en veel wonderen scheppen, wanneer de vrije wil, aan elke mens gegeven door
Mijn Vader, terug wordt opgedragen aan Mij, Zijn Zoon. Dit is de grootste macht, die de macht van het beest
zal teniet doen, wanneer hij aan de macht komt. Kom tot Mij en schenk Mijn Vader jullie vrije wil, om het
menselijk ras vrijheid te brengen. Alstublieft, bid dit speciale Kruistochtgebed:

Kruistochtgebed (123)
Gave van vrije wil aan God.
“Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij, een zeer onwaardige ziel, en help mij U meer te beminnen. Uit
mijn vrije wil offer ik U deze Gave terug, lieve Jezus, opdat ik Uw nederige dienaar kan worden en gehoorzaam
blijven aan de Wil van God.
Mijn wil is Uw Wil. Uw Bevel betekent dat ik gehoorzaam ben aan elk verlangen van U.
Mijn vrije wil is van U om ermee te doen wat nodig is om alle mensen te redden, over de hele wereld, die van U
gescheiden zijn.
Ik geef deze Gave, die mij gegeven werd bij mijn geboorte, aan Uw Allerheiligste Dienst. Amen.”
Hoe meer jullie Mij beginnen te leren kennen, hoe meer jullie twee dingen zullen begrijpen. Mijn
Onderrichtingen zijn nooit veranderd. Ik bemin alle zielen.
Jullie Jezus
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932. Vermits de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moeten jullie uitkijken
naar al de tekenen, die voorzegd werden.
Donderdag, 3 oktober 2013, 22:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vermits de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moeten jullie uitkijken naar
al de tekenen, die voorzegd werden.
De vijanden van God zullen elk aspect van Mijn Eigen Kruisiging nabootsen, te beginnen met de
ontwijding van Mijn Lichaam. Toen Ik voor Mijn beulen gesleurd werd, beroofden zij Mij van Mijn
klederen, om Mij te bespotten en Mij te beschamen. Vervolgens kleedden zij Mij in het rood – de kleur
die geassocieerd wordt met het beest. Ze vochten dan over wie de eerste nagel in Mijn Lichaam
mocht kloppen. Vervolgens, zoals wilden, trokken zij aan Mijn Ledematen en rekten Mijn Armen zo
ver uit dat zij ze uit Mijn Gewrichtskom trokken, om Mij nog extra pijn te bezorgen. Om Mij nog meer
te doen lijden, dreven zij de nagels door de palmen van Mijn Handen in een hoek zodat zij er langs
Mijn Polsen terug uitkwamen. Mijn twee Armen werden in twee vreemde hoeken getrokken en Ik hing
in een pijnlijke, ongebruikelijke hoek, ontworpen om Mij de maximum hoeveelheid pijn en
vernedering te berokkenen.
Zij trokken loten zodat de laatste acht mannen de leiding zouden kunnen hebben over de bloedige
foltering die zij Mijn Lichaam toebrachten. Zij zongen schunnigheden, sloegen en stootten Mij, stampten
Mij in de maag en brulden zoals wilden. Zij bevuilden Mij op alle mogelijke wijzen om aan al diegenen die
getuige waren van Mijn dood op het Kruis te tonen dat Ik gestraft werd voor Mijn zogenaamde gemene
leugens. Ik werd vermoord om Mij het zwijgen op te leggen en om te verhinderen dat het Woord van God de
zielen zou bereiken.
Hetzelfde zal weldra gebeuren. Het zal voor Mijn vijanden niet voldoende zijn om de Opdracht van Mijn
Eucharistie te veranderen – zij zullen Mijn Lichaam eens te meer bevuilen. Zij zullen Mij op gelijkaardige
wijzen ontheiligen. De kleur rood zal gebruikt worden; zij zullen voor Mijn Kruis gebaren maken en Mij door
hun nieuwe rituelen beledigen. Alleen diegenen die de tekenen herkennen zullen bemerken hoe deze
heiligschennissen enthousiast aan de wereld zullen voorgesteld worden, te midden van grote pracht en
praal.
De nieuwe homilieën zullen onzin zijn en veel van de nieuwe liturgie zal geen steek houden. Tot
diegenen die Mijn Leer kennen, wees jullie bewust van de verwarrende, onlogische en ingewikkelde
uiteenzettingen, die de introductie zullen begeleiden van de nieuwe, herziene leerstellingen en vroegere
geloofsbelijdenissen. Zij zullen niet alleen verwarren en groot ongemak scheppen in jullie ziel, zij zullen vol
tegenstrijdigheden en leugens zitten, die nooit van Mij, Jezus Christus zouden kunnen komen.
Aan jullie werd de Waarheid gegeven vanaf de tijd dat Ik op de Aarde rondging. Jullie zullen nu de leugens
krijgen, ontworpen om jullie van God af te keren. Zorg ervoor dat jullie waakzaam zijn, want jullie zullen
opgeslokt en meegenomen worden in een valse leer. De leer van de duisternis, jarenlang nauwgezet
voorbereid, zal weldra over jullie neerkomen. Jullie mogen nooit beloften aanvaarden, die Mijn Woord
tegenspreken. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren zullen jullie weten dat zij door de geest van het
kwaad naar jullie gebracht werden, met de bedoeling jullie kans op eeuwige redding te vernietigen.
Jullie Jezus

933. Verloochen zonde en jullie verloochenen Mij.
Vrijdag, 4 oktober 2013, 23:44 u.
Mijn zeer geliefde dochter, niemand kan Mij bevechten en eeuwige redding verwachten, tenzij hij zich
volledig aan Mij overlevert. Al Gods kinderen moeten beseffen dat de tijd nadert waarin de wereld moet
weten dat Mijn Laatste Oproep zo goed als voor de deur staat.
Vrees Mijn Oproep nooit. Verwelkom hem, want Ik breng jullie Liefde, Vrede en Redding. Negeer Mij op jullie
eigen risico, want Ik geef jullie slechts zo veel tijd om Mijn Oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen – om het even wie jullie zijn – jullie zullen je weldra geïsoleerd voelen
en afgesneden van Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid. Mijn Tegenwoordigheid, Mijn Woord en de
Ware Onderrichtingen van God zullen verbannen worden en jullie zullen jezelf in een zeer eenzame
toestand bevinden. Diegenen onder jullie die deze, Mijn Heilige Boodschappen van Liefde aan de wereld,
beschimpen en bespotten, zullen achtergelaten worden in verbazing hoe dat kan, wanneer jullie het pad van
bedrog volgen. Hoe verder jullie dit pad bewandelen, hoe groter de afstand die jullie zullen plaatsen tussen
jullie zielen en Mijn Barmhartigheid.
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Wanneer jullie Mij beminnen, zullen jullie in Mijn Onderrichtingen geloven. Als jullie Mij kennen, dan zullen
jullie Mijn Heilig Woord in de Schriften herkennen. Indien jullie Mij kennen en aanvaarden dat Ik ooit zou
toestaan dat Mijn Heilig Woord zou verdraaid worden in iets wat het niet is, zonder tussenkomst van
Mijnentwege, dan kunnen jullie niet zeggen Mij te kennen. Als jullie geloven dat Ik, de Mensenzoon, Die een
brutale dood stierf, ten voordele van jullie, om jullie van zonde te redden, Mij zou kunnen terugtrekken en
dergelijke situatie door de vingers zien, dan ontkennen jullie het Woord van God.
Verloochen zonde en jullie verloochenen Mij. Aanvaard zonde als iets goeds of geloof ,voor één minuut,
dat Ik ze wel zal verontschuldigen, zonder verzoening, dan kunnen jullie niet langer aanspraak maken
op een plaats in Mijn Koninkrijk. Ik waarschuw jullie dat deze komende periode jullie zal leiden op het
gevaarlijkste pad van vernietiging, tenzij jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord.
Mijn Woord is Eeuwig. Mijn Koninkrijk is van jullie wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden zoals het jullie
gegeven werd. Waag het ermee te knoeien of aanvaard gelijk welke vorm van nieuwe aanpassing en jullie
zullen daarvoor lijden. Mijn Toorn stijgt nu, aangezien Ik zie hoe weinig respect velen onder jullie tonen
tegenover de Waarheid zoals die opgetekend staat in Mijn Vaders Boek. Er kan geen andere
Waarheid zijn. Iedere vorm van afwijking kan nooit door God aanvaard worden. Geen argumenten.
Geen menselijk redeneren. Geen uitzonderingen. De Waarheid zal in Eeuwigheid standhouden.
Leugens zullen jullie in de armen van het beest drijven.
Jullie Jezus

934. Spoedig zal jullie gezegd worden om jullie geloof te gebruiken om een politieke
campagne op te richten rondom de wereld om de armen te redden.
Zondag, 6 oktober 2013, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de valse profeet buldert over alles wat heilig is in Mijn Kerk.
Weinig, nochtans, zal gezegd worden over het belang om Gods Onderrichtingen, Sacramenten en de
Verkondiging van de Waarheid in ere te houden. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsacties zien, zoals
het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal geacht worden jullie eerste taak te zijn als
dienaren van God.
Als dienaren en volgelingen van God in de Kerk, is jullie eerste trouw aan de Waarheid van wat Ik jullie
vertelde. De armen en hongerenden liefhebben en hen helpen is een goede zaak, maar Mijn Kerk op Aarde
heeft een veel grotere rol, die aan Mij gezworen werd. Dit omvat het onderrichten van de Waarheid in alles
wat Ik jullie geleerd heb en jullie zullen dat doen, indien jullie Mij werkelijk beminnen.
De Kerk heeft een Missie om de Waarheid van Mijn Onderrichtingen te onderwijzen. Slechts één
aspect van Mijn Woord nemen, om de armen te helpen is bewonderenswaardig, maar misleidend,
aangezien Mijn Onderrichtingen duidelijk vooropstellen dat jullie de armen van ziel moeten helpen.
Help hen hun ziel te genezen, alvorens jullie hen helpen bevrijd te worden van de beproevingen van het
leven. Indien Ik jullie een arme man geef en jullie vraag hem te helpen, hoe zouden jullie dit dan doen? Hem
kleren geven? Geld om zijn familie te voeden? Of, zouden jullie Mij eerst zijn ziel laten redden?
Spoedig zal jullie gezegd worden om al jullie aandacht te richten op de armen in de wereld. Er zal jullie geld
gevraagd worden – en dit zal uit verschillende bronnen genomen worden om de armen, werklozen en
daklozen in de wereld te helpen. Er zal jullie gezegd worden dat Ik, Jezus Christus, altijd de arme
liefhad. Het probleem is het volgende. Ik zoek eerst de armen van geest op – om hen van hun
verloren leven te bevrijden. De armen van ziel – diegenen die weinig spiritueel gevoel voor God
hebben – zijn degenen naar wie Ik hunker. Zalig zijn zij diegenen die arm zijn in dit leven, met weinig om
mee uit te pakken, maar die Mij beminnen, want deze mensen zijn helemaal niet arm. De rijke man, die geen
liefde voor Mij heeft, is in grotere nood voor Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden, dan diegenen
die gedwongen zijn om voedsel, klederen en onderdak te vinden. Hoe jullie Mij beminnen en hoe jullie Mij
vragen jullie te redden is waar jullie aandacht moeten aan besteden. De Sacramenten zullen de reddende
kracht zijn van diegenen die rijk en arm zijn, maar die geen liefde voor Mij hebben.
Spoedig zal jullie gezegd worden om jullie geloof te gebruiken om een politieke campagne op te richten
rondom de wereld om de armen te redden, door leiders in Mijn Kerken overal. Niets zal gezegd worden om
jullie aan te moedigen om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, want zij zullen niet durven jullie voor
deze Grote Dag voor te bereiden. Zij zouden jullie liever van Mij afleiden door jullie te vragen meer tijd te
spenderen aan het vereren van de werken van de valse profeet.
Zeer binnenkort zullen heiligenbeelden, relieken, posters, bekers en grote schilderijen op bestelling
gemaakt worden van de valse profeet om overal in de Kerken geplaatst te worden. Zijn afbeelding,
samen met de antichrist, zal mettertijd vele openbare plaatsen, kerken en politieke centra sieren,
evenals, in landen waar hun parlementen gezien zullen worden de Katholieke Kerk in een ‘nieuw
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licht’ te omarmen. Dit zal een nieuwe vorm van valse evangelisatie creëren, en omdat het zal inspelen op
een moderne seculiere maatschappij, zal het bewonderaars aantrekken van over de hele wereld.
Met geen een woord zal over het belang van de Heilige Sacramenten gesproken worden, zoals die aan de
wereld geschonken werden of over de belangrijke Genaden, die zij voortbrengen. In plaats daarvan zal elk
ervan aangepast worden – met toevoeging van bijkomende betekenissen, om diegenen aan te trekken die
ze ontkennen zoals ze zijn. Dit zal zijn in de hoop dat de gruwel van de ontheiliging van Mijn Sacramenten
aan zoveel mensen als mogelijk zal aangeboden worden, om hen weg te trekken van God, zodat de
vijanden van God hun pact met de duivel kunnen voltooien.
De duivel zal velen misleiden die tot Mijn Kerk behoren in deze tijd van de geschiedenis. Hij zal dit doen op
de meest charmante en overtuigende manier en hij zal leugens rechtvaardigen terwijl zijn dienaren zullen
zeggen dat Ik deze nieuwe veranderingen zou goedkeuren. Ik, Jezus Christus, zal onjuist geciteerd worden
om zielen te winnen. Mijn Onderrichtingen zullen verdraaid worden om Mijn Kerk te verwoesten en die
zielen te stelen die Mij het meest nabij zijn. Miljoenen zullen de leugens aanvaarden, zonder enige zorg
daarover. Jullie moeten voor hen bidden in de hoop dat zij, met de tijd, zullen beseffen dat iets fout is.
Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een gekozen ziel aangeduid werd om Mijn Heilig Woord te
verspreiden, binnen Mijn Kerk op Aarde, is de Waarheid altijd eenvoudig, helder, kort en bondig, en
zonder omwegen. Wanneer jullie voorgelogen worden, onder invloed van de geest van het kwaad, zullen
jullie verward worden. Zinnen zullen geen steek houden. Zogenaamde verbeteringen, door vijanden binnen
Mijn Kerk aangeboden, betekenen dat de Waarheid niet ‘goed genoeg’ is.
Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Onderrichtingen moeten niet verbeterd worden, want zij kwamen
van Mij. Ik Ben God. Ik Ben Perfect. Mijn Woord blijft voor altijd. Wie ook knoeit met Mijn Allerheiligste
Woord is een vijand van God. Mijn Toorn is groot in deze tijd en wie ook Mijn Lichaam, de Allerheiligste
Eucharistie, oneerbiedig behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet dat dit onwaar is. Ik zou nooit een
leider in Mijn Kerk vragen om het Woord van God te veranderen, door nieuwe betekenissen of nieuwe
interpretaties in te voeren. Dit zou nooit het geval kunnen zijn.
Jullie Jezus

935. God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger
gerekruteerd.
Dinsdag, 8 oktober 2013, 15:40 u.
Mijn liefste dochter, Mijn Goddelijke Krachten worden aan al Mijn kinderen die zich tot Mij keren gegeven, en
die Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen gedurende deze tijden van grote beproevingen op Aarde te
steunen.
De zonde tiert zo welig dat Mijn Zoon nu opnieuw dezelfde Doodsstrijd ondergaat, die Hij voor elk
van jullie leed op het Kruis. De zonde is zo wijdverspreid dat jullie er allen immuun voor geworden zijn
alsook voor het kwaad die zij uitademt. Mijn kinderen, jullie moeten tot Mij komen en nooit jullie zoektocht
naar vrede en liefde opgeven. Denk nooit dat Ik jullie stemmen niet zal horen, als die tot Mij roepen, hoe
klein jullie ook zijn.
Mijn Zoons Tweede Komst zal grote verwarring, verdeeldheid, wantrouwen, haat en droefheid meebrengen,
aangezien de Waarheid van Mijn Heilig Woord aan de kant zal geschoven worden. Satan en zijn demonen
hebben een zeer groot leger gerekruteerd – een leger zo groot en machtig dat het voor jullie
onvoorstelbaar zou zijn indien jullie zouden zien hoe het gevormd werd. Dit leger controleert wat aan
jullie, Mijn kinderen, in het openbaar gezegd wordt. Zelden zal jullie, vanaf nu, de Waarheid
meegedeeld worden. Daarmee bedoel Ik de Waarheid, overeenkomstig Mijn Allerheiligste Verbond.
Alle zaken met betrekking tot de wereld waarin jullie leven zullen jullie niet eerlijk geopenbaard worden,
terwijl oorlogen, opzettelijk gecreëerd om Mijn volk te vernietigen, spoedig zullen kunnen gezien worden.
Geen enkele van deze oorlogen zal voor het goed van de mensen zijn noch zullen zij gerechtvaardigd zijn.
Mijn Woord, aan de wereld gegeven, sinds de eerste profeet Mijn Verlangens openbaarde, zal niet langer
ernstig genomen worden. Het Woord, volgens Mijn Zoon, Jezus Christus, zal misbruikt en bezoedeld
worden om leugens te rechtvaardigen.
Het is tijd voor al diegenen die tot de dienst van Mijn Zoon geroepen zijn om waakzaam te blijven.
Jullie kunnen dit, Mijn Oproep tot de mensheid, niet negeren. Ik vraag jullie, door Mijn Zoon, om altijd samen
te blijven, in vereniging met Hem. Jullie, Mijn kinderen, zijn Satans eerste doelwit, aangezien hij niet zal
rusten voordat hij eerst Mijn Zoons Kerk op Aarde in beslag neemt. Zonder Mijn Zoons Kerk, zal hij er niet in
slagen de zielen aan te trekken waarnaar hij het meest hunkert. Jullie, Mijn kinderen, zullen gekwetst en
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gekweld worden door het beest – de antichrist – indien jullie toegeven aan de druk die men jullie oplegt om
de nieuwe valse leer aan te nemen, die nu nauwkeurig en meedogenloos wordt voorbereid.
Ik, de Vader van jullie allen, God de Allerhoogste, verlang dat het bekend wordt dat de antichrist op
het punt staat omarmd te worden door Mijn vijanden in geheime rituelen. Hij wordt beëdigd achter
verborgen muren, op plaatsen, die bedoeld zijn voor de Aanbidding van Mijn Zoon. De kerkelijke
vrijmetselarij, die nu zal gezien worden, speelt een belangrijke rol in deze gruwel. Helaas; dat alles moet
plaatsvinden alvorens Mijn Verbond om al Mijn kinderen terug te verzamelen, in het Paradijs dat Ik voor hen
schiep, in de eerste plaats, voltooid wordt.
Het zal aan diegenen van jullie zijn, die door Mij gekozen werden, om altijd de Waarheid te
herkennen, zodat jullie Mijn Zoon kunnen helpen om de andere zielen te redden die in een eed zullen
zweren om het beest te volgen.
Het Beeld van Mijn Zoon, gebruikelijk in heel de wereld, zal spoedig vervangen worden door het
beeld van de valse profeet. Zijn beeltenis zal eerst aanbeden worden, in plaats van dat van Mijn Zoon. Dan
zal dit gevolgd worden door grote afbeeldingen, in elk soort formaat, van het beest, wiens teken 666
zal verankerd zitten in gelijk welk teken hij maakt ten koste van een nietsvermoedende wereld. Jullie
zullen dit teken zien verborgen in zulke goddeloze objecten, die zullen gebruikt worden alsof men
heilige objecten draagt. Een vorm van rozenkrans zal gemaakt worden om de nieuwe, weldra
afgekondigde, vereniging van de wereldkerken te verheerlijken. De nieuwe wereldreligie zal gecelebreerd
worden door het nemen van heilige gebedsboeken, medailles, scapulieren, rozenkransen, Kruisen en hen te
ontwijden tot gelukbrengers.
Iedereen zal de antichrist beminnen, aangezien hij enerzijds de wereld buiten de religie zal
vertegenwoordigen, maar omdat hij door de valse bedrieger in Mijn Zoons Kerk op Aarde in de armen zal
gesloten worden, zal hij beschouwd worden als de vertegenwoordiger van al wat heilig is in de wereld.
Mijn kinderen, laat het nieuws van deze gebeurtenissen jullie hart niet verscheuren, want wanneer jullie naar
Mij luisteren, en de Weg van Mijn Zoon volgen, zal Ik jullie veel besparen van de vervolging in de geest, die
komende is. Jullie trouw aan deze Boodschappen zal soms afzwakken, door aanvallen die door Satan
geplant worden. Sommigen van jullie zullen weggaan. Sommigen van jullie zullen twijfelen. De grote
meerderheid van jullie zal Mij trouw blijven en Ik zal jullie grote Gunsten en Genaden schenken voor jullie
gehoorzaamheid.
Ik bemin jullie, kinderen. Ik zal barmhartig zijn en wanneer jullie Mij vragen, door Mijn Zoon, jullie harten te
troosten en jullie te helpen om in vrede te blijven en met vertrouwen te wandelen naar de Poorten van Mijn
Nieuwe Paradijs, zal Ik jullie roep beantwoorden.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

936. Wees rustig, jullie allen, en weet dat God altijd Almachtig is en dat geen enkele
daad, hoe kwaadwillig ook, niet door Hem vertrapt kan worden.
Vrijdag, 11 oktober 2013, 22:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag naast je wandel, elke minuut, wachtend op jouw antwoord.
Er zijn momenten waarop jij te veel te doen hebt voor deze Missie, maar jij moet altijd de gepaste tijd voor
Mij, jouw Jezus, opzij zetten. Onthoud, Ik Ben altijd Tegenwoordig en antwoord altijd aan diegenen die tot Mij
roepen. Niets mag jou ooit scheiden van Mijn Gezelschap omdat de tijd die je Mij geeft jou grote Genaden
verleent.
Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu tot de hele wereld spreek, door het Boek der
Waarheid, om jezelf voor te bereiden. Sta nooit toe dat Mijn Boodschappen jullie bezorgdheid, ongerustheid
of paniek veroorzaken. Geloof nooit dat Ik jullie zou vragen van jullie huizen naar toevluchtsoorden te
rennen, want dit bevel komt niet van Mij. De toevluchtsoorden waarover Ik spreek zijn die plaatsen
waar jullie heen moeten gaan om de Mis en de Sacramenten te ontvangen.
Mijn trouwe dienaren bereiden zich nu voor, over de hele wereld, voor die dag die komt wanneer het
dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.
Jullie moeten altijd het Gezegende Zegel van de Levende God in jullie huizen bewaren en in om het
even welk formaat, om het ook bij jullie te dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van
vervolging en jullie zullen de nodige sterkte verkrijgen om trouw te blijven aan God en aan alles, wat
duidelijk in de Allerheiligste Bijbel staat opgetekend.
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Wees rustig, jullie allen, en weet dat God altijd Almachtig is en dat geen enkele daad, hoe kwaadwillig ook,
niet door Hem vertrapt kan worden.
Diegenen onder jullie die ervoor kiezen Mijn Oproep te beantwoorden zijn gezegend. Jullie zullen, in
ruil, door jullie daad van liefde voor jullie naaste, het Zegel van de Levende God overal waar jullie
gaan verspreiden. Nu moeten jullie dit doen. Vertrouw op Mij. Voel jullie nooit rusteloos, want Ik verspreid
geen angst. Ik verspreid de Waarheid, die voor sommigen overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer,
jullie Redder, en Ik zal spoedig komen om jullie de definitieve redding te brengen en de komende wereld, die
geen kwaad zal kennen. Wees in vrede. Ik zal jullie allen leiden en beschermen en jullie de Gave van
volharding geven in al de komende beproevingen.
Jullie Jezus

937. Eens de Hemelen en Aarde één worden, zal er geen Vagevuur meer zijn.
Zaterdag, 12 oktober 2013,17:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Troon zal op de vernieuwde Aarde geplaatst worden en weldra zullen allen
in vrede en harmonie leven, overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.
De wereld zal worden zoals hij in het begin was en geen onenigheid zal gevoeld worden. Al Gods kinderen,
die gekozen zijn om zich aan te sluiten bij de engelen en de heiligen, zullen een volmaakt bestaan
leiden. Maar weet dit. Diegenen die de realiteit van het Nieuwe Paradijs niet aanvaarden, wanneer hun
elke mogelijke kans gegeven werd om te beslissen welk pad zij wensen te kiezen, zullen geen tweede
kans gegeven worden. Eens de Hemelen en de Aarde één worden, zal er geen Vagevuur meer zijn. Het
enige pad dat zielen zullen nemen, die Mijn Barmhartigheid weigeren aan te nemen wanneer die hun vrijelijk
wordt aangereikt, zal datgene zijn dat naar de Hel leidt. Velen zullen zo koppig zijn, omdat zij bijna volledig
vertrouwen op verstandelijke redeneringen, zodat zij, onbewust, zullen kiezen om eeuwigheid in de vuren
van de Hel door te brengen.
Diegenen die niet in God geloven, noch de Waarheid aanvaarden, geloven niet in het bestaan van
Satan. Hij, de bedrieger, zal hun verstand met leugens verduisteren, om hen alzo naar de
martelkamers te lokken. Eens daar, omwille van zijn haat tegenover de mens, zal hij hen
onophoudelijk doen lijden voor eeuwig. Ik kan deze zielen dan niet helpen. Hoe ween Ik met bittere smart
voor de zielen van de arrogante mensen, de onwetenden en diegenen met versteende harten. Zij zijn zo
gevuld met hoogmoed, dat ze Mij nooit zullen zien omdat ze niet kunnen. Het is onmogelijk voor een
persoon om Mij te zien of om met Mijn Ware Woord vervuld te zijn, wanneer zij aangetast zijn met de zonde
van hoogmoed. Diegenen van jullie, anderzijds, die Mij kennen, maar die Mij op jullie eigen voorwaarden
aanvaarden – jullie ook verwijderen jezelf van Mij.
Waarom zeg je Mij te kennen en verdraai je vervolgens wat Ik je vertelde omtrent het volgen van Mij? Hoe
kan je jezelf een Christen noemen en bereid zijn een valse theologie en leugens te aanvaarden, die je
verdraaid hebt om geschikt te zijn voor je eigen levensstijl? Wie ben je als je Mij niet volgt en de volle
Waarheid van Mijn Onderrichtingen niet aanvaardt? Je bent een verrader. Je verraad Mij. Wanneer je Mij
eens verraden hebt, zal je verleid worden om dat telkens weer te doen, totdat je, uiteindelijk, niet langer een
Christen zult zijn in Mijn Ogen.
Ik moet een oproep doen tot al diegenen die in Mijn Woord geloven en jullie vragen, wanneer heb Ik
ooit zonde vergoelijkt? Ik vergeef zonde, maar Ik verschoon haar nooit. Als jullie geloven dat Ik de
zonde vergoelijk, dan rechtvaardigen jullie zonde. Jullie zullen lijden omwille van de dwaling van jullie
wegen en jullie zijn niet beter dan diegenen die Mij verraadden, Mij bespotten, Mij beschimpten en Mij
kruisigden.
Herinner jullie, Ik leerde jullie de Waarheid. Niets anders dan de Waarheid zal jullie ertoe brengen de redding
te aanvaarden die Ik nu aan de wereld kom brengen, op deze, de laatste etappe van Mijn Verbond om de
mensheid te redden.
Vergeet nooit dat Ik de Waarheid Ben. Alleen de Waarheid komt van Mij.
Jullie Jezus

938. Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet herkennen.
Zondag, 13 oktober 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer diegenen onder jullie zich verlaten en onzeker voelen omtrent Mijn
Liefde voor de wereld, mogen jullie nooit opgeven om Mijn hulp in te roepen. Jullie zullen, van tijd tot tijd, een
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gevoel van hopeloosheid kennen, een gevoel van angst en een gevoel van verlatenheid wanneer jullie
vasthouden aan Mijn Heilig Woord, dat aan de wereld gegeven werd door het Heilig Evangelie. Zelfs nu,
terwijl Mijn Heilig Evangelie jullie nog steeds wordt aangeboden, zullen jullie je zeer geïsoleerd voelen,
omdat weinig mensen in praktijk brengen wat Ik hen hoor Mijn Heilig Woord leerde.
Indien jullie zeggen jullie je naaste te beminnen en hem vervolgens lasteren, zullen jullie Mij nog steeds
toebehoren. Indien jullie zeggen dat jullie in de Tien Geboden geloven, maar hen aanpassen om overeen te
stemmen met jullie levensstijl, dan zijn jullie blind voor de Waarheid. Indien jullie de Sacramenten
aanvaarden die jullie door Mij gegeven werden, maar ze verbreken, beledigen jullie Mij. Wanneer jullie Mijn
Heilig Woord aan anderen prediken en vervolgens jullie zelf voor de anderen plaatsen, door te zeggen dat
jullie waardiger zijn dan zij, in Gods Ogen, beledigen jullie Mij. Wanneer jullie verklaren dat het Woord van
God er niet langer toe doet in een moderne wereld en dat het moet aangepast worden om
aantrekkelijk te zijn voor een geseculariseerde wereld, dan spuwen jullie in het Gelaat van God.
Wanneer jullie geloven dat jullie kennis van Mij superieur is aan Mijn Heilig Woord, zoals Ik het jullie
nu geef door deze Boodschappen en dat er dwaling in vervat zit, zijn jullie onwetend omtrent de
Waarheid. Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet herkennen.
Dus, zelfs diegenen onder jullie die zich tevreden voelen met jullie begrijpen van Mijn Heilig Woord en Mij nu
in deze Missie verwerpen – jullie hebben Mij verlaten. Jullie, vooral, moeten Mijn Hulp inroepen want jullie
zijn niets zonder Mij.
Jullie Jezus

939. Moeder van Verlossing: Aan de priesters van de Katholieke Kerk, ik verzoek
dringend om mijn Allerheiligste Rozenkrans bij jullie te dragen.
Maandag, 14 oktober 2013, 15:30 u.
Mijn geliefde kind, geloof geen moment, dat gelijk wie onder jullie sterk genoeg is, om uit jezelf de
bekoringen te weerstaan waarmee jullie zullen geconfronteerd worden om de Waarheid – het Ware Woord
van God – de rug toe te keren. Zonder voortdurend gebed, zullen jullie ondervinden dat jullie niet in
staat zullen zijn om op te staan en de Waarheid te verkondigen wanneer jullie met leugens
geconfronteerd worden.
Jullie allen moeten de Kruistochtgebeden bidden daar de duisternis reeds begonnen is neer te dalen
over mijn Zoons Kerk op Aarde en jullie moeten hierop elke seconde voorbereid zijn.
Aan de priesters van de Katholieke Kerk, ik verzoek dringend om altijd mijn Allerheiligste
Rozenkrans en een Benedictuskruis bij jullie te dragen. Jullie moeten mijn Heilige Rozenkrans elke
dag bidden en let op voor diegenen in de hogere rangen binnen de Kerk om te zien wie mijn Heilige
Rozenkrans in het openbaar bidt. Wanneer ik vereerd wordt, moet mijn Heilige Rozenkrans door alle
aanwezigen voor mij gebeden worden. Als zij, die zeggen, de gelovigen te leiden om mijn hulp te zoeken
voor de Troon van God, mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig. Om voor
mij komen, mijn hulp zoeken, zonder mijn Rozenkrans te bidden, is zonder essentie, aangezien het verwant
is met een soldaat die ten strijde trekt zonder enige wapenrusting.
Mijn Rozenkrans is het allermachtigste gebed en, wanneer hij dagelijks gebeden wordt, zal hij de
macht van de Boze vernietigen. Diegenen, wier zielen door Satan verduisterd werden, zullen het té
pijnlijk vinden om dit gebed te bidden. Door hun daden zullen jullie weten wie zij zijn en jullie moeten God
vragen, door de Barmhartigheid van mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te helpen om naar het Licht van God
te trekken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

940. De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld om al wat Waar is
uit te bannen.
Dinsdag, 15 oktober 2013, 15:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat al Mijn priesters, van elke Christelijke denominatie, de
Allerheiligste Sacramenten beginnen te beveiligen. Zij die behoren tot de Katholieke Kerk zullen als
eersten getuige zijn van de vernietiging en ontheiliging van de Sacramenten. Zij die trouw zijn aan
Mij, Jezus Christus, zullen zich ijverig voorbereiden op deze verschrikkelijke wildernis waarin Mijn
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Kerk zal geworpen worden. Jullie moeten je nu voorbereiden, want het zal door jullie trouw zijn dat al
Gods kinderen in staat zullen zijn de Sacramenten in hun heilige staat te ontvangen.
Tot alle andere Christelijke kerken zeg Ik het volgende. Herinner je Mijn Belofte van wederkomst op de Grote
en Heerlijke Dag van Mijn Tweede Komst. Weet ook, dat in de jaren die hier naartoe leiden, al diegenen die
Mij volgen met vreselijke beproevingen zullen te maken krijgen. Zij die erin zullen slagen nieuwe
machtsposities te bekleden, binnen al jullie denominaties, zullen door de valse profeet geleid worden
en allen zullen zij zijn woorden in de mond nemen en zijn daden nadoen.
Wee diegenen die partij kiezen voor de valse profeet want hij is de tegengestelde van Johannes de
Doper en zal de voorloper zijn van de antichrist die over jullie allen zal regeren.
Jullie zullen door Mij beschermd worden, want weldra zal Ik de Enige zijn die jullie hebben om jullie
te leiden. Ik alleen kan vertrouwd worden om jullie de Waarheid te zeggen wanneer jullie je laten leiden door
ketterijen, die jullie zullen aangeboden worden als de nieuwe vorm van moderne Christelijke theologie. Hoe
sluw is Satan, want hij zal nooit choqueren – in plaats daarvan zal hij, door hen die hem dienen – jullie
meetrekken naar een verdraaide, omgekeerde interpretatie van Mijn Allerheiligste Woord.
De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld om al wat Waar is uit te bannen. Al wat
aantrekkelijk is voor de seculiere wereld, menselijke hebzucht en het verlangen om zonde te negeren, zal
door alle Christelijke Kerken aan de gelovigen aangeboden worden. Deze dag werd in steen geschreven en
zal de laatste belediging zijn, door God toegestaan, voordat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zendt om al diegenen te
verzamelen die trouw blijven aan het Woord van God. Wanneer de leugens jullie gepresenteerd worden,
zullen zij de schijn wekken iets goeds te zijn. Het insigne van nederigheid zal in al jullie kerken te
zien zijn, daar het zal geadopteerd worden door diegenen onder hen die jullie zullen misleiden.
Elke karaktertrek die met Mij geassocieerd wordt – Mijn Liefde voor de armen; Mijn Liefde voor de
zwakke en nederige; Mijn afkeuring van hebzucht, gierigheid en lust – zal gebruikt worden als deel
van de argumenten om jullie te dwingen deze nieuwe leer aan te nemen – deze nieuwe ene
wereldreligie, om de wereld voor te bereiden op de heerschappij van de antichrist.
Als liefhebbende God geef Ik jullie deze waarschuwingen om jullie te redden. Luister nu naar Mij. Al wat Ik
vraag is slechts een ding. Blijf trouw aan Mijn Heilig Woord. Mijn Heilig Woord werd jullie gegeven in de
Heilige Bijbel. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God zullen de betekenissen ervan
verdraaien. Wanneer dit gebeurt, verwerp diegenen die jullie zeggen dat God zulke veranderingen zou
goedkeuren. Niets kan verderaf staan van de Waarheid dan dat.
Jullie Jezus

941. De slang geeft bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij zorgvuldig
documenteert.
Woensdag, 16 oktober 2013, 23:27 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de zeer onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden, de valse
profeet, de antichrist en de draak, dat is Satan, zal nu opstaan in openlijk verzet tegen de
Allerheiligste Drie-Eenheid. Weet dat zij vele duizenden en duizenden toegewijde leerlingen hebben en
terwijl de tijd nadert, zullen vele geheime en afschuwelijke ceremoniën plaatsvinden om de slang te eren.
Zo voorzichtig is de slang om zijn ware zelf niet te openbaren, zijn werkelijke boosaardige bedoelingen tegen
elk kind van God zijn vermomd, en hij vertoont zichzelf aan zijn uitverkoren elite als een charmante, mooie
prins, waarbij hij zich op zijn meest verleidelijke wijze voor hen laat zien. Net zoals er met Mijn Eigen
uitverkoren profeten gecommuniceerd wordt, zo geeft ook de slang bijzondere boodschappen aan de
antichrist, die hij zorgvuldig documenteert en vervolgens deelt met zijn hiërarchie op Aarde. Deze
boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te ontheiligen, in voorbereiding op de antichrist die
zijn troon zal bezetten en de wereld belazeren door haar te laten geloven dat hij de Christus is, de
Redder van de Wereld.
Luister nu, jullie allen die deze waarschuwing verwerpen. Weldra zullen vele van Mijn leerlingen, die Mij
beminnen, maar niet in deze Boodschappen geloven, groot gevaar tegemoet gaan. Het plan om jullie van Mij
weg te trekken is begonnen, en tenzij jullie voorzichtig en waakzaam blijven, zullen jullie in het hol van de
duisternis gelokt worden. Hij, de antichrist, zal elk aspect van Mijn Goddelijkheid weerspiegelen, dat hem
door de slang zal bekend gemaakt worden. Hij, de slang, zag Mijn Kruisiging en alleen hij heeft de kennis
van de details, die deze verschrikkelijke gebeurtenis omgaf. Hij zal met Mij spotten door zijn toegewijde
dienaren op te dragen rituelen te reconstrueren, in omgekeerde zin, in Mijn Kerk. Mijn Woord zal
genomen worden en nieuwe obscene delen zullen er worden aan toegevoegd om het beest te eren,
en velen zullen de betekenis ervan niet begrijpen.
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Scharrel rond met de duivel en plaats jezelf tot zijn beschikking en dit zal tot grote beproevingen leiden.
Herhaal de gemene woorden die hij onder jullie zal zaaien en jullie zullen je ziel voor hem openen. Aanbid
hem, door van de antichrist te houden wanneer die arrogant voor jullie paradeert en jullie zullen hem in jullie
hart plaatsen, in plaats van Mij. Al wat Ik jullie geleerd heb zal achterstevoren, ondersteboven en
binnenstebuiten terugkomen. Omdat zo velen Mijn Leer niet echt begrijpen en omdat zo weinigen onder
jullie zorgvuldig geluisterd hebben naar de Evangeliën, met betrekking tot de inleidende gebeurtenissen naar
Mijn Tweede Komst, zullen jullie er niet wijzer op worden.
O hoe breekt het Mijn hart jullie dit nieuws te moeten meedelen. Hoe verlang Ik dat jullie niet zo zouden
moeten lijden. Maar, Ik beloof dat Ik jullie pijn zal verzachten en wanneer zijn rijk plaatsvindt het snel voorbij
zal zijn.
Aan de zielen die onschuldig gevangen worden in die karikatuur van Mijn Goddelijkheid, zal Mijn
Barmhartigheid betoond worden. Helaas, zij die geloven dat zij in een paradijs zullen regeren, dat hun
door de bedrieger beloofd werd, zullen zichzelf in de poel van vuur gegooid vinden waar zij voor
eeuwig zullen lijden. Er zal niemand zijn om hen te helpen, want zij zullen de leugens geslikt hebben, die
bedacht werden om hun vertrouwen te winnen, wat als resultaat zal hebben dat vele zielen zullen verloren
gaan die hun valse leer blindelings volgen.
Bid om Genade voor hen die door de koning van de duisternis zullen misleid worden.
Jullie Jezus

942. Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk zal ingevoerd
worden, zal de spot drijven met de Waarheid die door Mijn Vader werd bepaald.
Donderdag, 17 oktober 2013, 20:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, als er maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan zouden zij
vrede in hun harten vinden. Waar geen vertrouwen is, daar is angst. Angst belet dat de Liefde van God jullie
ziel kan doordringen en dan worden jullie een gevangene. Niets, enkel Mijn Licht, zal de last optillen.
Wanneer Ik jullie de Waarheid zeg, doe Ik dat enkel omdat Ik jullie bemin en hunker naar de dag dat
wij eindelijk zullen verenigd zijn. Heb geen angst voor de Waarheid. Mijn Liefde zal jullie vullen met de
moed en de sterkte om standvastig en trouw te blijven aan Mij in alle dingen. Ik bescherm al diegenen die
Mij daarom vragen, maar het zijn enkel de zielen die zichzelf volledig aan Mij overgeven, die geen angst
zullen hebben.
De boosaardigheid van het beest zal vermomd worden als aantrekkelijk en modern en het zal aan allen
geopenbaard en aangenaam voorgesteld worden achter het vernis van humaniteit, liefdadigheid en ‘zorg
voor de arme’. Geloof geen minuut, dat Satans ware aanhangers jullie hun echte kleur zullen bekennen.
Elke leugen die zal voorgesteld worden, om de Waarheid te vervangen, zal logisch overkomen en voor het
algemeen welzijn van allen. Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal
worden, zal de spot drijven met de Waarheid die door Mijn Vader werd bepaald in de Tien Geboden, aan
Mozes gegeven. Elk gebaar, hoe subtiel ook, zal ontworpen zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon te
beledigen. De misleider, door zijn dienaren, kan er niet aan weerstaan Mij te bespotten, want hij haat
Mij. Hij zal elk voorwerp in Mijn Kerk door handelingen, woorden en de toevoeging van Satanische
symbolen beledigen. Enkel diegenen die de Waarheid kennen zullen deze gruwelen zien en exact
begrijpen wat zulke gebaren echt betekenen.
De macht van Satan kan verwarren, afleiden en Mijn leerlingen kwellen. Hij, Satan, zal jullie nooit met rust
laten, vooral niet wanneer jullie getuigenis afleggen van de Waarheid. Maar weet dit – hij kan overwonnen
worden wanneer jullie Mij volledig vertrouwen. Wanneer jullie jezelf aan Mij overgeven, zal hem niet de
macht gegeven worden om jullie geloof in Mij te beïnvloeden. Hij, Satan, is uitgeteld. Zijn rijk, hoe pijnlijk het
ook voor de mensheid was, is ten einde. Zijn laatste belediging tegenover Mij zal uitgevoerd worden door de
antichrist, die Mij zal imiteren en de wereld voor de gek houden door te laten geloven dat hij Mij is, Jezus
Christus, en dat hij gekomen is om de wereld te redden.
Wanneer jullie de Waarheid kennen, zullen jullie in staat zijn deze bekoring te weerstaan. Wanneer jullie
standvastig blijven aan de Waarheid, die vervat zit in de Allerheiligste Bijbel, dan zullen jullie gered zijn.
De laatste aanval zal snel zijn en dan zal Ik de wereld de Waarheid laten zien en enkel diegenen die vol haat
zitten voor Mij zullen haar ontkennen. Vrees niet, want Ik Ben de enige Redder van de mensheid. Alleen Mijn
Liefde zal jullie ondersteunen. Vrees enkel voor die arme zielen die Mij zullen bespuwen als Ik Me uitstrekt
om hen, uiteindelijk, in het Nieuwe Paradijs op te nemen.
Jullie Jezus
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943. Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar velen van hen
zullen Mijn Waarschuwingen negeren.
Vrijdag, 18 oktober 2013, 12:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die Mij het meest liefhebben, in hun missen,
zullen weigeren naar Mijn Stem te luisteren, nu Ik tot hen roep.
Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar velen van hen zullen Mijn Waarschuwingen
negeren. Zelfs diegenen die Mijn Stem horen zullen Mij negeren en Mijn Woorden als ketterij
verwerpen. Zij zullen de tijden waarin zij leven niet herkennen en zullen de Waarheid enkel beseffen
tijdens De Waarschuwing. Tegen dan, zullen velen van hen Mij vervloekt hebben en zichzelf zo ver
van Mij verwijderd hebben dat Ik niet meer in staat zal zijn hun harten te bereiken of hun zielen te
redden.
Onderschat de haat niet die de duivel voor Mij heeft. Hij verraadde Mijn Vader verschrikkelijk, maar
Hij verafschuwt Mij. Dit betekent dat hij Mijn Kerk haat en het zal tussen Mijn Kerk op Aarde en de
boze geesten die door Satan gezonden worden, zijn dat de laatste strijd zal plaatsvinden. Deze strijd
is begonnen en heeft reeds Mijn geliefde zielen gestolen, vele van wie gefaald hebben te zien hoezeer zij
God beledigen.
Wanneer Mijn Tegenwoordigheid weldra gevoeld wordt, onder al diegenen die Mij liefhebben – ongeacht of
zij al dan niet in deze Boodschappen geloven – zal Ik hun zielen overstromen met kennis door de Kracht van
de Heilige Geest. Dat is Mijn Belofte aan de wereld. Ik zal jullie niet overlaten aan de macht van het kwaad,
want Ik bemin jullie allen zo veel. Jullie zijn zoals een Lid van Mijn Lichaam. Jullie zijn een deel van Mijn
Lichaam. Jullie zijn een deel van Mij.
Of jullie Mij willen of niet, Ik zal jullie volgen tot op de Grote Dag en Ik zal strijden om jullie ziel te redden.
Jullie mogen Mij je rug toekeren, maar Ik zal jullie niet verlaten, want Ik Ben geduldig. Mijn Volharding en
Goddelijkheid gaan jullie kennis te boven. Jullie moeten Mij, jullie Jezus, nooit vergeten, want Ik Ben altijd
met jullie, wachtend op jullie om naar Mij te komen.
Jullie geliefde Redder
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus

944. De antichrist zal subsidies verlenen om ondernemingen, organisaties, zowel als
liefdadigheidsinstellingen te lokken om voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum
te werken.
Zaterdag, 19 oktober 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik richt Mij tot al Mijn leerlingen die Mij gehoord hebben en Mij herkennen, in deze
Boodschappen, om nu naar Mij te luisteren.
Dit Werk, dat jullie geschonken werd, is Heilig. Om het even welke kwelling, misbruik, lijden en bespotting
jullie mogen ondergaan, omwille van deze Missie, onthoud dat dit Werk van Mij is. Mijn laatste Missie, aan
de wereld gegeven, door Gods profeet, is een grote Gave aan de mensheid. Stijg boven de bespotting uit,
waarvan jullie getuigen zullen zijn en weet dat die door de Boze gecreëerd wordt in een poging om de
Waarheid te stoppen. De Waarheid, Mijn Heilig Woord, zal vertrapt worden en elke boze geest, losgelaten
uit de diepten van de Hel, zal al het mogelijke doen om Mijn Stem tot zwijgen te brengen.
Werkend doorheen die zielen, die zichzelf openstellen voor besmetting, zullen de boosaardige werken van
Satan weldra gecamoufleerd zijn en aan de wereld gepresenteerd worden als Heilige Schrift. De nieuwe
leer, zullen zij zeggen, werd goddelijk geïnspireerd door Mij, Jezus Christus. Zij zal bij de hele wereld onder
de aandacht gebracht worden, terwijl zij laagje voor laagje onthuld en verwelkomd zal worden, vooral, door
een seculiere wereld. Diegenen van wie jullie nooit zouden verwachten God te eren, zullen de eersten in de
rij zijn om de reeks van ketterijen – leugens tegen Mij – te omarmen als zij geopenbaard worden.
Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zulk een openbare eer ontvangen van de wereldmedia en de politieke
elite. Nooit eerder zullen atheïsten en alle religies, met inbegrip van diegenen die Mij niet eren, hun armen
openen en op hun knieën vallen ter ere van diegenen die beweren dat zij van God zijn.
Wanneer Mijn Beeld verdwijnt en niet langer gezien wordt en wanneer Mijn Kruisen, Heilige Bijbels,
missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen, medailles, scapuliers en Benedictuskruisen niet langer
meer gevonden worden, zullen jullie weten dat het rijk van het beest begonnen is.
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De wereld zal de lofliederen van de antichrist zingen. Amper zal hij vrede gesticht hebben – een valse
vrede – gesticht op grond van oorlogen die hijzelf hielp opzetten – of hij zal verrassende verklaringen
afleggen. Hij, de antichrist, zal verklaren dat hij boodschappen ontvangen heeft van God de Vader en
zij zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de macht van het occulte, zal men zien dat hij
velen geneest en blijkbaar over grote geestelijk gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de
‘zogenaamde’ wonderen die hij lijkt te doen en de wereld zal hem aanbidden en aan zijn voeten neerliggen.
Vervolgens zal hij, de antichrist, verklaren dat hijzelf Jezus Christus, de Mensenzoon, is en zeggen
dat de tijd voor hem gekomen is om de wereld terug te winnen en de hele mensheid te redden. Wie
ook maar de verdorvenheid en de obsceniteiten durft uit te dagen, die uit de mond van het beest zullen
voortkomen, zal zwaar gestraft worden.
In deze tijd, omwille van de besmetting van Satan in de wereld, zal zonde zo wijdverspreid zijn dat de
menselijke waardigheid haar laagste peil zal bereiken, waar onzuiverheid, begeerte, hebzucht en alle andere
gemene zonden, in de Ogen van God, gezien zullen worden in iedere openbare plaats. Omdat zonde
verklaard zal worden een natuurlijke menselijke fout te zijn, en omdat jullie gezegd zal worden dat God jullie
niet zal oordelen op een zwakke menselijke neiging, zullen velen zonde omarmen en geen schaamte meer
in hun zielen hebben.
De beroemdheden van de wereld, entertainers, media, filmsterren zullen allen aandringen om gezien te
worden met de antichrist en zijn beeltenis zal meer zichtbaar zijn dan van eender wie voor hem kwam. Hij
zal vloeiend vele talen spreken; hij zal knap zijn; hij zal een groot gevoel voor humor hebben en
buitengewone communicatiebekwaamheden. Hij zal zeer voorzichtig zijn met betrekking tot wat hij
zegt over God en hij zal nooit naar de Moeder van God verwijzen, want zij zal gezien worden dat ze
geen verdere rol te spelen heeft.
De interviews op televisie met de antichrist zullen gewoon zijn en mensen zullen aan zijn lippen
hangen, bij elk woord dat hij zegt. Hij zal politici in alle landen beïnvloeden en diegenen met wie hij
gezien wordt zullen als koningen behandeld worden. Daarbij zal het niet blijven. Zijn citaten zullen op
de preekstoelen van alle kerken verkondigd worden. Er zal hem grote eer geschonken worden en
positie in alle kerken, totdat hij ten slotte op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon zal
zitten. Zijn invloed zal zich uitstrekken tot alle banken, handelswetten en de wereldeconomie. De antichrist
zal subsidies verlenen om ondernemingen, organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te lokken om
voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken. Grote rijkdom zal tot stand komen door diegenen die
deel willen uitmaken van het rijk van de antichrist. Ieder die trouw zweert aan hem, hetzij door religieuze
ceremoniën, werk of handelsakkoorden, zal een merkteken moeten aannemen. Diegenen die het
merkteken aanvaarden, dat in de vorm zal zijn van een bankkaart met een speciale chip die in hun
hand zal verankerd worden, zullen hun ziel aan hem verliezen. Al diegenen die het Zegel van de
Levende God zullen dragen, zullen uit de klauwen van de antichrist ontsnappen en immuun worden
voor de gruwel. Negeer deze waarschuwing niet. Vrees haar niet, want als jullie Mijn instructies volgen,
zullen jullie beschermd worden.
Ik vergoot vele Tranen bij het geven van deze Boodschap en dat is de reden waarom Mijn Pijn in jou, Mijn
dochter, op dit moment zo groot is. Troost Mij door Mijn Barmhartigheid en Mijn Bescherming in te roepen.
Jullie Jezus

945. Jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen om
het Heilig Woord vervat in de Evangeliën te blijven verkondigen.
Zondag, 20 oktober 2013, 12:07 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang aan jullie allen , Mijn geliefde apostelen – diegenen die op de
Aarde rondgaan en Mijn Heilig Woord verkondigen – bekend te maken dat jullie je aan Mij, jullie
Jezus, moeten vasthouden zoals nooit voorheen. Deze tijden, die jullie te wachten staan, zullen moeilijk
zijn en al diegenen die in Mij blijven, met Mij en voor Mij, jullie zullen verantwoordelijk zijn om de Vlam van
Mijn Licht brandend te houden in de komende donkere dagen.
Mijn dierbare kinderen, jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen om het
Heilig Woord vervat in de Evangeliën te blijven verkondigen in iedere hoek van de wereld. Jullie, Mijn
Restleger, zullen al Gods kinderen naar Mij toebrengen en helpen om hen te redden van de uitwaseming
van het kwaad, die miljoenen zielen zal omhullen. Jullie zijn van Mij en jullie wandelen in het Licht van God,
de weg effenend voor de wereld om gered te worden.
Mijn Genaden worden over jullie, Mijn geliefde apostelen, uitgestort en eens jullie weten dat jullie door Mij
geleid worden en jullie volledig in Mij vertrouwen, zal geen kwaad jullie kunnen deren. Maar zouden jullie
jezelf toestaan om vrijwillige dienaren van het bedrog te worden, dan zal Mijn Bescherming jullie niet
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omhullen. Diegenen onder jullie die aan de kant staan van de valse profeet en de antichrist zullen
door Satan verstrikt raken en hij zal jullie niet vrij laten. Diegenen onder jullie die aan de zijde wandelen
van Mijn vijanden en de beker van de slang slikken, zullen door hem vernietigd worden indien jullie het
zouden aandurven hem uit te dagen.
Sla nu acht op Mijn Waarschuwing – plaats jullie aan de kant van het beest en zweer een onheilige
eed om kettertij te eren en jullie zullen het heel moeilijk hebben om jullie los te wrikken uit zijn
boosaardige greep. Bid dat jullie de wijsheid zullen hebben om de Waarheid te zien.
Jullie Jezus

946. Het schisma binnen Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden.
Zondag, 20 oktober 2013, 17:48 u.
Mijn zeer geliefde dochter, ga, jullie allen, in de wereld en verspreid de Evangeliën, want jullie zullen dit
moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.
Jullie moeten al jullie vertrouwen in Mij stellen en vertroost zijn in de wetenschap dat wanneer de Grote Dag
komt, jullie in een oogwenk zullen omhoog geheven worden in Mijn Armen, met ziel en lichaam. Dat is de
reden waarom jullie, met liefde en geduld, de wereld moeten herinneren aan Mijn Onderrichtingen. Herinner
hen dat zonde bestaat en vergeven zal worden, maar dat zij Mij eerst om vergiffenis moeten vragen. Het is
van geen belang dat hun gezegd wordt dat zonde de tweede natuur van de mens is, zij moeten weten
dat, als Gods kinderen, zij elke keer om verzoening moeten vragen, ongeacht hoe onbeduidend hun
zonden mogen lijken. Zonde is wat jullie van God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie
zullen worden; hoe gekwelder jullie je zullen voelen en jullie zullen zo rusteloos zijn dat niets anders dan Mijn
Genade jullie pijn zal verzachten of jullie de echte vrede zal brengen.
Weet dan wanneer het rijk van de ketterij begint, dat diegenen die erin betrokken geraken een
verschrikkelijke eenzaamheid en waardeloosheid zullen voelen. Doch, naar de buitenwereld toe, zal alles
aanvaardbaar lijken voor de Kerk. Terwijl jullie innerlijk zullen worstelen, zullen alle uitwendige rituelen,
uitgevoerd in de naam van een wereldwijde verenigde kerk, jullie ongemakkelijk doen voelen. Binnen de zes
maanden van de dwaalleer die in Mijn Kerk ingevoerd wordt, zullen velen die Mijn Oproep negeerden,
vluchten en diegenen opzoeken die trouw bleven aan Mijn Heilig Woord. Dan zal Mijn Leger aangroeien,
groter worden en de overblijvers van alle Christelijke kerken verzamelen om samen de geest van het kwaad
te bestrijden.
Het schisma in Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden. De eerste fase zal zijn wanneer
enkel diegenen die Mij echt kennen, en de Waarheid van de Heilige Evangeliën verstaan, zullen
besluiten dat zij geen leugens in Mijn Naam kunnen aanvaarden. De tweede fase zal gebeuren
wanneer aan de mensen de Heilige Sacramenten ontzegd worden, zoals zij bedoeld zijn. De derde
fase zal zijn wanneer Mijn Kerken ontheiligd zullen geworden zijn en wanneer Mijn gewijde dienaren,
uiteindelijk, de Waarheid zullen begrijpen die in het Boek der Openbaring staat.
Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen. Zij openbaren slechts Mijn
Heilig Woord en doen wat hun opgedragen wordt door de Heilige Wil van Mijn Vader. De tekenen dat de
laatste profeet gekomen is – de enige profeet aan wie vandaag vanuit de Hemel de toelating gegeven is om
de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst – zijn nu zichtbaar. Wanneer jullie begrijpen dat de
profetieën, aan de wereld gegeven vanuit de Hemel, slechts tot doel hebben – om jullie geloof te vergroten
en ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord, dan zullen jullie ze aanvaarden. Wanneer
zij plaatsvinden, zoals geopenbaard, dan zullen jullie de Waarheid kennen.
Wees gereed. Wees in vrede, want Ik zal wandelen met jullie allen die zich nu verzamelen om Mijn Restleger
op Aarde te vormen.
Jullie Jezus

947. Zij zullen als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar de
ondergang volgen.
Maandag, 21 oktober 2013, 10:56 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad van Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen die altijd
zullen vasthouden aan de Waarheid – zal komen vanwege die volgelingen in Mijn Kerk die ten prooi zullen
vallen aan de grote misleiding.
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Zoveel mensen zullen, omwille van hun misleide trouw door de bedrieger, die overal in Mijn Kerken de
teugels zal grijpen, bedrogen worden. Hoewel zij zich soms ongemakkelijk kunnen voelen, wanneer zij
vreemde vertolkingen van Mijn Heilig Woord horen, die niet in de juiste context zullen staan, toch zullen zij
als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar de ondergang volgen. Zij zullen de valse
profeet rijkelijk met lof overladen en hem als een grote dictator begroeten en zij zullen als één man worden
om zo een groot leger te vormen. Dat leger zal de grootste vervolging veroorzaken tegen hun medeChristenen. Broeder zal vechten tegen broeder in deze verschrikkelijke strijd voor de Waarheid. Het aantal
van diegenen die de onheilige drie-eenheid zullen volgen, bestaande uit de valse profeet, de antichrist en
Satan, zal veel groter zijn dan diegenen die trouw blijven aan het Heilig Woord van God zoals het vanaf het
begin werd bepaald.
Jullie, Mijn uitverkoren volk, dat niet afwijkt van de Waarheid, zullen deze reis moeilijk vinden. Nooit,
op geen enkel ogenblik in jullie leven, zouden jullie zich ingebeeld kunnen hebben, wat jullie te
wachten staat. Mijn vijanden zijn goed voorbereid, hebben veel invloed en zijn goed bij kas. Zij
hebben veel voordelen, maar zij hebben niet de Macht van God aan hun kant. Niet alleen beschikken
zij niet over de Macht van God, Mijn Vader, de Almachtige, maar zij kunnen op gelijk welk moment
door Zijn Wil neergeslagen worden. Helaas, zullen zij veel zielen van Mij wegtrekken en Ik zal dat toelaten
als onderdeel van de laatste zuivering van de mensheid. Deze periode op Aarde zal zijn om de goeden van
de slechten te scheiden.
Wat bedoel Ik hiermee? Natuurlijk, zullen jullie zeggen, dat de goeden zullen bedot worden en dat dit niet
hun fout is. Dat is waar. Maar, wanneer diegenen die beweren echte Christenen te zijn, ketterijen
aanvaarden, in plaats van Mijn Heilig Woord, dan lasteren zij tegen Mij. Zij zijn zich goed bewust van de
Waarheid en zij moeten elke seconde bedacht zijn op Mijn Woord. Zo velen van jullie slapen. Zo velen
kennen Mij niet echt, omdat jullie geen nederigheid in jullie ziel hebben, zo trots zijn jullie over jullie kennis
van de Heilige Schrift. Velen onder jullie hebben het nagelaten de Evangeliën te lezen of te begrijpen wat
voor Mijn Tweede Komst zal gebeuren. Jullie weten nog steeds niet dat de Waarheid jullie gegeven werd in
de Allerheiligste Bijbel. Waarom blijven jullie het Woord van God tarten, aanvechten, verwerpen en strijden
tegen de Hand die jullie schiep? Jullie zijn niet beter geïnformeerd dan diegenen die Mij kruisigden. Jullie
hebben niet meer kennis dan de Farizeeën die dachten dat hun interpretatie van het Heilig Woord van God
beter was die van de Mensenzoon. Omdat jullie de laatste profetieën weigeren te aanvaarden, zullen jullie
Mij ontkennen. Al jullie diensten aan Mij zullen niets betekenen, want jullie zullen degene volgen die door
Satan gezonden werd om jullie je rechtmatige erfdeel in Mijn Paradijs te ontzeggen.
Hoe doen jullie Mij wenen. Hoe jullie Mij zullen verraden zal weerspiegeld worden in de vervolging die jullie
zullen teweeg brengen tegen diegenen die jullie in Mijn Naam jullie broeders en zusters noemen. Jullie
zullen geïndoctrineerd worden met leugens, zoals anderen voor jullie dat werden, door boosaardige leiders
en dictators uit het verleden. Omwille van jullie gebrek aan oprechte liefde voor Mij, die grote offers
veronderstelt, zullen jullie Mij groot verdriet en lijden geven. Terwijl de vijanden van Mijn Kerk jullie in een
web van bedrog zullen trekken, zullen jullie hun lofliederen zingen, en diegenen aanbidden en liefhebben die
Mij haten en Ik zal vergeten worden.
Onthoud deze Woorden. Wanneer jullie valse goden voor Mij plaatsen, zullen jullie zich blootstellen aan de
Toorn van God.
Jullie Jezus

948. Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drieeenheid, zullen betrokken zijn bij het onderschrijven van dergelijke liefdadige
organisaties.
Dinsdag, 22 oktober 2013, 00:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. Publieke
verklaringen omtrent de nood om nederig en meelevend te zijn zullen het precedent scheppen voor
de seculiere menslievendheid, die door de antichrist zal ingevoerd worden. Al deze dienaren van
Satan zullen in particuliere vieringen samenkomen en hun wereldwijd netwerk zal over de hele
wereld liefdadigheidsinstellingen in het leven roepen, opgericht om jullie ervan te overtuigen dat zij
goddelijk geïnspireerd zijn.
Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij
het onderschrijven van dergelijke liefdadige organisaties, zodat het hen in de ogen van de wereld zal
verheffen. Plots zal er gesproken worden over een nieuwe, zogezegde evangelische beweging en mensen
zullen hun geld geven om hun inspanningen te helpen groeien om de armen in de wereld te helpen.
Iedereen zal geloven dat een hoger goed verricht wordt en bepaalde leiders in Mijn Kerk zullen in alle
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uithoeken van de Aarde bewonderd worden. Zeer weinigen zullen over hun intenties argumenteren, maar
wanneer jullie zien dat de grootste banken van de wereld zich met hun inspanningen verenigen, zullen jullie
weten dat dit een daad is om jullie te misleiden. Hoe geslepen is het beest. Hoe knap lijken zijn handelingen
te zijn, omdat de vorm van bedrog met een laagje suiker bekleed wordt, welke enkel diegenen die gezegend
zijn met de Gave van de Heilige Geest in staat zullen zijn te onderscheiden. En gedurende al het gepraat
over het algemeen welzijn van de mens, het verlangen om alle religies samen te brengen om zo een grote
gemeenschap van mensen te vormen – zal er niet één woord gezegd worden over Mijn Leer dat Gods
kinderen moeten vasthouden aan Mijn Heilig Woord.
De tijden bewegen zich snel voort en te midden van deze ogenschijnlijk welgeordende en zorgvuldig
georkestreerde propaganda, zullen de barsten beginnen te verschijnen. Wanneer Satan aan het werk
is, verspreidt zich de verwarring; verdeeldheid wordt gesticht; tegenspraak wordt onstuitbaar en
niets is nog ordelijk. Bepaalde eerbetuigingen die Mij voor Mijn Tabernakels gebracht werden, zullen
verdwijnen. Eeuwigdurende Aanbiddingsuren zullen gestopt worden en weldra zullen ze de Kerken
ontdoen van de heiligenbeelden. Al hun handelingen zullen door de vingers gezien worden in naam van
het radicaal verwijderen van de oude Kerk om haar meer relevant, aantrekkelijker en interessanter te maken
voor ongelovigen.
Diegenen die Mij kennen moeten al doen wat zij kunnen, door de verspreiding van de Evangeliën, omdat,
wees maar zeker, jullie niet over de Heilige Bijbel zullen horen spreken. De enige citaten die jullie zullen
horen zullen deze zijn, die verdraaid worden om leugens te staven. Wanneer zij de Kerk haar waardigheid
ontnemen, zullen de straffen vanuit de Hemelen op hen beginnen neerkomen. Zij zullen, met de tijd, gestopt
worden, maar deze beproevingen moeten eerst plaatsvinden, zoals voorzegd.
Jullie Jezus

949. Jullie zijn de generatie, die getuigenis zal moeten afleggen over de laatste
Kruisiging van Mijn Kerk.
Dinsdag, 22 oktober 2013, 13:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in eenheid met Mij verenigen – minder
dan de helft van hen – maar hun loyaliteit aan Mij zal Mijn Leger helpen om te overleven en te groeien
om de Evangeliën te verspreiden gedurende de wereldwijde duisternis die tijdens deze, de grootste
geloofsafval van alle tijden, zal gevoeld worden.
Het gebrek aan eerbied tegenover Mij, Jezus Christus, is vanzelfsprekend geworden in alle naties, in
openbare plaatsen en in Mijn Kerken. Mijn verlangen nu is om Mijn Leger naar behoren voor te bereiden.
Mijn geliefde volgelingen, laat deze dingen jullie niet verstoren, want zij zullen jullie alleen maar afleiden
wanneer Ik jullie nodig heb om sterk te staan in jullie geloof. Net zoals de deuren voor de neus van Mijn
Moeder werden dichtgesmeten, toen zij probeerde beschutting te zoeken, net voor Mijn Geboorte, zo ook
zullen de deuren voor jullie neus gesloten worden. Weet dat wanneer deze deuren voor jullie neus
dichtgesmeten worden door de misleide dienaren van Mijn Kerk, jullie je alleen maar naar Mij moeten keren.
Weet ook dat diegenen die beweren heilige mensen te zijn, met kennis van de Heilige Schrift en de
Onderrichtingen van Mijn Kerk, in de rij zullen staan en de eersten zullen zijn om jullie te
veroordelen, omdat jullie de Waarheid volgen. Ik verwijs naar alle zielen in de wereld die Mij liefhebben
en die de Waarheid kennen en niet, noodzakelijk, diegenen die deze, Mijn Boodschappen voor de hele
wereld, volgen.
De Gave van de Heilige Geest zal alleen neerkomen op diegenen waardig om deze kostbare Gave van
God te ontvangen. Diegenen die verstoken zijn van de Heilige Geest zullen scheldwoorden
schreeuwen en proberen jullie te overtuigen om de ketterijen te volgen, die weldra in alle Christelijke
kerken welig zullen tieren. Hoe meer zij hun vrees voor deze Boodschappen tonen, hoe meer zij jullie
zullen aanvallen. Jullie moeten hun hatelijk venijn negeren en blijven zwijgen. Die dagen zijn bijna
daar. Sommigen onder jullie zullen reeds een glimp opgevangen hebben van de hevige tegenkanting,
die jullie omwille van Mij zullen moeten doorstaan.
Jullie zijn de generatie, die getuigenis zal moeten afleggen over de laatste Kruisiging van Mijn Kerk, maar
weet dit. Uit de as zal Mijn Verheerlijkt Lichaam, het Nieuwe Jeruzalem verrijzen en jullie zullen uitverkoren
zijn om te regeren onder de twaalf naties. Wanneer jullie Mij trouw blijven, zal Ik jullie in heerlijkheid
opwekken en in de komende wereld zullen Hemel en de Aarde van jullie zijn. Jullie moeten de ogen alleen
op Mij gericht houden, tijdens de verlatenheid van de gruwel, want het zal kortstondig zijn. En dan, zal niets
jullie ooit nog van Mij scheiden.
Jullie Jezus
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950. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, in
deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken.
Woensdag, 23 oktober 2013, 15:34 u.
Mijn kind, ik bedek al mijn kinderen, op dit moment, met mijn bescherming, zodat zij rustig, in vrede
en sterk zullen blijven in deze tijden van grote beproevingen.
Lieve kinderen, jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd pijn zullen voelen, veroorzaakt door isolatie,
verwerping en afwijzing vanwege diegenen die het Woord van God verachten. Licht trekt diegenen die in
de duisternis zijn aan en zij zullen jullie altijd aanvallen en tegen jullie van leer trekken, wanneer jullie
in volle vereniging zijn met mijn Zoon, Jezus Christus.
Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, in deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken, omdat zij
de vorm aanneemt van een zuivering. Dit betekent dat velen nu voor hun zonden zullen lijden en dat de
Aarde voorbereid wordt op Jezus Christus, zodat wanneer de zuivering voltooid is, de aankondiging gedaan
zal worden. De vijanden van God zullen, intussen, leugens en ketterijen verspreiden om zondaars en
al diegenen die mijn Zoon liefhebben voor zich te winnen, om hun te controleren. Al deze droevige
gebeurtenissen moeten plaatsvinden voor de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om geduldig te zijn en deze moeilijkheden te verdragen, omwille van mijn
Zoon, Die jullie zozeer bemind. Voel jullie nooit beangstigd, want jullie zullen weldra Zijn Nieuw Paradijs zien
waar geen droefheid, pijn of kwaad bestaat. Het is zo onbeduidend wanneer jullie voor mijn Zoon lijden
en zo gering in vergelijking met wat Hij voor ieder van jullie doorstaan heeft toen Hij op het Kruis
stierf om jullie te verlossen.
Dus alstublieft, stel al jullie vertrouwen in mijn Zoon en wees dankbaar dat jullie leiding vanuit de Hemel
gestuurd wordt. Verheug jullie omdat jullie de gepaste hoeveelheid tijd gegeven werd om jullie op de juiste
manier voor te bereiden op de Grote Dag van de Heer.
Wees in vrede.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

951. God de Vader: Dit is een Oproep voor de redding van diegenen onder jullie die
zich geen vragen zullen stellen bij de ketterijen die verkondigd gaan worden.
Donderdag, 24 oktober 2013, 19:45 u.
Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te zeggen dat de vijanden die over de Aarde ronddwalen, in
de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon aan de massa’s brengen, zich
nu als een man verenigd hebben. Als één man verenigen zij nu al hun krachten en zullen de Aarde
tegemoet treden met hun boosaardig bedrog.
Ik Ben klaar. Wachtend. Van zodra zij hun gemene wetten zullen introduceren, zal Ik toeslaan en de
wereld zal getuige zijn van Mijn straffen. Mijn Waarschuwingen zijn in dovemansoren gevallen en bij
diegenen die te hoogmoedig zijn om de Hand van Barmhartigheid aan te nemen, die jullie door Mijn
Boodschappen gegeven zijn. De leiders van diegenen die jullie zullen vervolgen, in de naam van de
mensenrechten, zullen te lijden hebben door Mijn Hand. Zij geloven dat hun macht almachtig is en zij
onoverwinnelijk zijn, maar zij zullen spoedig weten dat zij niets zijn zonder de Macht van hun Schepper.
Ik Ben de Auteur van het Leven, en zouden diegenen die beslissen hun macht te gebruiken om de
levens van Mijn kinderen weg te nemen, zowel naar lichaam als naar ziel, zullen zij alles verliezen.
Wanneer jullie Mijn kinderen bestrijden en Mijn Zoon, Jezus Christus, verraden, is er weinig hoop voor jullie.
Ik stort Mijn Barmhartigheid niet gemakkelijk over jullie uit, want jullie bezorgen Mij grote Woede. Toch
hunker Ik naar jullie loyaliteit maar verwittig jullie omtrent de gevaren van het flirten met de boze. Ik zal jullie
elke kans geven, om jullie te bevrijden uit de schakels, welke jullie binden aan de onheilige drievuldigheid.
Jullie moeten jezelf uit de ketens van Satan verwijderen. Jullie tijd is kort.
Ik vraag jullie te kijken in Mijn Heilige Bijbel, de Evangeliën, en de tekens te zoeken die jullie gegeven
werden omtrent de grote voorzegde geloofsafval, want zij heeft de wereld overspoeld en verspreidt zich als
een dodelijk virus in elk denkbaar deel van jullie maatschappij. Jullie werden aangetast en nu Kom Ik, jullie
Vader, om jullie te reinigen van deze verschrikkelijke aandoening. Jullie moeten Mij smeken om hulp,
alvorens het voor jullie te laat is.
Jullie moeten nu dit Kruistochtgebed bidden. Vraag Mij om hulp.
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Kruistochtgebed (124)
Hoor mijn smeekbede voor vrijheid.
“O God, mijn Barmhartige Vader, Schepper van al wat bestaat, hoor mijn smeekbede voor vrijheid.
Bevrijd mij uit de ketens van slavernij en bescherm mij voor boosaardige vervolging.
Help mij om de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp, zelfs wanneer ik verward ben en aan Uw Woord
zou twijfelen.
Vergeef mij wanneer ik U beledig en neem mij op in het toevluchtsoord van Uw Nieuwe Paradijs op Aarde.
Amen.”
Mijn Tijd, om de Tweede Komst van Mijn Zoon af te kondigen, is nabij. De tijd zal snel gaan en het rijk van
Mijn vijanden, hoe kortstondig het ook moge zijn, zal als een eeuwigheid lijken, omwille van de wreedheid
die zij Mijn kinderen zullen betonen. Zij zullen op geen enkele wijze trouw betonen tegenover deze dwaze
mensen, die trouw zweren aan het beest. Net zoals de boze Mij haat, zo haat hij ook elk van Mijn kinderen,
zowel de goede als de slechte. Dit is een Oproep voor de redding van diegenen onder jullie die zich geen
vragen zullen stellen bij de ketterijen die gaan verkondigd worden. Jullie moeten elke twijfel die in jullie ziel
binnenkomt bevragen en onderzoeken, wanneer jullie ongelukkig zijn met elke nieuwe vorm van doctrine,
die niet juist aanvoelt in jullie hart.
Ik heb geen toestemming gegeven voor gelijk welke nieuwe wet of sacrament, om in Mijn
Allerheiligste Naam ingevoerd te worden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

952. Zeer weinig mensen in de wereld van vandaag hebben enig vertrouwen of
geloof in God.
Vrijdag, 25 oktober 2013, 23:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen jou ervan beschuldigen angst te verspreiden, door deze
Boodschappen, dan moeten zij Mijn ware intentie begrijpen. Angst komt van de boosheid van diegenen die
met duisternis in hun ziel gevuld zijn, die onder jullie wandelen. Jullie vijanden zijn Mijn vijanden. Ze zullen
zulke valse spiritualiteit scheppen in elke natie en die zal niet van Mij komen. Zo charmant zullen ze zijn, dat
zij zullen infiltreren onder diegenen met hoge posten om de valse leer van de new age te verspreiden,
satanisch van oorsprong. Velen zullen deze verschrikkelijke acties als schadeloos vermaak beschouwen,
maar achter die schijnbaar onschuldige façade ligt een listig plan om de wereld te ontdoen van zijn geloof in
de Heilige Drie-Eenheid.
Zeer weinig mensen in de wereld van vandaag hebben enig vertrouwen of geloof in God en wanneer de
dienaren van Satan hun dus valse waarden, valse spiritualiteit en heidendom aanreiken, zullen velen verleid
worden. Zij zullen aangetrokken worden tot de valse liefdadige verzoeken voor de rechten van diegenen die
aanvaarding zoeken voor hun eigen levens, welke de Wetten vastgelegd door Mijn Vader tarten. Omdat hun
geloof in God zwak is, zullen zij openstaan voor leugens. Zij zullen in plaats daarvan een valse god, de
antichrist, aanbidden.
Ik zeg jullie deze dingen omdat zij de Waarheid zijn. Waarom zou Ik jullie niet waarschuwen omtrent deze
dingen? Ik Ben jullie Redder en Ik maak Mij klaar om jullie, uiteindelijk, allemaal te redden, na deze
verlengde en pijnlijke tijd. De mens heeft ongekende ontbering geleden omwille van Satan. Zoveel
mensen begrijpen niet hoezeer hij levens verwoest. Hij doet jullie relaties met andere mensen
mislukken, lokt jullie tot ondeugden die jullie vernietigen, verandert jullie en laat jullie in de val lopen.
Ongeacht wat hij jullie geeft, jullie zullen je altijd leeg voelen. Jullie zullen blijven vallen en vallen totdat
jullie betrokken zullen raken in verdorven en onnatuurlijke handelingen en jullie zullen geen voldoening
vinden. Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie de ware vrede, liefde en verlossing brengen. Als jullie leven op
Aarde veranderd zal worden boven jullie begrip, door de antichrist, dan moet Ik jullie waarschuwen.
Ik doe dit, niet om jullie angst aan te jagen, maar om jullie voor te bereiden op de Waarheid. Alleen de
Waarheid zal jullie bevrijden van de boosaardigheid van diegenen die leven, ademen en die zullen
sterven omwille van hun trouw aan Satan en zijn demonen.
Alleen Ik, Jezus, Ben jullie Weg om verlichting te zoeken van de vervolging, welke deze gemene, listige en
bedrieglijke mensen over de wereld zullen brengen.
Jullie Jezus

751

953. De Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de Wereld zonder einde beginnen.
Zaterdag, 26 oktober 2013, 11:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht welk kerkgenootschap zij toebehoren,
is zo zwak dat velen van hen die de Waarheid kennen het moeilijk zullen vinden om hun geloof openlijk te
praktiseren, zonder kritiek te krijgen.
Zo velen in de wereld verwerpen Mij, Jezus Christus, in deze tijd van de geschiedenis, dat het niet
langer aanvaardbaar is, in de meeste landen, om openlijk over Mij te spreken. Zeer zelden zullen jullie
Mijn Naam horen vernoemen in de media, tenzij het is om Mijn Bestaan in vraag te stellen. Zelden
zullen jullie mensen openlijk hun liefde voor Mij in het openbaar horen verkondigen, want zij zouden dat te
gênant vinden. Zelfs die gewijde dienaren van Mij zijn niet langer bereid om de Waarheid te spreken uit
vrees voor bespotting. Diegenen die Mij wel volgen vinden het steeds moeilijker om Mijn Heilig Woord te
verkondigen. Zo velen, die Mij eens beminden, doen dat niet langer en Mijn verlatenheid en droefheid
snijden in Mijn Hart, alsof er een zwaard doorheen gestoken wordt.
Waarom, o waarom, hebben jullie Mij verlaten? Waarom kwetsen diegenen onder jullie die in Mij
geloven en die Mij kennen, zo vele van jullie broeders en zusters? Waarom groeit er haat in jullie
harten? Waarom voelen jullie de nood om de Evangeliën nu in vraag te stellen, terwijl zij al zo lang
bestaan? Wie gaf jullie de autoriteit om Mijn Woord dat aan Mijn apostelen gegeven werd, verkeerd te
interpreteren? Waarom verdraaien jullie ze en waarom geloven jullie niet wat Ik zei? Mijn Woord is
zeer duidelijk. Wanneer Ik spreek, meen Ik wat Ik zeg. Als Ik het ene zeg, bedoel Ik niet het andere.
Waarom zou Ik, bijvoorbeeld, Mijzelf tegenspreken en vooral nu in deze Missie?
Wat aan Gods profeten gegeven wordt is de Waarheid. Al wat deze Boodschappen tegenspreekt, uit
de mond van diegenen die beweren dat Ik met hen spreek, moet door jullie afgewezen worden. Ik zou
nooit wedijveren met Mijn Eigen Stem, want Ik moet er zeker van zijn dat jullie de Waarheid gegeven
wordt.
Wat moet Ik doen opdat jullie zouden luisteren? Wat moet Ik doen om jullie afdwalen en zoektocht naar
andere prikkels te stoppen? Waarom willen jullie Mij niet vertrouwen? Jullie verspillen zoveel kostbare tijd
door het zoeken naar waarzeggerij, welke als vergif uit de mond vloeit van zogenaamde mystici en
sensatiezoekers, dat jullie Mij beledigen door jullie van Mij af te keren. Ik Ben hier. Dit zijn Mijn Woorden.
Wat zoeken jullie nog meer, want jullie zullen enkel de Waarheid vinden die voortkomt uit Mijn Mond. Ik
sprak de Waarheid toen Ik op de Aarde rondging. Ik liet een nalatenschap van grote hoop en redding na. Ik
spreek de Waarheid nu, als Ik jullie Mijn Laatste Woorden geef, in deze tijd, voor de Grote Dag zal
aanbreken en spoedig zal de wereld zonder einde beginnen.
Wanneer Ik spreek, verlang Ik dat jullie luisteren. Ik kan jullie niet dwingen. Jullie mogen overal zoeken en
proberen om Mijn Boodschappen te vinden, gegeven om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst
in deze tijd, en jullie zullen ze niet vinden. Mijn openbare Boodschappen om jullie voor te bereiden op dit, het
laatste stadium voor Mijn Verbond vervuld is, kunnen alleen in het Boek der Waarheid gevonden worden.
Het Woord is van Mij. Mijn Woorden zullen gehoord worden in elke natie. Niemand zal Mij tegenhouden,
want Mijn Macht is Almachtig.
Jullie Jezus

954. Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven verwoesten, dat jullie in
eeuwigheid kan toebehoren.
Zaterdag, 26 oktober 2013, 17:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen proberen na te gaan aan welk van Gods kinderen Ik Mijn
Barmhartigheid wens te geven – is het antwoord, aan allen. Ik discrimineer niet, omdat Ik elke geboren
ziel bemin, elk van hen werd door Mijn Vader geschapen. Geen enkele ziel kan uitgesloten worden
van deze Mijn laatste Missie om de mensheid te redden. Ik kom om aan allen verlossing te brengen.
Vraag aan gelijk welke goede ouder of zij één van hun kinderen ten gunste van een ander zouden opgeven
en zij zullen je dit antwoorden: “Ongeacht hoe slecht zij zich gedragen of mij pijn doen, ik kan hen nooit
verwerpen, omdat zij een deel zijn van mijn vlees.” Hetzelfde geldt voor de vijanden van God. Zij beledigen
Hem en bezorgen Hem groot verdriet, maar Hij bemint hen nog steeds, want zij kwamen van Hem, hoewel
zij wegkwijnen, omwille van de zonde van de mensheid.
Hoe kan dat, zullen jullie je afvragen, dat Ik diegenen die Mij het meest kwetsen kan vergeven? Die anderen
geselen en hun lijden en pijn geven? Dat is omdat Ik hen liefheb. Ik zal de zondaar altijd liefhebben. Hun
zonden doen Mij walgen, maar Ik zal altijd op wacht staan om hen te omarmen.
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Deze Missie gaat om vergeving. Het gaat helemaal over het redden van jullie zielen. Hoe hard Mijn
Woorden soms mogen klinken, zij worden jullie gegeven omdat Ik jullie bemin en Ik kan de gedachten niet
verdragen jullie kwijt te spelen. Diegenen die Mij verraden hebben, omwille van de ambities van het leven,
moeten nooit bang zijn om naar Mij toe te komen en Mijn hulp te vragen. Ik mis jullie. Ik Ben verdrietig, maar
Ik zal elke tussenkomst gebruiken, zonder Mijn Vaders Verbond van de vrije wil te breken, die altijd van jullie
zal blijven tot het nieuwe begin. Niets van wat jullie doen zal jullie van Mij scheiden wanneer jullie Mij vragen
om jullie te vergeven.
Ik zal de wereld in Mijn Barmhartigheid overweldigen en Ik beloof jullie dat Ik zal tussenbeide komen bij elke
boosaardige daad die door Mijn vijanden uitgevoerd wordt, om jullie in dwaling mee te slepen. Ik zal jullie
niet voor de wolven werpen, die jullie willen verscheuren. Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven
verwoesten, dat jullie in eeuwigheid kan toebehoren. Ik zal jullie vasthouden, stevig, tot wanneer jullie de
uiteindelijke beslissing zullen moeten maken. Ik zal jullie ziel niet zo gemakkelijk laten gaan. Ik stierf een
gruwelijke dood om jullie te redden. Deze keer zullen jullie getuige zijn van een zeer machtige Goddelijke
Tussenkomst om jullie terug te winnen. Jullie zijn van Mij. Ik Ben van jullie. Het beest zal niet
gemakkelijk over zielen winnen, want Ik Ben God, een buitengewone kracht. Ik Ben Almachtig. Satan
heeft niets, maar zijn geslepenheid zal die zwakken onder jullie aantrekken. Ik roep jullie allen, die Mij
liefhebben, dringend op om te bidden dat de zwakken Mijn Goddelijke Tussenkomst zullen aannemen met
liefde in hun hart.
Jullie Jezus

955. Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets anders dan de Waarheid
mag van haar lippen uitstromen.
Zondag, 27 oktober 2013, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Kerk openlijk op applaus onthaald wordt door een
hoogmoedige en geseculariseerde wereld, weet dan dat de twee afzonderlijke entiteiten naderen om
zich te verenigen als één geheel. Wanneer Mijn Kerk de seculiere wereld in de armen sluit, er politiek
door gemotiveerd wordt, en erkenning zoekt in de politieke en zakenwereld, weet dan, dat Ik zulke
handeling nooit zou goedkeuren.
Mijn Kerk werd op Mijn Woord gegrondvest. Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets anders
dan de Waarheid zou van haar lippen mogen uitstromen. Wanneer Mijn Kerk spreekt, met Mijn Gezag, tegen
zonde, zal zij altijd kritiek krijgen, want de mens zal de zonde altijd verdedigen. Zonde maakt zijn leven meer
aanvaardbaar voor hem en anderen en hij zal alle moeite doen om de Hel als nonsens te verklaren.
Wanneer Mijn Kerk enkel spreekt van deze wereld, zijn ellende, zijn problemen, het lijden van de
mens en het Woord van God niet preekt, dan scheidt zij zichzelf van Mij af. Alleen diegenen binnen Mijn
Kerk die trouw blijven aan wat Ik hen leerde kunnen waarlijk zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk
bestaat enkel uit diegenen die de Waarheid spreken.
Wanneer diegenen binnen Mijn Kerk Mij, Jezus Christus, afwijzen, dan is de geest van het kwaad haar
domein binnengekomen. Ik word uit Mijn Kerk verdrongen. Ik Ben niet langer geëerd zoals Ik eens was. Mijn
Eigen Woorden worden niet langer gebruikt om de Waarheid te verkondigen. Zij worden verdraaid om
woorden, daden en handelingen goed te praten die niet van Mij komen, en die nooit van Mij zullen komen.
Mijn Woord kan nooit veranderd worden en elke mens die Mijn Woord neemt en het onteert, zal
eeuwige straf lijden.
Jullie Jezus

956. Moeder van Verlossing: De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de
antichrist.
Dinsdag, 29 oktober 2013, 19:30 u.
Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich in eenheid met mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te
komen die zichzelf te midden van een grote strijd zullen bevinden. Zo vele van deze kostbare zielen
zullen vreselijke pijn en lijden te verduren hebben, wanneer zij getuige zullen moeten zijn van de
ketterijen, die van binnen de Kerk zullen voortkomen. Zij zullen verward, bevreesd zijn en velen zullen
het gevoel hebben dat zij nergens terecht kunnen. Op dat moment moeten zij zich tot mij keren, mij
vragen om hen toe te wijden aan mijn Zoon, zodat Hij hen kan overspoelen met elke druppel van Zijn
Kostbaar Bloed. Wanneer zij zullen bedekt zijn met deze Gave, zullen zij weten wat te doen. Zij
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moeten weten dat Ik mijn kinderen, doorheen de eeuwen, gewaarschuwd heb voor deze boosaardige
geloofsafval, die door de Boze beraamd wordt.
De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de antichrist en nu de Waarheid geopenbaard is, zullen
velen zich beangstigd voelen en de pijn ondergaan van mijn Zoons Geseling. De Kerk van mijn Zoon zal
worden vervolgd, verwoest, ontheiligd – totdat zij uiteindelijk, de troon zal herbergen waarop de antichrist zal
zetelen. Van daaruit zal hij, de antichrist, zichzelf voorstellen als zijnde de Christus en dat de wereld door
hem zal gered worden.
Door leugens aan te nemen, verloochenen jullie de Waarheid. Door de Waarheid te negeren, zullen jullie
geloof hechten aan het web van bedrog, dat door de Boze gesponnen wordt om jullie in de val te lokken.
Eens gevangen, zullen jullie in de verleiding gebracht worden om de menigten te volgen, in elke natie, die
grote eerbied voor de antichrist zullen betonen. Alstublieft, kinderen, bid dit Kruistochtgebed om de ketterij te
bestrijden, die mijn Zoons Kerk op Aarde zal bedekken.

Kruistochtgebed (125)
Om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen.
“O Moeder van Verlossing, help mij, een nederige dienaar van God, om Zijn Allerheiligste Woord in tijden van
kwelling te verdedigen.
Lieve Moeder, wijd mij toe aan uw Zoon, opdat Hij mij kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed.
Verleen mij, door de Tussenkomst van uw Zoon, Jezus Christus, de genade, de sterkte en de wil om trouw te
blijven aan de Onderrichtingen van Christus in de tijden van Rampspoed, die Zijn Allerheiligste Kerk op Aarde zal
verslinden. Amen.”
Ga naar mijn Zoon, geliefde dienaren van Christus. Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie helpen
gedurende de vervolging. Hij zal jullie nooit in de steek laten in jullie tijden van nood.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

957. Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot de
Wil van Mijn Vader getrokken worden en in volledige overgave antwoorden.
Woensdag, 30 oktober 2013, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest over een mens neerdaalt, dan gebeuren er tal van
dingen. Eerst is er een gevoel van verbazing en ongeloof. Het tweede is het gevoel van overweldiging door
iets zo machtigs dat het de persoon volledig afhankelijk maakt van de Heilige Wil van God. Het geloof in het
eigen superieure menselijke intellect zal verdwenen zijn, want het verstand heeft niet langer een rol van
betekenis te spelen. In plaats daarvan zal de ziel met kennis bezield zijn, een inzicht en een begrijpen dat
haar eigen zwakke menselijke interpretatie te boven gaat.
Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot de Wil van Mijn Vader
getrokken worden en in volledige overgave antwoorden. Eens de eerste vrees weggezakt is, zal een
diepe vrede gevoeld worden en de vrees van de mens om gezien te worden als een verkondiger van het
Woord van God zal verdwijnen. Zij zullen er zich niets meer van aantrekken wat de mensen denken want uit
hun mond zal de Waarheid komen. De persoonlijkheid van de ziel, of zij nu extravert, verlegen of schuw zijn,
zal achteraan plaats nemen en ondergeschikt worden in de manier waarop zij het Woord van God zullen
verkondigen.
Alle zielen, die de Gave van de Heilige Geest ontvangen – zonder enige uitzondering – zullen hun
eigen vrije wil aan de Wil van Mijn Vader afstaan. Voor zielen die werkelijk gezegend werden met de
Gave van de Heilige Geest, zal hun rol erin bestaan om het Woord van God te verspreiden en daarvoor
zullen zij lijden. De Mantel van Gods Liefde echter beschermt zulke zielen, wanneer zij zonder vrees en met
moed voortgaan om de Waarheid te verkondigen. Diegenen die de Waarheid van Mijn Leer verkondigen in
deze tijden van heidendom en wanneer Mijn Kerk afvallig zal worden van het Ware Geloof, zullen extra
kracht ontvangen om er voor te zorgen dat Mijn Stem gehoord wordt. Die sterkte zal van God komen, Mijn
geliefde Vader. Het zal door de Kracht van de Sterkte van God zijn dat velen van Satans leger zich zullen
bekeren, terwijl de rest zal vernietigd worden.
De Heilige Geest zal, als zwaarden van brandend vuur, door de harten snijden van al diegenen die
luisteren en de Waarheid aanvaarden.
Jullie Jezus
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958. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen
overstromen en zullen jullie tegen Mij zondigen.
Donderdag, 31 oktober 2013, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zo velen zullen niet luisteren naar Mijn Stem, omdat zij niet weten Wie Ik Ben.
Velen beweren Mij te kennen, maar het is enkel door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan
overtuigd zijn te begrijpen Wie Ik Ben en wat Ik deed om hen te redden van de afgrond, die al Gods kinderen
wacht, die Mij niet vragen om hen te vergeven.
De vrije wil is een Gave van Mijn Vader. De vrije wil kan echter de zoektocht van de mens naar Gods Liefde
hinderen. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen deze Gave. Dat toont hoe grootmoedig Hij is. Dat toont hoezeer
Hij Zijn kinderen bemint. Het is deze Gave die hen de vrijheid gaf om op de Aarde rond te zwerven, haar
vruchten te smaken en haar schoonheid in de armen te sluiten. Maar de mens, door Satan verleidt,
misbruikte het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en beraamde een pact met hem,
waar zonde zal doorgaan met al Gods kinderen van Hem te scheiden.
De Gave van Mijn dood op het Kruis betekende dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou
breken. Dus maakte Ik het de mens mogelijk om verlossing te zoeken door de vergeving van de zonden,
door Mijn dood op het Kruis. Dat wil zeggen dat de mens het vermogen heeft om uit de greep van Satan te
vluchten, maar alleen zij die Mij volgen in volledige nederige dienstbaarheid, kunnen echt verlossing
verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om aan Mij, Jezus Christus, openlijk jullie zwakheden, jullie
zonden en jullie haat voor elkaar bekend te maken, door verzoening (de biecht), zullen jullie niet
zuiver blijven. Zonder zuiverheid van ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn Ogen nederig te worden.
Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen overstromen en zullen jullie
tegen Mij zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.
Jullie zullen je begeerten voeden, eerst hebzucht en trots. Vervolgens zullen jullie je gedragen alsof
jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Daarna zullen jullie anderen oordelen. Dan gaan
jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen diegenen die in ware vereniging met Mij zijn bespotten,
door hen als onvolmaakt te bestempelen. Daarna zullen jullie laster veroorzaken tegen al diegenen
die Mij Trouw blijven. Toch zullen jullie jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn van de Heilige
Geest. Maar het zal niet de Heilige Geest zijn die jullie inspireert. In plaats daarvan zal het de geest
van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen geloven dat jullie door de Hemel
geleid worden.
Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn dan anderen om deel
uit te maken van Mijn Koninkrijk en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie de gebeden van anderen
nodig. In die fase zijn jullie halfweg naar de diepten van de Hel en zonder Mijn Tussenkomst zullen jullie
verloren zijn.
Neem Mijn Boodschap. Druk haar dicht tegen jullie hart en vraag: “Jezus bent U het? Heb ik werkelijk
Uw Hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven.
Jullie Jezus

959. Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en gewijde dienaren van alle
Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven.
Vrijdag, 1 november 2013, 23:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en tast al diegenen aan die zich hevig
tegen deze Boodschappen verzetten. Dit zal leiden tot nog meer boosaardigheid, leugens en uitgewerkte
plannen om deze Missie te stoppen. Jij moet de boosaardige tongen negeren en diegenen die verteerd
worden van geestelijke jaloersheid, die er alles zouden aan doen om te proberen deze Missie, Mijn Missie
om redding aan allen te brengen, te vernietigen.
Ik zeg tot jullie, tot allen die Mij volgen, deze Boodschappen zijn té belangrijk voor jullie om aandacht te
schenken aan diegenen die jullie haten in Mijn Naam. Want Ik Ben het, Jezus Christus, die ze willen treffen.
Onthoud dat. Hun hoogmoed zal hen evenwel doen geloven dat zij zo handelen omdat zij Mij beminnen. Zij
moeten weten dat Ik nooit iemand zou toelaten zulke leugens te vertellen of gemene geruchten te
verspreiden over een andere ziel in Mijn Naam.
Ik, Jezus Christus, het Lam van God, Ik alleen heb het Gezag om jullie in deze tijden de Waarheid te
openbaren. De Waarheid zal velen verontrusten en de Waarheid zal bitter om te slikken zijn, want zij
is van zo’n omvang dat enkel diegenen die sterk zijn in hun liefde voor Mij, in staat zullen zijn haar te
aanvaarden. De Waarheid, ongeacht hoe moeilijk ook voor jullie om te verteren, zal jullie vrijmaken.
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Zij zal jullie ogen openen voor het kwaad wanneer het zich voordoet als goed, voor boosaardige
mensen die godslasteringen verspreiden wanneer zij zeggen dat zij Mijn Woord spreken en voor Mijn
vijanden die Gods kinderen willen vernietigen.
Vele valse profeten, verspreid over alle naties, zullen opstaan om te zeggen dat de leugens die voortkomen
uit de mond van de antichrist, de waarheid zijn. Zij zullen ook zeggen dat de antichrist Mij is. Zij zullen van
alles zeggen over de Evangeliën, wat schijnbaar zuiver zal lijken en zij zullen uittreksels van de Heilige Bijbel
nemen, inclusief citaten van Mij, om hun ellendige missies te rechtvaardigen. Maar jullie die Mij kennen, jullie
zullen altijd de leugen en de ketterij vinden die verscholen zit in hun zogenaamde profetische woorden. Zij
zullen deze Boodschappen tegenspreken en verklaren dat Mijn Woord ketterij is. Nu is het de tijd om al
deze stemmen buiten te sluiten, die jullie dringend oproepen om naar hen te luisteren, in plaats van
naar Mij. Jullie moeten jezelf de Waarheid van de Heilige Evangeliën blijven in herinnering houden. Jullie
moeten naar Mij luisteren, als Ik jullie onderricht.
Spoedig zullen al diegenen die Mijn Kerk in het verleden geleid hebben, al diegenen die Gods kinderen
voorzien van het Ware Woord van God binnen Mijn Kerk, en al diegenen die trouw zullen blijven aan de
Waarheid, aan de kant geschoven worden. De Katholieke Kerk zal een aantal alarmerende verklaringen
afleggen, wat betreft het waarom dat zij moet veranderen en elk deel van haar structuur wijzigen. Zij
zal de zonden van diegenen in Mijn Kerk en van diegenen die Mij verraadden gebruiken, als rechtvaardiging
om Mijn Kerk binnenstebuiten te keren. Vele van Mijn gewijde dienaren zullen verwijderd en tot
zondebokken gemaakt worden. Velen zullen uitgezocht worden en onwaarheden, alsook andere
beweringen, zullen tegen hun goede naam ingebracht worden alvorens zij zullen weggestuurd
worden. Dit is de wijze waarop vele gewijde dienaren van Mijn Kerk zullen verwijderd worden om de
vijanden van God toe te laten om van binnenin de volledige controle te nemen. Alle laster door Gods
vijanden bedreven tegen Mijn gewijde dienaren zal in het openbaar op applaus onthaald worden en
voorgesteld worden als een goede zaak, zodat de goede naam van de Kerk intact blijft.
O hoezeer zullen jullie allemaal bedrogen worden en hoe zal de Waarheid bedekt, verborgen en vervolgens
genegeerd worden. Al deze veranderingen zullen vlug in de toekomst plaatsvinden en de verspreiding van
deze dingen zal velen verbazen. Te midden van dit alles, zal er grote verwarring, angst, droefheid en grote
smart heersen. Mijn Kerk zal zo verbrokkeld worden dat alle vertrouwen binnen haar muren zal
gebroken worden. Dat zal een grote angst veroorzaken en dan, op een manier die in het begin niet
duidelijk zal zijn, zal de Katholieke Kerk een leidende kracht worden in de nieuwe wereldreligie. Die
nieuwe gruwel zal een grote liefde verklaren voor de armen en hongerigen in de wereld. Maar Mijn Woord
zal zij niet prediken, noch zal zij trouw blijven aan Mijn Kerk. Mijn Kerk zal echter blijven leven.
Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en de gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht
aan Mijn Zijde blijven. Mijn rest zal de test van de tijd doorstaan en zij kan nooit sterven, want Ik Ben de
Kerk. Ik kan nooit vernietigd worden.
Jullie Jezus

960. De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren.
Zaterdag, 2 november 2013, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen dringend oproepen om zich in eenheid te verenigen en
te bidden voor Mijn Kerk op Aarde.
Mijn Hart zwoegt in deze tijd, want er wordt grote haat getoond tegenover praktiserende christenen. De
vervolging van Christenen zal blijven voortduren in alle landen en dat omvat al diegenen die in deze tijd de
vrijheid genieten om hun eerbetoon tegenover Mij uit te oefenen. De grootste vervolging van Christenen zal
door Christenen gebeuren. De ergste geseling van Mijn Lichaam op Aarde zal van binnen de kerk
komen, als broeder zich tegen broeder en zuster zich tegen zuster zal keren. Jullie zullen weldra zien
dat er nieuwe gebeden worden afgekondigd, die door de nieuwe liturgie zullen ingevoerd worden.
De voornaamste veranderingen zullen naar de Heilige Communie verwijzen, waar zij zal aangeboden
worden als iets dat maar weinig gelijkenis vertoond met Mijn dood op het Kruis, toen Ik Mijn Lichaam
prijsgaf voor alle zondaars. Door te verklaren dat de Heilige Communie betekent het bijeenbrengen
van heel de mensheid als één voor God, zullen jullie Mij beledigen, want dat zou tegengesteld zijn
aan de Waarheid. De Waarheid betekent niet langer de Waarheid, omdat zo velen leugens verspreiden,
overdrijven en niet begrijpen hoe gemakkelijk er met de Waarheid kan geknoeid worden. Wanneer op een
subtiele wijze verdraaid, zullen velen de veranderingen niet opmerken, wanneer er niet aan de Waarheid
wordt vastgehouden. Leugens zullen de plaats innemen van de Waarheid, het menselijk ras verdelen en de
scheiding met God creëren, wat zal leiden tot vernietiging.
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Koester altijd de Waarheid, want zonder haar zal de zon verduisteren, de maan zal geen licht meer
geven wanneer de nacht valt en de sterren zullen niet langer schijnen in die dagen wat de laatste
duisternis zal beduiden, alvorens Ik kom om Mijn Koninkrijk op te eisen.
Tegen dan zal enkel de Waarheid jullie redden.
Jullie Jezus

961. Ik geef niemand de autoriteit om een ander te oordelen, om kwaad van iemand
te spreken of laster rond te strooien over de spiritualiteit van een andere ziel.
Zondag, 3 november 2013, 19:07 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te identificeren bestaat erin te kijken
naar de wijze waarop zielen zich gedragen die door de Boze zijn aangetast. Zij zullen nooit rustig zijn.
Integendeel, met een hevige rusteloosheid, zullen zij schunnigheden schreeuwen, liegen en woedend
tegen hun doelwitten tekeer gaan. Satan en zijn demonen zijn juist nu in een verschrikkelijke
woedetoestand en zij zullen iedereen en gelijk wie aanvallen die gedurende deze tijden op hun pad komt, die
het Woord van God verkondigen.
Zielen die vol van de karaktertrekken zitten, geassocieerd met de duivel, zoals hoogmoed, arrogantie
en een overdreven ontzag voor hun eigen geringe menselijke intelligentie, zullen in de voorste linie
staan om diegenen aan te vallen die Mijn Restleger leiden. Elke tactiek, elke daad, en elke verbale
uitval zal doorvlochten zijn met een diepe en blijvende haat tegenover de zielen die zij zullen
aanvallen. Hun aanvallen zullen er altijd op uitdraaien alsof jullie, de slachtoffers, in de maag getrapt werden
– een klassieke satanische aanval.
Wanneer jullie getuige zijn van lasterpraat, valse beschuldigingen en kwaadsprekerij tegen jullie, Mijn
geliefde volgelingen, dan zullen jullie weten dat dit nooit van Mij, jullie Jezus, kan komen. Ik geef niemand de
autoriteit om een ander te oordelen, om kwaad van iemand te spreken of laster te rond te strooien over de
spiritualiteit van een andere ziel. Alleen Ik, Jezus Christus, kan de mens voor zijn zonden Oordelen. Er werd
aan niemand anders het recht gegeven, want dit behoort alleen Mij toe.
Wanneer jullie iemand anders in Mijn Heilige Naam oordelen, met haat in jullie hart, zullen ook jullie
door Mij geoordeeld worden overeenkomstig jullie werken. Als jullie een ander kind van God kwetsen
en zeggen dat het boosaardig is, dan zullen ook jullie in Mijn Ogen als boosaardig geoordeeld
worden. Oog om oog – dit zal jullie straf zijn. Jullie mogen denken gerechtvaardigd te zijn, wanneer jullie
een andere ziel in Mijn Naam te schande maken, maar het tegendeel is waar, jullie zijn dan een vijand in
Mijn Ogen. Diegenen die zichzelf voor Mij verheffen, door te beweren dat hun menselijke kennis omtrent
spirituele aangelegenheden hen superieur maakt, dan moeten zij weten dat zij niets zullen worden.
Wanneer jullie Mij afwijzen en verklaren dat Mijn Heilig Woord voortkomt uit de mond van de Boze,
dan hebben jullie je toekomst ondertekend en zullen jullie nooit Mijn Gelaat zien. Geen Barmhartigheid
kan jullie deel zijn, want jullie hebben tegen Mij gelasterd.
Mijn waarschuwing tot diegenen die Mij verraden is deze. Strijd tegen Mij en jullie zullen nooit winnen. Mijn
Macht is Almachtig. Geen mens zal Mij ooit verslaan. Toch zullen velen Mijn Hart breken als zij proberen met
Mij te wedijveren, zichzelf als groter dan Mij verklaren en zeggen dat hun kennis superieur is aan de Mijne.
Weg van Mij, jullie ondankbare mannen en vrouwen – jullie zonden van godslastering zullen nooit vergeten
worden.
Jezus Christus
Verlosser van de Mensheid

962. De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate de minachting aanzwelt van
Zijn ondankbare kinderen voor Zijn Almachtige Verbond.
Maandag, 4 november 2013, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van de grote slag begrijpen, die
plaatsvindt tussen Mijn geliefde Vader en de Boze. Zo weinig van jullie zouden ooit de intensiteit van deze
grote strijd, die al is begonnen, kunnen begrijpen.
De engelen in de Hemel zijn het laatste gevecht begonnen om de vijanden van Mijn Vader op Aarde te
vernietigen. Naarmate de strijd woedt zal hij overal zielen verzwelgen. In het bijzonder zal hij de
zielen van diegenen verleiden die in duisternis zijn en die Mij niet echt kennen, om te vechten tegen
diegenen wier namen in het Boek van de Levenden staan. Degenen die Mij niet kennen, die niet in Mij
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geloven, die niet in Mijn Vader geloven en die niet geloven dat Satan bestaat, zullen vanop de zijlijn
toekijken als de twee christelijke legers op Aarde botsen. Deze twee partijen zullen behoren tot de
Christelijke Kerken. Christenen aan beide zijden zullen de grootste vervolging lijden en zij zullen heen en
weer geslingerd worden om hen aan te moedigen Mij in de steek te laten.
Onschuldige zielen zullen worden gekwetst door de haat die hun betoond wordt door Gods vijanden en
Satan zal beide zijden gebruiken als pionnen in een met haat-gevulde agenda, wat zal resulteren in een
vreselijke verwoesting op Aarde. De verwoesting zal worden veroorzaakt door de zonden van de mensen en
hun verraad aan Mij. Hun verwerping van God, Mijn Vader, zal duidelijk zijn wanneer zij besluiten om
de Wetten te veranderen die door Zijn gebod werden vastgelegd, zodat ze deze aanvaardbaar kunnen
maken in hun zondige levens. Weet dat dit zal uitmonden in een vreselijke straf.
De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate de minachting aanzwelt van Zijn ondankbare kinderen
voor Zijn Almachtige Verbond. Diegenen die zich voorbereiden op Mijn wederkomst zullen in een soort
gevangenis opgesloten zitten, wanneer ze zullen worden gedwongen om leugens te slikken. Indien zij
zouden weigeren om de ketterijen te aanvaarden, die ze daartoe gedwongen zullen moeten slikken, dan
zullen ze uit hun kerken verjaagd worden. Mijn Woord zal snel vergeten zijn. Alles waarvoor Ik jullie
waarschuwde, zal precies gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Diegenen die blind zijn voor de Waarheid
verkiezen liever in leugens leven, want het zal makkelijker zijn om leugens te aanvaarden, omdat die zeer
aantrekkelijk zullen zijn in de wijze waarop zij aan hen zullen voorgesteld worden.
Ketterij zal aan de massa's worden voorgelegd als onderdeel van een nieuwe grondwet in Mijn Kerk,
die niets met Mij te maken heeft. Allen zullen schreeuwen om die te aanvaarden, want ze bleven niet
oplettend voor de tijden waarvoor ze werden gewaarschuwd, met betrekking tot de aanloop naar de Grote
Dag. Nu moeten jullie je voorbereiden op deze Dag. Jullie moeten weglopen wanneer Mijn Godheid wordt
uitgedaagd, zoals dat op vele manieren zal gebeuren binnen Mijn Kerk op Aarde. Sluit jullie aan bij mijn
vijanden en jullie zullen niet winnen. Negeer ze. Bid voor hun zielen en bereid jullie eigen ziel voor, want
spoedig zal het allemaal voorbij zijn.
Jullie Jezus

963. Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen
zullen voelen.
Dinsdag, 5 november 2013, 11:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen met de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat
de redding aan al Zijn kinderen wordt gebracht. Zo velen van jullie zijn zich niet bewust van wat de Tweede
Komst precies betekent en daarom bereiden jullie jezelf niet voor. Velen van jullie geloven dat het pas
binnen zeer lange tijd zal gebeuren. Dus alleen diegenen die echt voorbereid zijn, zullen klaar staan om Mij
te begroeten, hun Bruidegom, gekleed en aan Mij voorgesteld zoals het betaamt. Anderen zullen in slaap,
onvoorbereid en verward zijn. Sommigen zullen niet in Mij geloven, totdat Ik gezien word in elk deel van de
wereld. Sommigen zullen sterven van de schok, maar de meesten zullen gevuld worden met vreugde en
verwondering. Diegenen die zich lieten misleiden zullen vergeven worden indien ze Mij smeken om
hun immuniteit te verlenen. Helaas, velen zullen Mijn Grote Barmhartigheid weigeren omdat hun harten in
steen zullen veranderd zijn en niets hen zal openen.
De komende tijd zal vol grote onthullingen zijn en speciale Genaden zullen over jullie uitgestort worden. Ik
doe dit om jullie sterker en sterker te maken, zodat jullie je ziel niet zullen verkopen in ruil voor wereldse
verlokkingen. Steeds meer van jullie zullen dichter bij Mij komen en als Ik tot jullie ziel spreek, zullen jullie je
in vrede voelen te midden van de verschrikking van de grote geloofsafval. Wanneer jullie getuige zijn van
deze verschrikking, zullen jullie beter uitgerust zijn om haar te weerstaan en anderen te helpen.
Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen, zelfs als
jullie worden afgewezen door diegenen die niet beter weten. Toen Ik de Aarde bewandelde trokken de
Farizeeën zovelen van Mij weg. Hetzelfde zal nu gebeuren. Velen van jullie zullen worden
aangemoedigd om niet alleen Mijn huidige Oproep vanuit de Hemel, maar ook mijn Onderrichtingen
te verwerpen. Mijn Onderrichtingen kunnen nooit veranderd worden, omdat ze de Waarheid zijn en
alleen de Waarheid kan jullie redden.
Jullie Jezus
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964. Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien, zullen getuigen van de
Waarheid van de profetieën die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden in het
Boek der Openbaring.
Donderdag, 7 november 2013, 18:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Als de Grote Beproeving blijft
gevoeld worden, zullen veel gebeurtenissen plaatsvinden.
De vijanden binnen Mijn Kerk zullen, zonder enig gevoel van schaamte, proberen te zeggen dat een nieuwe
seculiere een-wereld kerk, die alle zondaars en alle godsdiensten verwelkomt, werd goedgekeurd door God.
Wanneer die mensen de seculiere wereld in Mijn Kerk verwelkomen, zal zij niet langer de Waarheid volgen.
Wanneer jullie echte volgeling van Mij zijn, zal jullie geloof in jullie daden en werken te zien zijn.
Wanneer jullie van Mij zijn, zullen jullie trouw blijven aan het Woord van God. Wanneer jullie Mijn
Woord in acht nemen, zijn jullie gehoorzaam aan alles wat Ik jullie geleerd heb. Wanneer jullie niet
van Mij zijn, zullen jullie je broeders en zusters vervloeken. Wanneer jullie niet van Mij zijn, zullen
jullie diegenen die van Mij zijn haten. Wanneer jullie van mening zijn dat jullie eeuwig leven zullen
hebben zonder het te verdienen, dan hebben jullie het heel erg mis.
Indien jullie zeggen dat zonde natuurlijk is en dat alleen een eerlijke en rechtvaardige God elke zonde zou
vergeven, dan is dit waar. Maar als jullie van mening zijn dat het eeuwige leven jullie natuurlijke recht is en
dat jullie je niet eerst moeten bekeren, dan zijn jullie de Waarheid aan het ontkennen. Ik hou van ieder van
jullie. Ik zou nooit wreed, onaardig, hatelijk, beledigend zijn, of een van Gods kinderen pijn doen. Maar
Ik zal nooit de deur naar Mijn Koninkrijk openen voor enige zondaar, tenzij ze echt berouw tonen voor hun
overtredingen. Wanneer Ik jullie naar verlossing leid, open Ik elke deur, zodat Ik jullie kan verwelkomen op
de laatste dag. Vele deuren gaan nu open, maar weinigen treden binnen. Niet een van jullie zal Mijn
Koninkrijk binnenkomen, tenzij jullie gehoorzamen aan Mijn Woord dat jullie gegeven werd in de Heilige
Evangeliën. Jullie geloof moet zuiver zijn. Jullie liefde voor elkaar moet oprecht zijn en jullie gehoorzaamheid
aan Mijn Woord zal voor jullie de Gave van het eeuwige leven winnen.
Velen die zichzelf Christenen noemen zijn ontrouw aan Mijn Kerk. Jullie ontvangen Mij in de Heilige
Communie met zwartgeblakerde zielen. Jullie negeren Mijn Onderrichtingen en vergoelijken zonden
die in jullie ogen onbelangrijk schijnen te zijn. Jullie verspreiden leugens over anderen met een
kwade tong en jullie veroordelen velen in Mijn Heilige Naam. In de Heilige Evangeliën werd jullie de
Waarheid gegeven, maar jullie praktiseren niet wat ze jullie leren. Mijn Liefde voor jullie betekent dat, terwijl
velen van jullie de Redding niet zullen verdienen die Ik de wereld gaf door Mijn dood aan het Kruis, Ik jullie
allen nog steeds de kans zal geven om de Waarheid te zien tijdens Mijn Goddelijke Barmhartigheid,
wanneer Ik voor jullie kom om jullie te helpen beslissen of jullie al dan niet Mijn Gave zullen accepteren.
Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien zullen getuigen van de Waarheid van de profetieën
die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden in het Boek der Openbaring. Wanneer jullie de Kerk een
verbond met de seculiere wereld zien aangaan, zullen jullie weten dat de tijd gekomen is voor Mijn Missie
om zielen over de hele wereld te verzamelen.
Jullie Jezus

965. Moeder van Verlossing: Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van
God te spreken, onwaar is, zal daartegen geen haat getoond worden.
Vrijdag, 8 november 2013, 12:09 u.
Mijn lieve kinderen, als Gods geliefde kleintjes, mogen jullie nooit toestaan dat meningsverschillen omgezet
worden in haat voor elkaar. De boze creëert verschrikkelijk lijden onder jullie door het verspreiden van zijn
boze besmetting en vooral tegen Gods uitverkoren zieners en profeten.
Wanneer God aanwezig is in een missie, die door Hem op Aarde goedgekeurd wordt om zielen te
redden, zal Satan ze altijd aanvallen. Jullie zullen Gods ware profeten kennen door de vervolging en
de haat die hun betoond wordt. Jullie zullen hen kennen door de publieke afwijzing van hun missies
en de goddeloze daden door anderen aan hen toegebracht.
Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van God te spreken, onwaar is, zal daartegen geen haat
getoond worden, omdat Satan nooit publiekelijk diegenen die hij bedriegt zal aanvallen. Wanneer mijn Zoon
Zichzelf bekend maakt, zal Hij altijd geschonden worden, aangezien de zonde van de mens hem
scheidt van God. Toen mijn Zoon op de Aarde rondwandelde, schreeuwden ze tegen Hem, overal
waar Hij ging. Zij vervloekten Hem en gooiden stenen naar Hem en naar al diegenen die Hem
volgden. En terwijl zij verklaarden dat Hij een bedrieger was, bewierookten ze de vele valse profeten,
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die probeerden met Hem te concurreren. Hetzelfde zal gebeuren wanneer Hij Zijn laatste reis maakt
om al diegenen te verzamelen die in Hem en met Hem blijven. Hij zal al diegenen verenigen die volgens
Zijn Onderrichtingen leven en die trouwe en nederige dienaren blijven. Dan, met de hulp van Zijn Restkerk,
zal Hij strijden tot het bittere einde om zoveel mogelijk zielen te redden, waaronder de zielen van al Zijn
vijanden en al diegenen die weigeren Hem te accepteren.
Indien jullie van mijn Zoon houden, mogen jullie Hem nooit kwetsten door elkaar te haten. Mijn Zoon heeft
jullie verteld dat jullie niet in vereniging met Hem kunnen blijven als er haat is in jullie hart is.
Bid, bid, bid dat jullie allen die van jezelf verklaren Christenen te zijn, het voorbeeld zullen volgen dat mijn
Zoon gegeven heeft.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

966. Velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te gebruiken
om de Allerheiligste Evangeliën te beoordelen.
Zaterdag, 9 november 2013, 11:48 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te gebruiken om
de Allerheiligste Evangeliën te beoordelen. In plaats van de Waarheid van Mijn Woord te verklaren, die
afkomstig is van de Wijsheid van God, zullen ze beginnen met ze te verdraaien om er een moderner imago
aan te geven.
Al Mijn Woorden die in het Heilig Evangelie staan, zullen anders geïnterpreteerd worden. Ze zullen
zeggen dat Mijn Woord iets nieuws betekent, wat meer toepasselijk zal zijn in de wereld vandaag. Ze
zullen proberen om voorbeelden te geven over hoe Ik jullie zou onderrichten, indien Ik op dit moment
op Aarde zou wandelen. Weg zal de eenvoud zijn van het Woord van God, dat er voor iedereen is.
Diegenen die intelligent, goed op de hoogte en trots zijn op de vooruitgang van de mens in de wereld van de
wetenschap, zullen dan beginnen met beledigende uitspraken te doen.
De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omarmen, die wat er in de Bijbel
staat in diskrediet zullen brengen. Zij zullen onthullen dat wat ze zeggen nieuwe bewijzen zijn, die
twijfel doet rijzen over de manier waarop de wereld geschapen werd. Zij zullen dan zeggen dat veel van
wat er in de Bijbel staat gewoon metaforen zijn, ontworpen om vrede onder de mensen te creëren. Zij zullen
de boodschap van het humanisme, liefde voor elkaar, gebruiken in bewoordingen van jullie
vermogen om zorg te dragen voor de armen, de ongeschoolden en de behoeftigen, als een
vervanging voor de Waarheid die jullie in de Evangeliën gekregen hebben. Vervolgens zullen de valse
nieuwe leerstellingen, die vergelijkbaar zullen lijken met de Waarheid, omarmd worden door priesters, en
alleen diegenen die volhardend vasthouden aan Mijn Woord zullen de Waarheid levend houden.
Mijn geliefde volgelingen, als jullie vinden dat heel weinig mensen nog naar de Waarheid – het Woord van
God – zullen luisteren dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in Mijn Kerken, die de
ketterijen toejuichen die ingevoerd zullen worden, blijven herinneren aan de Waarheid want velen van hen
zullen niets wijzer zijn. Zij zullen zo ver van Mij afdwalen, dat ze gemakkelijk dergelijke veranderingen zullen
accepteren. Het zal voor mensen met weinig geloof veel gemakkelijker zijn om het woord van diegenen die
hervormingen verlangen te accepteren, dan om trouw te blijven aan het Woord van God.
De oproep voor de eerste veranderingen zal binnenkort worden gedaan. Met een zoetheid die zal
kalmeren en met gepassioneerde praat over de noodzaak om op te komen als één verenigde wereld –
om liefde en verdraagzaamheid te tonen voor allen – zullen jullie in de grootste dwaling geleid
worden. Velen zullen geschokt zijn over de snelheid waarmee Mijn Kerk de seculiere wereld zal lijken te
omarmen. Velen zullen geboeid zijn door de manier waarop verschillende religies, heidenen en ketters,
zullen dringen om tot deze nieuwe, liefdadige ene wereld kerk toe te treden. Zij zullen zeggen: "Eindelijk
heeft een kerk die verdraagzaam is, de hand gereikt aan allen." Zij zullen zich niet langer schamen om
ongehoorzaamheid te tonen tegenover God. In plaats daarvan zullen ze trots verkondigen dat hun ellendige
zonden niet alleen aanvaardbaar zijn in de Ogen van God, maar dat ze helemaal niet langer geacht worden
zonden te zijn. Dat zal overal grote vreugde scheppen.
Voor het eerst in de geschiedenis, zullen diegenen die Mijn Kerk in de dwaling leiden bemind en
aanbeden worden en vrijwel geen kritiek zal tegen hen uitgebracht worden.
De grootste ketterij, niet meer gezien sinds Mijn dood aan het Kruis, zal nu Mijn Kerk op Aarde verslinden.
Ze zullen Mijn Kerken vullen met beledigende heidense symbolen en Ik zal nergens te zien zijn. En
terwijl ze de gebouwen vullen die ze maakten om Mij te aanbidden, zal Mijn Ware Kerk, bestaande uit
diegenen die trouw blijven aan de Waarheid, de Enige Ware Tempel van God worden, want zij zullen de
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ontheiliging van Mijn Lichaam nooit aanvaarden. Hun geloof zal hen in staat stellen de Evangeliën te
verspreiden en de Vlam van de Heilige Geest brandend te houden.
Jullie Jezus

967. God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke verklaring zal enige zin hebben
wanneer men twee zonnen ziet.
Zondag, 10 november 2013, 15:00 u.
Mijn liefste dochter, het is Mijn Wens om al Mijn kinderen zeer binnenkort te verzamelen om getuige te zijn
van Mijn Belofte. Mijn Grote Gave zal in het midden van de verschrikkelijke geestelijke vervolging komen,
wanneer al wat Ik Ben ontkend zal worden. Nieuwe goden, die geen van alle bestaan, zullen worden
gepresenteerd aan de wereld. Bedekt met een schitterende façade, zullen zij worden ontworpen om alle
geloof in Mijn Bestaan te stoppen. Heel deze ketterij zal het Licht van God blussen.
Weldra zullen de sterren niet langer met hun grote intensiteit schijnen. Weldra zullen nieuwe,
onverwachte tekens, die alle menselijke begrip van wetenschap zullen trotseren, door Mij aan een
ongelovige wereld getoond worden, als het begin van Mijn Tussenkomst onthuld wordt. Geen enkele
wetenschappelijke verklaring zal enige zin hebben wanneer men twee zonnen ziet. Geen enkele definitie zal
zinvol zijn door de beperkte kennis van de mens. Nochtans zullen zij zich elk teken toe-eigenen, gegeven
vanuit de Hemel aan de wereld, en beweren dat ander menselijk leven in het heelal bestaat.
Ik Ben de Schepper van alle leven. Ik schiep de mens. Ik schiep de wereld. Ontken dat nooit, want als jullie
dat doen zullen jullie een valse leer navolgen. Elke tussenkomst van de Hemel – en er zullen er vele zijn
– zal weggeredeneerd worden. Wanneer jullie deze tekenen zien, weet dat de Dag van de Tweede Komst
dichtbij is.
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om Mij nooit te ontkennen noch Mijn Belofte om aan de wereld de uiteindelijke
vrede en verzoening te brengen, die van jullie is als jullie ze op Mijn Voorwaarden aanvaarden en niet op die
van jullie. Mijn Wil staat op het punt om eindelijk volbracht te worden. Om jullie voor te bereiden, zal Ik
vele wonderen in de hemel, in het universum en het planetenstelsel aan de wereld presenteren.
Wanneer jullie getuige zijn van deze gebeurtenissen, wil Ik dat jullie blij zijn, want dan zullen jullie weten dat
Ik de terugkeer van Mijn Zoon aankondig om Zijn Belofte van eeuwig heil te voltooien.
Veeg de tranen uit jullie ogen. Ik weet hoe moeilijk jullie beproevingen zullen zijn. Ik verwijs naar al Mijn
Kinderen, met inbegrip van gelovigen en niet-gelovigen, evenals diegenen die schuldig zijn aan
verschrikkelijke zonden – niemand van jullie is uitgesloten. Wanneer jullie je verzoenen met Mijn Zoon,
zullen jullie een deel van Hem worden en zullen jullie, voor altijd, met Hem heersen in het Paradijs.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

968. Moeder van Verlossing: Alleen door verzoening met God is er Verlossing voor
jullie.
Zondag, 10 november 2013, 15:20 u.
Mijn lieve kind, mijn rol als Moeder van Verlossing is om jullie te herinneren aan alles wat ik jullie heb verteld
door de eeuwen heen. Elkaar liefhebben zoals mijn Zoon van jullie houdt. Toon compassie voor iedereen en
vooral voor diegenen die jullie vervolgen. Luister naar wat ik geopenbaard heb aan de zieners van La
Salette en Fatima en bestudeer ze in groot detail. Heel weinig van wat ik onderrichtte werd door jullie
uitgevoerd. Mijn waarschuwingen werden afgescheept en de gevolgen van het negeren van wat jullie
werd gegeven zullen nu werkelijkheid worden.
Wanneer de Hemel boodschappen aan de mensheid onthult, is het zoals met communicatie naar een groot
stenen fort. Sommige van mijn openbaringen sijpelden door en werden gevolgd. Vele werden simpelweg
genegeerd door mensen met weinig vertrouwen, en het fort werd ondoordringbaar voor de tussenkomst
vanuit de Hemel, aan jullie gegeven om jullie geloof te verhogen en om jullie veilig te houden in Gods
Armen.
Mijn rol als Medeverlosseres betekent dat mijn kracht tegen de duivel versterkt werd, op een manier
die mij nooit tevoren door God verleend werd. Dus nu is de tijd daar waarin alle toewijding aan mij
behoedzaam door de vijanden van mijn Zoon zal worden verdreven. Wanneer de verering voor mij
wordt opgejaagd en wanneer het verzoek om landen te beschermen tegen het communisme wordt
verdraaid, dan zullen mijn wensen niet uitgevoerd zijn. Ik zal vanaf nu een zeldzaamheid zijn in het
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officiële beschermheerschap dat mij, de Moeder van God, normaal wordt aangeboden in de kerken
van mijn Zoon op Aarde. Mijn kracht tegen het beest zal worden vernietigd door het verwijderen van mijn
imago, mijn Heilige Rozenkrans en andere devoties tot mij vanwege veel Katholieke Kerken.
Dan zullen de tempels van God alle sporen van mijn Zoon, Jezus Christus, verwijderen, als
voorbereiding op het beest, dat zal komen en zitten op de troon in de hoogste tempel van God.
Vervolgens zal de ware betekenis van de verzoening met Jezus Christus worden aangepast wanneer zij
zullen zeggen dat het niet langer nodig is om God te vragen om jullie te vergeven voor je zonden, indien
jullie een goed leven leiden. Mensen zullen beginnen te geloven in hun eigen opvattingen met betrekking tot
wat hen goed maakt in de Ogen van God. Maar jullie mogen nooit vergeten dat verlossing, een Gave aan
elke zondaar in de wereld, nooit door hen kan bekomen worden, tenzij zij God vragen om hen eerst te
vergeven. Dat is de kern van het Verbond, dat voor het menselijke ras werd verworven door de dood van
mijn Zoon aan het Kruis. Jezus Christus won voor de wereld de verlossing van zonde en de Gave van
Eeuwig Leven. Om deze Gave te ontvangen moeten jullie God om vergeving vragen voor jullie zonden.
Alleen door verzoening met God is er Verlossing voor jullie.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

969. De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn van veel
meer ecologische omwentelingen.
Dinsdag, 12 november 2013, 15:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing om te geloven dat God Zijn Gerechtigheid in de wereld niet
zou uitoefenen in deze tijd. De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn veel meer
ecologische veranderingen aangezien de zuivering van de Aarde begint.
De voorbereidingen zijn nu aan de gang en al snel zullen de vijanden van God verwijderd en gestraft
worden, want zij zullen zich nooit omkeren en om Mijn Barmhartigheid vragen. De Toorn van Mijn Vader is
groot en wee diegenen die het Woord van God trotseren, want zij zullen geveld en vertrappeld
worden, aangezien de definitieve reiniging van de Aarde zal botsen met de besmetting van de boze –
allemaal op hetzelfde moment.
Wanneer jullie de natuurelementen hevig zien reageren, zullen jullie weten dat de Hand van
Gerechtigheid is neergevallen. De hoogmoed van de mens, zijn zelf-bezetenheid en zijn geloof in zijn
eigen gebrekkige intelligentie in geestelijke zaken, hebben de uitstorting over het menselijk ras
meegebracht van het vuur van de vier schalen over de vier hoeken van de Aarde.
Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en zo is de strijd om de zonde te vernietigen goed en wel
ontbrandt.
Jezus Christus
Mensenzoon

970. Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken
heeft betrekking op de zon, die groter en helderder zal opdoemen en zal beginnen te
draaien.
Dinsdag, 12 november 2013, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn Tijd nadert, zullen velen in slaap zijn, maar diegenen die
gezegend zijn met hun ogen open voor Mijn Licht, zullen de tekenen kennen. De zegeningen zullen hun ook
gegeven worden om zich voor te bereiden en alleen diegenen die zich aan Mij vastklampen zullen in staat
zijn om de veranderingen te doorstaan.
Hoe dichter de Dag van Mijn Grote Komst nadert, hoe meer mensen, die zeggen dat ze God liefhebben, zich
van Mij zullen terugtrekken. Zelfs diegenen die beweren dat ze heilig zijn en die zich verheffen binnen de
hiërarchie van Mijn Kerk op Aarde, zullen niet in staat zijn om de Waarheid te zien. Ze zullen de Waarheid
niet zien omdat ze zo druk doende zullen zijn om zaken en ceremoniën bij te wonen die beledigend zullen
zijn voor Mij.
Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken heeft betrekking op de
zon, die groter en helderder zal opdoemen en zal beginnen te draaien. Ernaast zullen jullie een
tweede zon zien. Dan zal het weer ervoor zorgen dat de wereld schudt en de veranderingen zullen
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meebrengen dat grote delen van de Aarde vernietigd zullen worden. Deze bestraffingen – en er zullen
er vele zijn – zullen de mensheid van haar arrogantie ontdoen, zodat zielen zullen smeken om de Genade
van God. Niets anders zal de harten van steen beroeren van diegenen die de Liefde van God uit hun leven
hebben buitengesloten.
De zonde van de mensheid zal snel escaleren en de zonde van afgoderij zal zich drievoudig rond de Aarde
wikkelen. Heidendom, opgedirkt als een koninklijke alleenheerschappij, zal Mijn Kerk op Aarde infiltreren.
Wanneer de heidenen Mijn Kerk omarmen, zal het niet zijn om God te aanbidden. Wanneer heidenen,
atheïsten en andere ongelovigen, die naar buiten het Bestaan van God afwijzen, Mijn Kerk omhelzen, zal het
niet voor Mij, Jezus Christus, zijn dat ze hun knie zullen buigen. Wanneer Mijn Kerk verklaart dat zij allen
verwelkomt, laat jullie niet misleiden. Dat zal niet betekenen dat zij de heidenen in Mijn Kerk
verwelkomen, zodat ze voor Mijn Tabernakel kunnen buigen. Neen, het zal zijn om vóór Mij met
afgoderij te pronken, veroorzaakt door de zonde van hoogmoed, om de Heilige en Gewijde
Tabernakels te ontheiligen. Zij zullen heidense symbolen op Mijn Altaren plaatsen en vragen dat
nietsvermoedende groepen parochianen ervoor buigen en hun medebroeders en zusters aanvaarden
met vriendelijkheid en edelmoedigheid. Aan allen zal worden gevraagd om de Waarheid te ontkennen,
om zo valse aanbidders te verwelkomen, die Mijn Altaren zullen vertrappen. Op dat ogenblik zal de Hand
van God vallen.
Oorlogen zullen zich verspreiden; aardbevingen zullen de vier hoeken van de aarde doen beven en
hongersnood zal de mensheid in zijn greep houden en elk goddeloos gebaar en elke belediging
tegenover God, zal uitlopen op een vreselijke straf. Wanneer diegenen die Mijn Barmhartigheid
aanvaarden Mijn Kerk leiden – zal elke demon deze kinderen van God vervloeken. Om hen te beschermen,
zal God tussenbeide komen en wee diegenen die in het Aangezicht van hun Schepper spuwen.
De tijd is gekomen. Diegenen die Mij vervloeken zullen lijden. Diegenen die Mij volgen zullen doorheen
deze vervolging leven, tot de Dag wanneer Ik kom om hen in Mijn Barmhartige Armen te sluiten. En dan
zullen alleen diegenen die achterblijven omdat ze Mijn Hand van Genade weigerden, overgeleverd worden
aan het beest dat zij verafgoodden en bij wie ze hun plezier zochten.
Zoveel mensen zullen Mij afwijzen, bijna tot aan het einde. Twee derden zullen op Mij spuwen, Mijn
Tussenkomst bestrijden en elke vorm van obsceniteit naar Mij schreeuwen. Terwijl de Dag dichter en
dichterbij komt, zal de haat tegen Mij, voor iedereen duidelijk te zien zijn. Zelfs diegenen die de wereld de
indruk geven dat ze God eren zullen Mij stilletjes vervloeken.
De dag waarop de misleiding van het beest voor iedereen zal ontmaskerd worden, zal een dag zijn die
niemand zal vergeten. Want die dag waarop de wereld de bedrieger, de antichrist zich zal zien verheffen met
Mijn Kroon op zijn hoofd – gekleed in de rode gewaden – zal de dag zijn waarop vuur uit zijn mond zal
stromen. Naarmate de ontsteltenis eindelijk inslaat, zal vuur hem omhullen en hij en al diegenen die hem
trouw beloofden zullen in de afgrond worden geworpen. En dan zal Ik komen zoals Ik jullie verteld heb. Ik zal
Mijn Kerk laten opstaan en de wereld samenbrengen in eenheid met de Heilige Wil van Mijn Vader en
eindelijk zal de vrede heersen.
Al wat Ik jullie gezegd heb is waar. Dat alles zal gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Het zal snel gebeuren,
want ondanks Mijn Toorn, die veroorzaakt is door de hypocrisie en de ondankbaarheid van de mens, kom Ik
enkel om ten slotte dit lijden tot een einde te brengen. Ik kom om alle zondaars te redden, maar velen zullen
niet gered willen worden.
Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, want Ik zal alle zondaars beschermen, die Mijn Hand van
Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing aanvaarden. Dus elk kind van God, gelovigen en ongelovigen, zal
ingesloten worden in deze Grote Tussenkomst van de Hemel. Maar na deze tijd zal de engel van God de
goeden van de slechten scheiden. De tijd is kort.
Jullie Jezus

971. Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen geweest.
Donderdag, 14 november 2013, 12:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al zijn kinderen, die in vereniging met Mij, Jezus
Christus, zijn, op dit moment. Al die Christenen in de wereld die volgens Mijn Woord leven, die Mijn
Lichaam eten en Mijn Bloed drinken, zullen een geestelijk lijden ondervinden als geen ander
vanwege hun geloof in Mij. Ik verwijs naar alle Christenen die volgens de Waarheid leven, die zich
gedragen zoals Ik ze heb geleerd en die Mijn Onderrichtingen Woord voor Woord volgen.
Al die Christenen, inbegrepen diegenen die nog nooit gehoord hebben van deze Boodschappen voor de
wereld van Mijnentwege, zullen snel begrijpen hoe het is om in Mij en met Mij te leven. Nooit eerder is hun
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geloof aan dergelijke test onderworpen geweest en helaas, velen zullen niet in staat zijn om de druk te
weerstaan waarmee ze zullen te maken krijgen, vanwege de haat die hun zal betoond worden. Zij zullen er
alles aan doen om trouw te blijven aan de Heilige Evangeliën, maar door dit te doen, zullen ze
verschrikkelijke haat aantrekken en leugenaars genoemd worden. Het zal niet lang meer duren voordat alle
Christenen, die openlijk ongehoorzaam Mijn Woord zullen verkondigen, ervan beschuldigd zullen worden
rechtsgezinde pestkoppen te zijn, terwijl de ware schuldigen diegenen zullen zijn die beschimpingen naar
hun hoofd slingeren.
Ik roep jullie allen op om te zwijgen en om nooit te reageren tegenover dwingelanden die proberen
om jullie geloof en liefde voor Mij te vernietigen. Diegenen die vergif op jullie zullen spuwen en naar
jullie zullen schreeuwen hebben jullie gebeden en vergeving nodig. Door te bidden voor zulke zielen,
zullen jullie de invloed van Satan vernietigen en hij zal het moeilijk vinden om zijn woede op jullie te
koelen.
Bid, bid, bid voor al diegenen die zullen gebruikt worden als pionnen in de bittere strijd om Mijn Kerk op
aarde te ontmantelen. Gelieve dit Kruistochtgebed te bidden om aan religieuze vervolging te weerstaan.

Kruistocht Gebed (126)
Om aan religieuze vervolging te weerstaan.
“Lieve Jezus, help mij om elke vorm van vervolging in Uw Heilige Naam te weerstaan.
Help diegenen die in dwaling vallen, in de overtuiging dat zij getuigen van Uw Werk.
Open de ogen van allen die verleid kunnen worden om anderen te vernietigen door slechte handelingen, daden
of gebaren.
Bescherm mij tegen de vijanden van God, die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen op te
leggen en die proberen U te verbannen.
Help me om diegenen te vergeven die U verraden en geef me de Genade standvastig te blijven in mijn liefde
voor U.
Help mij om de Waarheid, die U ons geleerd hebt te leven en voor altijd onder Uw bescherming te blijven.
Amen.”
Ga, jullie allen die echt van Mij houden en volg alles wat Ik jullie geleerd heb. Heb elkander lief zoals Ik jullie
heb verteld. Betoon nooit haat voor anderen. Bid in plaats daarvan voor wie jullie vervolgen. Vergeld haat
met liefde want dat zal jullie wapen zijn tegen de macht van het kwaad.
Jullie Jezus

972. Je zult alleen voor Mij staan – met niemand naast je.
Vrijdag, 15 november 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, door de Autoriteit van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen
die lijden in Mijn Naam, ervan inlichten dat de tijd waarop De Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij
is.
Diegenen onder jullie, aan wie kennis gegeven werd over Mijn Grote Dag van Barmhartigheid, zullen
de tekenen binnenkort zien. Jullie moeten jullie zonden voor Mij belijden, zodat jullie voldoende
voorbereid zullen zijn op deze gebeurtenis die de wereld zal schokken.
Ik doe dit al snel, zodat Ik die mensen die de navelstreng doorgesneden hebben die hen met Mij verbindt,
kan redden voordat het te laat is. Jullie moeten Mij vertrouwen en samenkomen in gebed, zodat zielen in de
duisternis niet omkomen voordat Ik hun vrijstelling verleen voor hun zonden. Kijk nu in jullie harten en
zielen en zie deze zoals Ik jullie zie. Wat zien jullie? Zullen jullie in staat zijn om voor Mij te staan en te
zeggen: "Jezus, ik doe alles wat U van mij verlangt om te leven zoals U dat van mij verlangt"? Zullen jullie
zeggen: "Jezus, ik beledig U, omdat ik het niet kan helpen, dus alstublieft, wees mijn ziel genadig"? Of zullen
jullie zeggen: "Jezus, ik heb gezondigd, maar alleen omdat ik mezelf moet verdedigen."?
Jullie zullen alleen voor Mij staan – met niemand naast jullie. Ik zal jullie je ziel tonen. Jullie zullen er elke
vlek op zien. Jullie zullen de zonde herbeleven en dan zal Ik jullie de tijd geven om Mij te vragen om
jullie Mijn Barmhartigheid te betonen. Niet omdat jullie recht hebben op Mijn Barmhartigheid – maar
alleen omdat Ik beslis om jullie deze Gave te verlenen.
Mijn Dag zal onverwacht aanbreken, door de tekenen die vooraf aan jullie getoond zullen worden. Ik heb drie
jaren lang geprobeerd om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Sommigen van jullie hebben ze
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aanvaard. Anderen hebben ze in Mijn Gezicht teruggeworpen. Nu is het de tijd van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid en alleen diegenen die hun hart voor Mij openen, en die Mij aanvaarden, zullen de
gelegenheid krijgen om zichzelf te verlossen.
Wees dankbaar voor Mijn onvoorwaardelijke Liefde.
Jullie Jezus

973. Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste keer
herkennen.
Zaterdag, 16 november 2013, 22:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik naar de wereld kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal aan
mensen de kans gegeven worden om Mijn Barmhartigheid te vragen, want dit zal de eerste echte belijdenis
zijn waaraan velen zullen hebben deelgenomen.
Iedereen, ongeacht wie ze zijn, zal van Mijnentwege deze unieke openbaring ervaren die gezegend is door
de Autoriteit van Mijn Vader. De Verlichting van het Geweten zal veel pijn meebrengen, omdat het
verdriet dat verloren zielen zullen ervaren zodanig zal zijn, dat zij niet in staat zullen zijn om de schok
te doorstaan. Velen zullen flauwvallen en instorten, overmand door verdriet. Maar ze zullen beseffen
hoezeer hun ziel eerst moet gereinigd worden, voordat ze klaar zijn om Mijn Eeuwige Paradijs te betreden.
Deze mensen zullen dan weten wat er van hen verwacht wordt en zij zullen gedurende enige tijd een
boetedoening ondergaan, na de Grote Gebeurtenis. Veel mensen zullen denken dat ze dromen.
Sommigen zullen denken dat dit het einde van de wereld is, maar dat zal het niet zijn. Het zal echter
de Laatste Waarschuwing zijn, die aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voor God
te verlossen.
Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste keer herkennen en ze zullen
dankbaar zijn voor het bewijs dat hun gegeven zal worden met betrekking tot het Bestaan van hun
Schepper. Sommigen zullen gewoon van Mijn Licht ineenkrimpen en dat zal hun ongelooflijke pijn
geven en zij zullen zich verbergen en hun rug keren zonder een greintje wroeging in hun ziel. Zij
zullen Mijn Tussenkomst ontkennen. Dan zal de rest zich verheugen, wanneer ze Mijn Stralen van
Barmhartigheid ervaren, want deze zielen zullen zó dankbaar zijn om getuige te zijn van Mijn
Aanwezigheid dat ze met gemak naar Mijn Licht zullen neigen en met een verlangen naar Mijn
Tegenwoordigheid, die buiten hun bereik zal zijn, aangezien dit nog niet de tijd zal zijn dat de Poorten
van Mijn Nieuwe Paradijs geopend worden. En dus zullen ze dan, als mijn leerlingen, boete moeten doen
ten behoeve van de zielen die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen verwerpen.
Na de Grote Tussenkomst door God, om de mensheid de kans geven om zichzelf voor te bereiden op Mijn
Wederkomst, zal de wereld veel vragen stellen. Sommigen zullen zó veranderd zijn in hun ziel dat ze veel
tijd zullen besteden om te helpen om diegenen te bekeren die ze willen helpen redden van bedrog. Anderen
zullen berouwvol zijn en het zal voor hen enige tijd duren om volledig de betekenis van hun voorgesteld
worden aan Mij te begrijpen en ze zullen veel aandacht besteden om zich met Mij te verzoenen.
Dan zullen de vijanden van God ontkennen dat De Waarschuwing ooit gebeurde en zij zullen
miljoenen laten geloven dat het een kosmische gebeurtenis was, wanneer het licht van de zon het
geheel van de planeet overviel door een eenmalige gebeurtenis, veroorzaakt door de beweging van
de Aarde om zijn as. Niets kan verder van de Waarheid verwijderd zijn. En terwijl ze al deze oorzaken
zullen verkondigen, zullen ze ontkennen dat God Bestaat en velen van Mij wegleiden. Helaas zullen velen
niet naar Mij terugkeren en alleen met Gods Tussenkomsten kunnen zielen gezuiverd worden, wanneer Hij
zal gedwongen worden om Zijn vijanden te straffen om hen terug tot hun zinnen te brengen,.
Wees dankbaar voor deze Genaden, want zonder die Gave van God zullen heel weinig mensen in
staat zijn om de Poorten van het Paradijs binnen te treden.
Jullie Jezus

974. Ik Kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens te bevrijden uit zijn ellende,
verdriet en zonde.
Zondag, 17 november 2013, 14:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn Glorie
ziet, zodat ze in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zullen komen.
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Ik wil dat al diegenen, vooral zij die niet in God geloven, Mij zien en eerst naar Mij lopen. Ze zijn Mijn eerste
zorg en Ik zeg hun dit. Jullie kennen Mij niet. Jullie zien Mij niet. Jullie willen niet in Mij geloven, maar
Ik houd van jullie. Ik wil dat jullie deel uitmaken van Mijn Koninkrijk, dus kan Ik kwistig zijn met alle
Gaven van Mijn Nieuwe Paradijs, Mijn Nieuwe Wereld, Mijn Nieuwe Begin voor jullie. Ik wil dat jullie,
jullie bloedverwanten, jullie familie en vrienden als één zijn met Mij en de hele mensheid. Jullie
moeten wachten tot de grote gebeurtenis, de dag waarop Ik de wereld met Mijn Stralen zal verlichten
en wanneer ze gedurende vijftien minuten zal stilstaan. Wanneer jullie dit zien en daarvan getuige zijn,
moeten jullie niet bang zijn. Weet dan dat Mijn Liefde Goddelijk is en dat de wereld, vanaf die dag,
onherkenbaar zal veranderen.
Probeer niet om van Mij weg lopen, want Ik kom met goed nieuws. Ik kom om de Aarde te vernieuwen, om
de mens te bevrijden uit zijn ellende, verdriet en zonde. Ik kom om alle kwaad in de wereld te vernietigen
door iedereen het bewijs van Mijn Bestaan te verstrekken. Wanneer dit aan jullie wordt gegeven, moeten
jullie Me toestaan om jullie voor te bereiden op het eeuwige leven dat Ik beloofde. Eeuwig leven is een leven
waar jullie altijd in lichaam en ziel met Mij zullen leven. Ik zal jullie uit je ellende halen en de pijn verdrijven,
die jullie moeten doorstaan als gevolg van het bestaan van Satan en hij zal verbannen worden voor de
eeuwigheid.
Wijs Me niet af, want Ik wil jullie niet verliezen. Ik Ben jullie Heil. Ik Ben de Waarheid. Ik Ben jullie
geliefde Jezus Christus en eindelijk zal Ik Mijzelf binnenkort aan de wereld kenbaar maken en vooral
aan diegenen die niet in Mij geloven.
Jullie Jezus

975. Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te
maken want Ik houd werkelijk van ieder van jullie.
Maandag, 18 november 2013, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, allen moeten zich voorbereiden, zodat ze geschikt zijn om vóór Mij te
komen, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt. Daarom
is het belangrijk dat ieder van jullie nu zijn zonden aan Mij belijdt.
De Waarheid van Mijn Allerheiligste Woord zal uitgebracht worden in verdraaide versies wanneer ze
vervangen wordt door mijn vijanden, die het in hun inspanningen zullen aandurven om jullie te misleiden. Nu
is de tijd om jullie te concentreren op jullie eigen zielen en de staat waarin ze zich bevinden. Aan de
mens die niet in Mij gelooft zeg Ik: wanneer Ik vóór je kom, zal je dan opgelucht zijn om te weten Wie Ik
ben? Zal je met Mij meegaan? Ik zal je meenemen en je tranen wegvegen en jij zult een heerlijk bestaan
leven, als je eenmaal jouw zonden aan Mij hebt beleden en Mij vraagt om je in Mijn Barmhartigheid op te
nemen.
Aan de mens die in Mij gelooft: zal jij in staat zijn om zonder schaamte voor Mij te staan? Zal jij vóór Mij
komen met een schone ziel, in de wetenschap dat je al doet wat Ik je geleerd heb? Het maakt niet uit.
Wanneer je tot Mij zegt: "Jezus vergeef me, ik wil U volgen", zal je gered worden.
Aan de mens die in Mij gelooft, maar die denkt dat hij voorbeeldig is en geen belijdenis hoeft te doen: ben
ook jij geschikt om vóór Mij te komen? Wanneer Ik jou de staat van je ziel zal tonen, zal je dan met Mij
redetwisten en zeggen dat je geschikt bent om vóór Mij te komen wanneer je dat niet bent? Indien jij Mijn
Gave van Barmhartigheid niet kunt accepteren en jouw overtredingen bekent, dan zal je gescheiden blijven
van Mij en Ik zal je nog slechts één kans tot kwijtschelding geven.
Aan de hele mensheid, vraag Ik om eerst jullie ziel voor te bereiden. Jullie moeten elk deel van jullie ziel
herstellen, voordat jullie klaar zijn om tijdens De Waarschuwing geheel en al in Mijn Tegenwoordigheid te
staan. Als jullie dat niet doen, zullen jullie een pijnlijke zuivering moeten ondergaan en jullie Vagevuur zal op
Aarde worden doorstaan, voordat de Dag van Mijn Tweede Komst aanbreekt. Ik verzoek jullie dringend om
dit Kruistochtgebed voor elk van jullie eigen zielen en die van jullie dierbaren te bidden.

Kruistocht Gebed (127)
Om mijn ziel en die van mijn dierbaren te redden.
“O Jezus, bereid mij voor, zodat ik zonder schaamte vóór U kan komen.
Help mij en mijn dierbaren (noem ze hier …)
om klaar te zijn om al onze verkeerde handelingen te bekennen.
Om onze tekortkomingen toe te geven.
Om te vragen om de vergeving van alle zonden.
Om liefde te tonen aan diegenen die we onrecht hebben aangedaan.
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Om te smeken om Barmhartigheid tot zaligheid.
Om onszelf voor U te vernederen, zodat op de Dag van de Grote Verlichting, mijn geweten en dat van (noem ze
hier ... ) helder zal zijn en dat U mijn ziel zal overspoelen met Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.”
Nu is het de tijd om jullie zelf te herinneren aan alles wat Ik jullie geleerd heb. Nu is het de tijd om de Tien
Geboden te onderzoeken en jullie zelf af te vragen of jullie echt jullie leven in overeenstemming
daarmee hebt geleefd.
Wees eerlijk met jullie zelf, want als jullie dat niet zijn, zal jullie - hoe dan ook – getoond worden hoe
jullie Mij verdriet hebben gedaan in jullie mensenleven. Maar laat Me jullie bemoedigen.
Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken, want Ik houd werkelijk
van ieder van jullie, ongeacht wat jullie gedaan hebben, maar Mijn Geduld is beperkt. Alleen diegenen die de
ernstige aard van hun zonden tegen God erkennen, kunnen in Mijn Goddelijke Barmhartigheid gehuld
worden. Zij die Mij verwerpen zullen weinig tijd hebben om zichzelf te verlossen, want Ik zal de schapen van
de bokken scheiden. De ene kant zal met Mij komen. De andere kant zal worden achtergelaten en dan zal
het Nieuwe Begin bekend gemaakt worden aan elk schepsel. Alleen aan diegenen die Mij liefhebben zal
Eeuwig Leven gegeven worden.
Sla acht op Mijn Oproep, want Ik doe dit om ervoor te zorgen dat zo velen als mogelijk van jullie goed
worden voorbereid vóór de Dag van De Waarschuwing.
Jullie Jezus

976. Op die dag zal Ik de Levenden verzamelen.
Dinsdag, 19 november 2013, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in veel Christelijke levens, ben Ik als een beschamend familielid geworden tot
Wie men zich van tijd tot tijd moet richten, maar dat te allen tijde uit het zicht moet blijven. Dat is hoe veel
van diegenen die als Christenen geboren werden en die van Mij afvallig geworden zijn, Mij nu bekijken. Ik
Ben van weinig belang, en toch, als ze in de problemen zitten zullen zij Mij, onvrijwillig, aanroepen, want het
is een tweede natuur voor hen.
Waarom, oh waarom, kunnen ze Mij niet aanvaarden? Wat heeft de mens van Mij afgescheiden? Waarom
hebben Mijn gewijde dienaren gefaald om hen tot Mij te brengen? Mijn lijden is vandaag hetzelfde als tijdens
Mijn Passie en nu zullen diegenen die Mij trouw zijn gebleven Mij binnenkort verlaten. Zij zullen dat doen
omdat ze hun begrip van Wie Ik precies Ben en wat Mijn Verbond waarlijk betekent, opnieuw zullen gaan
beoordelen – allemaal door de ketterijen die zullen komen.
Alle hulde aan Mij, Mijn Kerken, zal binnenkort worden gereduceerd tot een knikje in Mijn richting. Zij zullen
niet langer knielen voor Mijn Tabernakels. Ze zullen voor Mij niet buigen of knielen, noch zullen zij voor Mijn
Lichaam aan het Kruis bidden, want het zal niet Mijn Beeld zijn dat hun zal worden gevraagd te vereren. Ik
zal worden gegeseld en belachelijk worden gemaakt. Mijn Woorden zullen worden omgezet in de
meest eigenaardige woordenstroom en de Waarheid van Mijn dood aan het Kruis zal afgewezen
worden.
Mijn Aanwezigheid is op dit moment nog steeds op Aarde. Jullie mogen Mij niet in de steek laten,
want als jullie dat doen, zal Mijn Licht gedoofd worden en dan zullen jullie overspoeld worden met
duisternis. Alleen degenen die loyaal blijven aan Mij kunnen Mijn Vlam behouden en wanneer het
Licht van Mijn Kerk op Aarde gereduceerd wordt tot gewoon een flauw schijnsel – dan zal de laatste
oproep uit de Hemel gehoord worden. Op die dag zal Ik de Levenden verzamelen. De rest zal worden
overgelaten aan de vijanden van God aan wie zij hun trouw gaven. Zij zullen daarna geen vreugde
meer ervaren.
Jullie Jezus

977. Wanneer Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet één ziel in twijfel
gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben.
Woensdag, 20 november 2013, 14:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – allen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat ze elke
dag tijd in gebed aan Mij moeten wijden, om de zielen te redden van diegenen die voor Mij verloren zijn.
Door de Genaden die Ik jullie geef, wil Ik in ruil, dat jullie helpen om Mij de zielen te brengen van diegenen
die Mijn Hart breken.
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Ik moet jullie vragen de pijn te verduren die jullie voelen vanwege de scheiding van de mensheid van Mij,
Jezus Christus. Die wordt veroorzaakt door het schisma in Mijn Kerk op Aarde. Door dit lijden met volledige
overgave te aanvaarden, kan Ik de greep overwinnen die de Boze uitoefent over diegenen die te zwak zijn
om het Ware Woord van God te verkondigen. Jullie mogen deze Missie nooit vrezen, want ze wordt aan
de wereld gegeven als gevolg van de vrijgevigheid van Mijn geliefde Vader. Hij wil Zijn Schepping
gewoon, intact, terugwinnen om geen enkel kind van Hem te verliezen.
Het maakt niet uit wie jullie geselt, jullie bespot of jullie vervolgt, herinner enkel de straf, die al
diegenen overkomt die in Mijn Gezicht spuwen. En terwijl jullie de beschimpingen negeren, moeten
jullie vurig bidden voor elk van deze arme zielen. Wees gul van hart en jullie zullen vervuld worden met
de Heilige Geest, zodat jullie dan zullen strijden, samen met Mijn Hemelse Leger, om de wereld te redden
van het kwaad. Jullie moeten daarop wachten, met liefde en vertrouwen, en Ik zal jullie grote Zegeningen
brengen.
Hoop mag nooit worden weggegooid uit angst. Vrees mag jullie nooit blind maken voor de taak die vereist is
van jullie, dus als Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet één ziel in twijfel gelaten worden over
Wie Ik Ben en Wat Ik Ben. Breng bijeen. Verenig. Breng alle zielen in Mijn Barmhartige Armen. Om Mij te
helpen om dat te doen, moeten jullie dit speciale Kruistochtgebed bidden om alle zielen te verzamelen en te
verenigen.

Kruistochtgebed (128)
Om alle zielen te verzamelen en te verenigen.
“Lieve Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw Armen te verzamelen en om U de zielen aan
te bieden die het meeste behoefte hebben aan Uw Grote Genade.
Stel ons in staat, met de gave van de Heilige Geest, om ervoor te zorgen dat de Vlam van Waarheid al diegenen
overspoelt die van U gescheiden zijn geworden.
Verenig alle zondaars zodat aan elk de kans op verzoening wordt gegeven.
Geef ons allen de kracht om standvastig te blijven in geloof aan Uw Heilig Woord wanneer wij gedwongen
worden om de Waarheid te verwerpen, die aan de wereld werd verkondigd door de Allerheiligste Evangeliën.
We blijven in U, met U en voor U, bij elke stap van deze reis naar verlossing voor ons. Amen.”
Wees in vrede. Vertrouw op Mij. Laat al jullie gebeden aan Mijn Voeten achter en Ik zal reageren op
elk verzoek dat aan Mij gemaakt wordt om elke ziel te redden wier naam aan Mij wordt voorgesteld.
Jullie Jezus

978. Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en heeft de macht om het kwaad te
vernietigen.
Zaterdag, 23 november 2013, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe je daarmee het kwaad kan
verslaan en hoe, zonder haar, het kwade zich verspreidt.
Satan is niet in staat om lief te hebben, maar in plaats daarvan is hij zelf-geobsedeerd door wat hij gelooft
dat zijn macht en grootheid zijn. Wanneer hij zielen teistert, is het eerste wat hij doet de liefde in de ziel te
vernietigen. Wanneer hij dit bereikt, zal hij die ziel een vreselijke haat bijbrengen en het is deze haat die
verdeeldheid veroorzaakt. Verdeeldheid en onenigheid, geïnspireerd door haat, kan leiden tot wanhopige
daden uitgevoerd door een ziel tegen een andere. Deze met haat vervulde daden kunnen heel vaak leiden
tot verschrikkelijke wreedheid en zelfs tot moord. De zonde van hoogmoed is ingeprent in de zielen, die zich
open stellen voor de duivel en dat leidt tot meedogenloze ambitie en hebzucht. Maar waar er liefde is, daar
is God tegenwoordig.
Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en zij heeft de macht om het kwaad te vernietigen. Liefde is
niet egoïstisch. Liefde is royaal, vergevingsgezind en onbesmet door de zonde van hoogmoed. Je moet God
vragen, elke dag, voor de Gave van de Liefde en wanneer ze je wordt gegeven, gebruik haar als je
bepantsering tegen de haat. Liefde, wanneer aanwezig in een zuivere ziel, trekt de haat aan van die zielen
die God hebben verbannen uit hun leven. Zij kunnen het Licht van God, dat glanst van de zielen van
diegenen die met Gods Liefde gevuld zijn, niet verdragen.
Ga nu in de wetenschap dat de Liefde moet worden gebruikt om de zielen te helpen van al diegenen die in
grote nood van Mijn Hulp zijn. Gelieve dit Kruistochtgebed voor de Gave van Liefde te bidden.
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Kruistocht Gebed (129)
Voor de Gave van de Liefde.
“O God, vul mij met Uw Liefde.
Help mij om de Gave van Liefde te delen met alle mensen in nood van Uw Barmhartigheid.
Help me om U meer lief te hebben.
Help me om al diegenen lief te hebben die in nood zijn van Uw Liefde.
Help me om Uw vijanden lief te hebben.
Laat toe dat de liefde waarmee U me Zegent, gebruikt wordt om de harten te overspoelen van iedereen
waarmee ik in contact kom.
Met de liefde die U in mijn ziel prent, help mij om alle kwaad te overwinnen, zielen te bekeren en de duivel en al
zijn boze handlangers te verslaan, die proberen de Waarheid van Uw Heilig Woord te vernietigen. Amen.“
Ik Ben Liefde. Als jullie echt van Mij houden, zal Ik jullie zielen overspoelen met meer liefde en met die liefde
zullen jullie Mij helpen om de wereld te redden.
Jullie Jezus

979. Miljarden mensen zullen genieten van een leven van eeuwige heerlijkheid in de
Tegenwoordigheid van God.
Zondag, 24 november 2013, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die
ze hebben doorstaan vanwege hun scheiding van God, moeten ze allemaal dankbaar zijn voor deze
Grote Barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen genieten van een leven van eeuwige
heerlijkheid in de Tegenwoordigheid van God.
Door deze grote Daad van Barmhartigheid, breng Ik goed nieuws van de glorierijke Belofte, wanneer
Mijn Tweede Komst – die spoedig zal volgen na De Waarschuwing – Gods Plan voor Zijn kinderen zal
voltooien. Aan alle zielen zal de Gave van Mijn Barmhartigheid gegeven worden, maar niet iedereen zal ze
aanvaarden. Diegenen die ze niet aanvaarden krijgen slechts een korte tijd om te beslissen wat voor soort
leven ze willen. Ze kunnen kiezen voor een volledig en perfect leven naar lichaam en ziel in Mijn Nieuwe
Paradijs of voor een leven zonder God. Diegenen die begrijpen wat het is dat Ik aanbied mogen een
dergelijk geschenk nooit weigeren. Toch zullen zij die Mij weigeren, zich tevreden in duisternis wentelen, in
de overtuiging dat het niet uitmaakt. Wat ze niet beseffen is dat ze een vreselijke pijn zullen voelen wanneer
ze uiteindelijk gescheiden zijn van Mij. Zij zullen zich in een gitzwarte afgrond bevinden, waar ze niets zullen
zien. Ze zullen niets hebben. Het enige wat ze zullen voelen zal een felle brand zijn die door hen heen zal
scheuren als een zwaard en die zij eeuwig zullen moeten doorstaan.
Scheiding van God gebeurde toen Lucifer Adam en Eva door de zonde van hoogmoed verleidde. De zonde
van hoogmoed is de oorzaak van alle zonden en een, die de mens bindt aan Satan. Wanneer Ik
terugkom om Mijn Troon op te eisen, zal deze scheiding er niet meer zijn. Diegenen die voor Mij, met Mij en
in Mij zijn zullen zich als één verenigen. Maar op de dag wanneer Ik eindelijk kom en wanneer Ik de wereld
zal oordelen, zullen diegenen die zich van Mij hebben afgescheiden en die Mij blijven verwerpen, het
definitieve einde ervaren waar Ik niet meer aanwezig zal zijn. Waar Ik niet in staat zal zijn om hen troost te
bieden. Om ze terug te trekken. Dan zullen ze eeuwige pijn en lijden ondervinden met het beest en al zijn
demonen in de vuren van de Hel.
Ik wil jullie niet bang maken, schokken of lijden teweegbrengen, maar opdat jullie de gevolgen begrijpen,
moet Ik jullie de Waarheid vertellen. Zo velen van jullie geloven niet in de Hel. Jullie geloven er niet in, omdat
jullie zo lang misleid zijn. Hemel, Hel en Vagevuur bestaan. Op de laatste dag, zullen er slechts twee
entiteiten bestaan – het Nieuwe Paradijs wanneer Hemel en Aarde één worden en de afgrond, dat is
de Hel.
De Waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar zonder kennis van de Waarheid kunnen jullie niet kiezen voor
jullie lotsbestemming.
Jullie Jezus
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980. Moeder van Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke
heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels hebben ontheiligd.
Maandag, 25 november 2013, 17:25 u.
Mijn kind, wanneer de Kerk van mijn Zoon in beslag genomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen
die zich zullen ontvouwen, precies dezelfde zijn als die welke gebeurden tijdens Zijn Kruisiging.
Het geluid zal oorverdovend zijn als vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en het ontheiligen. Ze zullen
juichen en grote verklaringen uitschreeuwen onder groot applaus voor de bedriegers, die overal zullen te
horen zijn, want dit zal een gelegenheid zijn om vele hardnekkige vijanden en voormalige vijanden van de
Kerk van mijn Zoon te winnen. Elk nieuw type van verklaring over de betekenis van het Heilige Woord
van mijn Zoon zal geuit worden. Elke leugen, listig gecamoufleerd zodat ze zinvol lijkt, zal worden
gebruikt om Gods kinderen te verleiden tot deze nieuwe gerenoveerde kerk. Elke zonde zal
gerechtvaardigd worden, zodat meer buitenstaanders zullen worden verwelkomd in de tempels van
God, totdat uiteindelijk volledige verwarring zal heersen binnen haar muren.
Terwijl ze de Kerk van mijn Zoon steen voor steen neerhalen zullen de overgebleven getrouwen van
mijn Zoon gedwongen worden om te vluchten. Elk argument, elk gebaar en elke verdediging, welke
diegenen zullen aanbrengen die loyaal blijven aan de Kerk van mijn Zoon, zal worden afgewezen. Dit zal
een stille Kruisiging zijn, net zoals deze die mijn Zoon doorstond toen Hij leed met weinig meer dan
wat gejammer. De stemmen van diegenen die de Waarheid zullen blijven verkondigen zullen geen mediaaandacht krijgen. Geen aandacht. Zelfs als ze erin slagen om hun stem te laten horen, zullen ze daarvoor
gedemoniseerd worden.
Ik smeek allen die van mijn Zoon houden en die begrijpen dat deze tekenen werden voorspeld, dat ze mijn
Zoon moeten blijven dienen. Veel priesters zullen weglopen in plaats van te strijden voor hun geloof en
trouw te blijven aan mijn Zoon. Anderen zullen niet opgeven en zij zullen het Voedsel van Leven aanbieden
aan al diegenen die op zoek gaan naar mijn Zoons Ware Aanwezigheid.
De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels hebben
ontheiligd. Wanneer zij dat bereikt hebben, zullen zij de troon voorbereiden waarop de antichrist zal zetelen.
Bid, bid, bid dat diegenen onder jullie die de Waarheid kennen, in staat zullen zijn om troost te bieden aan
diegenen die erg zullen lijden als gevolg van de grootste geloofsafval ooit die zich voor jullie ontvouwt, die de
Kerk van mijn Zoon, Jezus Christus, zal verslinden.
Mijn verdriet is groot en mijn Hart is zwaar, vanwege het gemene bedrog, dat zelfs diegenen die mijn Zoon
dolgraag zien, zal overkomen. Hun lijden zal het grootste van allemaal zijn.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

981. De Hemel zal binnenkort het laatste deel bekend maken van het Grote Plan van
God om de mensheid te redden.
Dinsdag, 26 november 2013, 12:53 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn Naam vervolgd worden ook begrijpen waarom dit
gebeurt. Herinner jullie dat Mijn dood aan het Kruis en het lijden dat Ik doorstond, bedoeld waren opdat Ik de
mensheid zou kunnen bevrijden uit de slavernij aan het beest. Weet dat Mijn Kruis, wanneer jullie merken
dat jullie het moeten dragen, een zeer moeilijke last is. Jullie zullen gehaat worden wanneer jullie Mijn Kruis
opnemen, niet alleen door de bozen, maar ook door heilige mensen, die oprecht van Mij houden, maar bij
wie het onderscheidingsvermogen ontbreekt.
Wanneer jullie Mijn Kruis opnemen en Mijn Onderrichtingen uitvoeren zullen jullie worden veracht. Wanneer
jullie Mijn Kruis opnemen, door de Waarheid te verkondigen, die opgenomen is in deze Boodschappen,
zullen jullie verguisd en gehaat worden meer dan elke andere leerling van Mij die jullie voorgingen. Geen
andere missie, sinds Mijn dood aan het Kruis, zal vergelijkbaar zijn met deze, de allerlaatste, bekrachtigd
door Mijn Vader in de Hemel. Ware dit niet zo, dan zou ze genegeerd worden. In plaats daarvan zal Mijn
Woord in elke hoek van de Aarde te horen zijn en door de Kracht van de Heilige Geest zal het door iedereen
gehoord worden, ook door Mijn vijanden. Niemand zal Mijn Woord negeren, want dit kan niet. Want als
het Woord van God gehoord wordt, zal geen mens, ongeacht de staat van zijn ziel, falen om Er op
een of andere manier op te reageren. Degenen die Mij toelaten om hun harten te bereiken zullen met
liefde voor Mij overstelpt worden, maar ze zullen ook overweldigd worden, aangezien alleen de Stem van
God in staat is om een dergelijke reactie uit te lokken.
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Diegenen onder jullie die Mij nu horen moeten luisteren. Aanvaard alstublieft het gewicht van Mijn Kruis,
ongeacht hoe zwaar jullie last is als gevolg daarvan. Dit Kruis zal jullie uitputten, maar zal de vruchten van
vergeving opleveren voor Mijn vijanden, wier zielen Ik verlang te redden. Jullie vervolging kan groot zijn, het
kan jullie rouw en verdriet veroorzaken, maar weet dat het wordt veroorzaakt door het feit dat dit Mijn Werk
is. Mijn Werk, wanneer het onbezoedeld is, brengt verschrikkelijk lijden teweeg onder diegenen die
gehoor geven aan Mij. Weet echter, dat jullie lijden van korte duur en snel vergeten zal zijn, wanneer
de Hemel binnenkort het laatste deel zal bekend maken van het Grote Plan van God om de mensheid
te redden. Dan zal de wereld vernieuwd worden en de Liefde van God zal zich verbreiden totdat de Wil van
God voltooid is.
Jullie Jezus

982. Pijn, vervolging, lijden, bespotting en hoon zullen altijd het lot zijn van deze
uitverkoren zielen van God.
Vrijdag, 29 november 2013, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, lijden in de wereld zou
toelaten, dan moeten jullie de Wil van God begrijpen. Veel mensen lijden in de wereld en hebben dit altijd
gedaan. Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat de zonde verdeeldheid onder de mensen schept. Zonde
scheidt de mens van God en als zodanig, zal de mens zondigen tegen de mens. Ik laat lijden toe, omdat het
zielen dichter bij Mij brengt, door de zuivering die zulke zielen doorstaan. Ik schep geen behagen in het
lijden. In plaats daarvan Ben Ik Aanwezig in elke ziel die pijn en angst moet verdragen. Het is de Wil
van God dat bepaalde zielen meer lijden dan anderen, omdat het door dergelijke slachtoffers zal zijn
dat andere zielen, die Mijn Barmhartigheid minder verdienen, gered kunnen worden.
Ik leed vrijwillig, tijdens Mijn Passie, maar Mijn Pijn en Nederigheid versloegen een groot deel van de macht
van Satan. Satan kan zich nooit vernederen, want dat is onmogelijk. En zo is het door middel van
nederigheid, die voortvloeit uit de pijn van het lijden, dat zielen zijn macht over anderen kunnen verflauwen.
Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot zijn van die uitverkoren zielen van God.
Zulke zielen zijn het dichtst bij Mij en Ik zal dit offer van hen gebruiken om die andere zielen, die het
meest behoefte hebben aan Mijn Barmhartigheid, in de schuilplaats des heils te trekken.
Deze les is heel moeilijk voor jullie allen die Mij liefhebben en het lijkt misschien oneerlijk. Maar weet dat het
lijden jullie nog dichter bij Mij brengt en dat het jullie Eeuwig Leven zal geven met Mij in het Paradijs. Geef
God nooit de schuld van het lijden in de wereld, want het werd in eerste instantie veroorzaakt door
de val van de mensheid, toen Gods kinderen bezweken aan de zonde van hoogmoed.
Trots is de wortel van alle zonden en het is de oorzaak van veel van het lijden in de wereld. Trots leidt
tot elke andere zonde en dit leidt vervolgens tot verdeeldheid in de wereld en een gebrek aan
rechtvaardigheid. Wees ervan verzekerd dat zeer binnenkort de wereld eindelijk de ware betekenis van de
Wil van God zal begrijpen. Tegen die tijd zal de wil van de mens buigen uit eerbied voor de Heilige Wil van
Mijn Vader. Tot die dag komt, wanneer de mens zich bevrijdt van de trots en zichzelf vernedert voor de Heer
God, de Allerhoogste, kan er geen einde aan het lijden zijn.
Wanneer de wereld eindelijk de Waarheid en de Belofte van Mij om terug te komen aanvaardt, zal Ik alle
tranen uit jullie ogen wissen. Ik zal de levenden en de doden in heerlijkheid verhogen en ze zullen in grote
pracht regeren in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, wanneer de twee in Mij één zullen worden.
Wanneer jullie lijden verdragen, wees in vrede, aangezien het snel zal eindigen.
Jullie Jezus

983. Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te misleiden,
voordat hij ze vernietigt.
Zaterdag, 30 november 2013, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment
voor Mij verloren is. Ik zal, dat beloof Ik, op zoek gaan naar alle mensen afzonderlijk om te trachten hen in
Mijn Goddelijke Barmhartigheid te trekken. Ik verlang om Mijn Aanwezigheid, Mijn Liefde en Mijn
Mededogen aan elk van hen bekend te maken. Mijn Tranen die Ik in deze tijd aan jou, Mijn kleintje,
openbaar, worden vergoten voor diegenen die Mijn Goddelijke Tussenkomst zullen weigeren en die,
als gevolg daarvan, halsoverkop in een vacuüm van boos bedrog zullen duiken.
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Mijn Passie zal nu worden herbeleefd, aangezien Mijn Lichaam met een nieuwe geseling zal geconfronteerd
worden, wanneer de heidenen – die met een valse façade van vrede, liefde en nederigheid zullen komen –
Mijn Kerk zullen vertrappen, voordat ze haar kruisigen. De wijze van geest zal de Waarheid kennen. De
oorlog zal bitter zijn en de hoofdprijs, gezocht door Satans leger, zullen de zielen van al Gods kinderen zijn.
De zielen van de gelovigen zullen het eerste doelwit van Satan zijn en dit is waar hij al zijn energie zal
op focussen. Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te misleiden, voordat hij ze
vernietigt. De ongelovigen zijn van weinig belang voor de Satan, want hij overwon hun zielen al en zij
vormen nauwelijks nog een uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet aan de kant blijven staan en deze
verschrikking, die voorspeld werd, aanschouwen. Elk wonder, elke oproep van de Hemel en elke
Tussenkomst zal gezien worden als de laatste strijd zich ontvouwt – de grootste geestelijke oorlog aller
tijden.
Diegenen die met intelligentie geboren werden zullen niets wijzer zijn met betrekking tot de Waarheid, want
zij zullen de realiteit van hun schepping met menselijke logica analyseren. Diegenen die geboren zijn met
een zuivere liefde tot God in hun hart, zullen de Waarheid aanvaarden, zelfs als ze hen verwart, omdat hun
hart aan God toebehoort en zij gezegend zullen worden met de Gave van onderscheiding. Diegenen die het
Woord van God en de Tussenkomst van Mijn Vader om zielen te redden bevechten en die proberen te
verhinderen dat Hij zielen redt, zullen streng beoordeeld worden.
Naarmate de strijd om de zielen voortduurt, moeten jullie je altijd tot Mij wenden en Mij vragen om jullie te
ondersteunen, om jullie te beschermen en te troosten. Wanneer jullie met Mij zijn, zullen jullie deze
verschrikkelijke verwoesting verduren met een kalmte die jullie zal verrassen. Maar als jullie Mij niet
kunnen vertrouwen en jullie niet volledig aan Mij kunnen overgeven, dan zullen jullie deze
beproevingen die in Mijn Kerk op jullie afkomen, bijna onmogelijk te verdragen vinden, zo pijnlijk
zullen ze zijn.
Jullie mogen nooit vergeten dat God Almachtig is en dat Satan deze oorlog voor de zielen niet kan winnen.
Helaas zullen velen niet sterk genoeg zijn in hun geloof of in de mogelijkheid zijn om het bedrog te
herkennen waarmee ze in Mijn Naam zullen geconfronteerd worden, en ze zullen nooit in staat zijn om
zichzelf voor Mij te verlossen.
Dat zijn de zielen, die Mij op dit moment zulk bitter verdriet doen.
Jullie Jezus

984. Moeder van Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de Noveen van Redding
beginnen.
Zondag, 1 december 2013, 16:12 u.
Mijn kind, Ik ben de vrouw bekleed met de zon en het is de zon, die het Licht van God in de wereld
vertegenwoordigt. Zonder de zon, is er geen Licht. Zonder Licht, is er geen Leven. Zonder God, is er alleen
dood.
Mijn rol als de Moeder van Verlossing – waarbij ik mijn Zoon zal bijstaan in deze Missie, Zijn laatste Missie,
Zijn uiteindelijke Plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien, houdt in dat ik
alles zal doen wat ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. Ik zou willen dat bekend
wordt dat ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de
twaalf stammen van Israël. In het Nieuwe Jeruzalem zullen twaalf naties heersen. De twaalf sterren op
mijn kroon, die tijdens mijn Kroning door mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, op mijn hoofd gezet werden,
duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de
Oordeelsdag.
Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan, als diegenen die op heden in de
wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de
Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen
weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen
mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is de Grootste Gave van God en bewijst hoe
barmhartig Hij is. Dat is de redding die mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn Doodsstrijd aan het Kruis onderging.
En omwille van Zijn grote Liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor
Hem verloren zijn.
Ik geef jullie allen nu een bijzondere Gave, gezegend door mijn Zoon, opdat aan alle zielen
kwijtschelding van de vuren van de Hel verleend zullen worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel
gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding
beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de
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tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende
dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen
driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht
om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood,
te eten.
Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden:

Kruistochtgebed (130)
Kruistochtgebedsnoveen van redding.
“Mijn geliefde Moeder van Verlossing, verkrijg alstublieft voor alle zielen de Gave van eeuwige redding, door de
Barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
Door uw voorspraak pleit ik ervoor dat u zult bidden om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan
Satan.
Vraag uw Zoon alstublieft om die zielen die Hem afwijzen, Hem kwetsen met hun onverschilligheid en die valse
leerstellingen en valse goden aanbidden, barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
Wij bidden u, lieve Moeder, te smeken om de genaden om het hart te openen van die zielen die uw hulp het
meeste nodig hebben. Amen.”
Mijn belofte om mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn Plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie
allen, die mijn rol als Middelares van alle Genaden en Medeverlosseres erkennen, samen te brengen zodat
de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en
Verlosser.
Ga in vrede. Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om
de mensheid in de Ogen van God te verlossen.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

985. Ik zal nooit meer in het vlees wandelen.
Dinsdag, 3 december 2013, 19:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn Naam komen en beweren dat ze de weg
voor de Heer bereiden zullen zichzelf in elk deel van de wereld hoorbaar maken – vele stemmen, vele
profeten, vele leugenaars – allen, zonder de Autoriteit van God.
Wees alert wanneer jullie in het bijzonder de profeet horen die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie
voor te bereiden op Mijn Wederkomst. Wanneer jullie van deze dingen horen en wanneer jullie verteld
wordt dat Ik zal verschijnen in de wereld, zowel in lichaam en ziel, weet dat dit niet de Waarheid is. Ik
herhaal opnieuw, Mijn Waarschuwing aan de wereld. Ik zal nooit meer in het vlees wandelen. Ik kwam
de eerste keer in het vlees, maar wanneer Ik terugkom zal Ik komen op precies dezelfde wijze waarop
Ik de Aarde verliet – in de wolken.
Binnenkort zullen jullie grote daden te zien krijgen, die beschouwd zullen worden als grote werken ter
voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Een aantal zorgvuldig geënsceneerde wonderbaarlijke
genezingen zullen aan de wereld gepresenteerd worden door die vijanden van God, die zullen
beweren dat ze van Mij zijn. Velen zullen dus zó verrast zijn, dat ze voor dit goddeloze bedrog zullen
vallen. Zoveel wonderen en grote daden – allen geacht door de Hand van God tot stand te komen – zullen
zelfs de sceptici overtuigen dat goddelijke wonderen zich hebben voorgedaan. Grote onderscheidingen
zullen neervallen op die valse vertegenwoordigers, die zeggen dat ze Mijn volk leiden. Binnenkort zal
de wereld openlijk verklaren dat deze bedriegers levende heiligen zijn, en het zal niet lang meer
duren voordat ze de antichrist introduceren.
Dat alles, deze voorbereiding, werd gedurende zeven jaar gepland en de snelheid waarmee dergelijke
ingrijpende veranderingen geïntroduceerd worden is geen toeval. Mijn Wederkomst zal een regelmatig punt
van discussie worden. Allen zullen gevraagd worden zich voor te bereiden op deze Grote Gebeurtenis, maar
de dwalingen in de Christelijke leer zullen overvloedig zijn. Alleen wie de ogen open houden en die de
Waarheid kunnen zien en diegenen die niet bang zijn om met de Waarheid geconfronteerd te worden, zullen
dóór deze valsheden heen zien. En dat zal voor hen een zeer zware last worden. Te midden van al het
geschreeuw, de uitbundige lof die zal worden uitgestort op diegenen die de Zetels van Wijsheid hebben
gestolen, zal er weinig sprake zijn van Mijn Heilig Woord. Al waarover gepraat zal worden zal het belang zijn
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van goede daden. Geen enkel woord over het werk dat nodig is om redding te zoeken, overeenstemmend
met het Woord van God.
Wanneer de seculiere wereld eindelijk zwicht en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de
Tempel van God zullen overnemen, dan zal spoedig de tijd voor de grootste gruwel aanbreken. Dat zal zijn
wanneer de Tempel opgericht wordt om de zetel van de antichrist te worden. Tegen die tijd zullen diegenen
die de antichrist aanbidden in de miljarden geteld worden. Zij die de Waarheid kennen, zullen niet veel tijd
hebben om te wachten, hoe dan ook zal de heerschappij van het beest heel kort zijn. En dan zal de bazuin
worden gehoord. Op die dag zullen deze vijanden van God in de poel van vuur geworpen worden, precies
zoals voorspeld.
Vergeet de profetieën niet. Zij zullen gebeuren net zoals ze voorspeld waren – de bedriegers die zeggen dat
ze in Mijn Naam komen, zullen geliefd, toegejuicht en verafgood worden. Diegenen die in Mijn Naam komen
zullen veracht en gehaat worden. Maar uit hun mond zal het Vuur van de Geest van Waarheid komen en
door hun lijden zullen vele anderen gered worden die dit anders niet zouden zijn.
Jullie Jezus

986. Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij.
Woensdag, 4 december 2013, 10:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk Woord dat uit Mijn Mond komt uit de Mond komt van Degene Die Mij
zendt. Elke waarschuwing aan de wereld gegeven, door middel van deze Boodschappen, is afkomstig van
Hem Die Almachtig is. Ik kom in de Naam van Mijn Vader en Hij zendt Mij om de weg voor te bereiden om
de Aarde toe te wijden, vóór de grote Dag van Mijn Tweede Komst.
Alleen Mijn Stem brengt jullie het nieuws over wat het is dat Mijn Vader wil dat Zijn kinderen weten. Dit zijn
de enige Boodschappen, die openlijk de Waarheid bekendmaken van de onheilige twee, die de
wereld in tweeën zullen scheuren door de grote geloofsafval. Jullie zullen de Waarheid niet ergens
anders horen, met betrekking tot Mijn Tweede Komst, want niet één onder jullie werd de Autoriteit
gegeven om tot de hele wereld te spreken in naam van Hem Die jullie gemaakt heeft.
Naarmate de ware eindtijdprofeet de Waarheid aan jullie openbaart, zo óók zal de valse profeet zijn stem
verhogen, als een lam dat zal spreken alsof hij het Ware Woord van God verkondigt. Dan, zoals de koning
van de Aarde – de Boze – vecht tegen de tussenkomst van de Hemel, zullen honderden valse profeten
onder jullie opstaan en zij zullen jullie nooit de Waarheid vertellen. Hun visie en hun woorden, die
voortkomen uit hun eigen verbeelding – en in veel gevallen, van de geest van het kwaad – zullen jullie de
aangename dingen onthullen die jullie willen horen. Zij zullen jullie kalmeren wanneer jullie moeten
gekalmeerd worden, maar ze zullen jullie misleiden. Zij zullen spreken van vrede, waar er geen vrede zal zijn
– van de Waarheid, als er ketterij zal zijn – van overvloedige gewassen, wanneer er hongersnood zal zijn.
Jullie zullen nooit de Waarheid horen, want deze leugenaars zullen jullie woede niet willen oplopen.
De Waarheid bereidt jullie voor om te gaan met de realiteit van moeilijke tijden, voorspeld in het Boek
van Mijn Vader. Zij wordt aan jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten, die tussen
jullie zwerven, zullen jullie verwarren en jullie vertellen dat alle dingen goed zijn – als ze slecht zijn, en heilig
– als ze dat niet zijn. Zij zullen de wolven beschermen die de zielen van Gods kinderen willen verslinden.
Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen alleen om jullie te misleiden. Toch zullen
velen van jullie eerder leugens omarmen dan de Waarheid onder ogen zien.
Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij. Wanneer jullie naar Me toekomen en zeggen: “Maar
Jezus, al wat we wilden doen was het Goede Nieuws verspreiden”, dan zal Ik jullie buitengooien en jullie
zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij verraden door over missies te liegen, die nooit aan jullie werden
gegeven. Jullie ontkennen Mij door met Mij in tegenspraak te zijn en wanneer jullie openlijk verklaren dat
Mijn Woord een leugen is.
Probeer nooit in de weg van Gods Geestelijk Ambt te staan, want de Hemel zal openen en jullie zullen de
eersten zijn om te worden neergeslagen met de valse profeet en het beest, op de laatste dag. Straf zal al
diegenen overkomen die beweren dat ze in Mijn Naam komen en die slechts één doel dienen. Dat is om te
knoeien met het Woord van God en Het te belemmeren. Naarmate de Slag van Armageddon dichterbij komt
en deze razende oorlog door Satans leger opgezet wordt tegen Gods kinderen, moeten jullie op dat moment
opzij gaan, want als jullie dat niet doen, zullen jullie geconfronteerd worden met de Toorn van God en er zal
jullie of diegenen die de leugens slikken die jullie mond uitspuwt om de Waarheid te tarten, geen Genade
getoond worden.
Jullie Verlosser
Jezus Christus
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987. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie
te bevrijden van de kwalen van deze wereld.
Donderdag, 5 december 2013, 14:00 u.
Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette als de vijanden van God,
gekleed als lammeren in schapenvacht, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van mijn Zoon op
Aarde en zullen beginnen met het bekend maken van de ketterijen waarvoor Ik de wereld
waarschuwde. Die tijd is aangebroken.
Zoals voorspeld is de duisternis al neergedaald op de Kerk en dit plan om de zielen van de gelovigen te
verslinden zal doorgaan tot het Lichaam van mijn Zoon ontheiligd is, in overeenstemming met het plan van
de antichrist. Wat veel mensen niet weten is dat de vijanden van God, onder leiding van de antichrist – hij
moet zich nog steeds bekendmaken – in God geloven. Niet alleen geloven ze in God, maar omdat ze alles
verafschuwen wat te maken heeft met God, zullen ze samenzweren tegen Zijn Plannen om de wereld voor
te bereiden op de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.
Voor elk Woord dat mijn Zoon bekendmaakt, door middel van deze Boodschappen, zullen ze Hem
tegenspreken door na te doen wat Hij zegt. Als mijn Zoon zegt, bereid jullie nu voor door de Sacramenten en
het gebed, zullen zij, Zijn vijanden, gelijkaardige verklaringen afleggen, maar ze zullen anders zijn. De
oproep om de mensheid te helpen – de armen – de vervolgden – zal hun belangrijkste focus zijn, niet de
verkondiging van het Woord. Ze zullen jullie niet aansporen om te bidden voor jullie zielen of voor de redding
van andere zielen. Neen, in plaats daarvan zal jullie gevraagd worden om deze zielen te helpen vanuit een
humanitair perspectief.
Wanneer jullie de oproep niet horen om jullie zielen te redden, van degenen die beweren dat ze de Kerk van
mijn Zoon vertegenwoordigen, dan weten jullie, in je hart, dat er iets vreselijk mis is.
Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die
altijd zullen bestaan tot mijn Zoon Zijn Rechtmatige Troon opeist, Hem beloofd door God de Allerhoogste.
Jullie mogen nooit het Woord van God vergeten. Het enige wat nu telt is te pleiten voor de redding
van alle zielen – ongeacht de vraag of zij koningen of armen zijn.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

988. Ik Ben, vooral, een God van Grote Barmhartigheid.
Zaterdag, 7 december 2013, 14:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jullie allen die Mij liefhebben weten, dat ik jullie op dit moment
roep om tot Mij te komen als kleine kinderen en voor Mij te knielen.
Open jullie hart en vertrouw volledig op Mij. Vraag Mij dan, door Mijn Liefde voor jullie allemaal, om
Barmhartigheid te tonen aan diegenen die Mij zullen verwerpen tijdens de Waarschuwing. Bid voor
deze arme verloren zielen die zo ver van Mij zijn, aangezien ze het uiterst pijnlijk vinden om hun gezicht te
laten zien voor Mijn alziende Ogen, tijdens de Verlichting van het Geweten.
Ik kreun elke keer van de pijn als Ik naar die mensen kijk die Mij niet kennen of begrijpen wat er in de wereld
zal gebeuren, aangezien Mijn Tijd bijna daar is. Het zal bijna onmogelijk zijn om deze zielen voor te
bereiden, want ze zullen nooit hun oren openen voor het Ware Woord van God. En dus moeten jullie, door
jullie gebeden, om genade smeken voor hen. Ik zal hen overladen met Barmhartigheid, maar het zal een
omslachtige taak zijn.
Ik roep de hele wereld op om deze Oproep vandaag te horen. Mijn Tijd, de Tijd voor God om Zichzelf
eindelijk aan de wereld bekend te maken is bijna hier, in de grootste manifestatie sinds het moment dat Mijn
Hart stopte met kloppen toen Ik aan het Kruis stierf.
Wanneer diegenen onder jullie die Mijn Belofte om terug te komen kennen, voor Mij verschijnen, verzoek Ik
jullie dringend om alstublieft te bidden, niet alleen voor jullie eigen ziel, maar voor de zielen van de
verdoemden. Herinner wat Ik jullie nu vertel. Op die dag, wil Ik dat jullie Me vragen:
"Jezus, ik smeek om genade voor allen die U verwerpen en die de meeste behoefte hebben aan Uw
hulp. Amen."
Als jullie Mij vragen om anderen te helpen, kan Ik op dat ogenblik heel bijzondere Genaden uitstorten op
diegenen wier lot werd gedwarsboomd door het bedrog van de duivel.
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Ik Ben, vooral, een God van Grote Barmhartigheid. Vergeet nooit hoe groot Mijn Barmhartigheid is, want er
is altijd hoop voor diegenen die Mij zijn ontvallen. Er is niets dat Ik niet zou doen om ze in Mijn Liefdevolle
Armen te brengen. Help Mij om hen te redden.
Jullie Jezus

989. Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst en velen zullen
Mij daarvoor haten.
Maandag, 9 december 2013, 16:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn Onderrichtingen kennen,
die aan de wereld gegeven zijn door het Boek van Mijn Vader, maar die het Woord van God interpreteren
om Het aan hun eigen wensen aan te passen. Diegenen die proberen om, met behulp van Mijn Heilig
Woord, anderen te intimideren en die hen kwellen, plegen een ernstige fout. Zij gebruiken de Gave
van de liefde niet om de Waarheid mede te delen. In plaats daarvan stroomt de haat, die wordt
veroorzaakt door de zonde van hoogmoed, door hun aderen. Weten jullie niet dat Mijn Woord eeuwig is?
Het is eenvoudig zodat alle mensen, met inbegrip van diegenen die geboren zijn met weinig verstand,
evenals mensen zonder enige kennis van Mij, kunnen begrijpen wat het is dat Ik tegen hen zeg. Waarom
zou Ik aan de ene een betekenis van Mijn Woord geven en dan een andere aan iemand anders?
Door het Gebod van Mijn Vader, Ben Ik de wereld op Mijn Tweede Komst aan het voorbereiden en velen
zullen Mij hiervoor haten. Diegenen onder jullie die zichzelf tot de elite, de uitverkorenen en de
zelfbenoemde profeten beschouwen, zijn niet geschikt om Mijn Voeten af te vegen, zo vol van haat zijn jullie.
Aangespoord door de geest van het kwaad en zo trots, zijn jullie blind voor de Ware Stem van de Heilige
Geest. De Heilige Geest kan nooit op jullie geharde, van haat vervulde zielen neerdalen, want jullie
vertegenwoordigen Mij niet. Voor diegenen onder jullie die de Waarheid begrijpen die het Allerheiligste
Boek, de Bijbel, bevat, weet dat jullie deze Grote Gave van kennis niet mogen misbruiken. Jullie
mogen er nooit iets van wegnemen of er iets aan toevoegen. Noch mogen jullie proberen om er
nieuwe interpretaties of betekenissen aan toe te kennen.
Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden, alleen maar omdat de meerderheid van jullie anders Mijn
Goddelijke Barmhartigheid niet zouden accepteren. Mocht Ik jullie niet goed voorbereiden, dan
zouden jullie niet klaar zijn. En toch, hoewel Ik nu met jullie spreek, beledigen velen van jullie Mij. Wanneer
jullie kwaad doen aan anderen, zullen jullie erg lijden. Diegenen onder jullie die anderen kwaad berokkenen
en dan zeggen dat zij dat doen in Mijn Naam, weet dat jullie Mij nooit zullen vervoegen in het Paradijs.
Wanneer jullie het Woord van God verwerpen zullen jullie nooit de Waarheid aanvaarden. Jullie zijn zo
koppig, zo vol ego en eigengerechtigheid, dat jullie de Ware Liefde niet kunnen voelen die alleen van Mij,
Jezus Christus, kan komen. Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet. Jullie zijn niet van Mij.
De geest van het kwaad zal velen overtuigen dat Mijn Gerechtigheid zo barmhartig zal zijn dat allen tot Mijn
Nieuwe Paradijs zullen toegelaten worden. Binnenkort zal elke bewezen Waarheid in de Evangeliën
worden herzien en zal dan in een ander licht worden geïnterpreteerd. Velen zullen bedrogen worden
en velen zullen de moeite niet doen om hun ziel voor te bereiden, inbegrepen diegenen die wel
geloven in Mijn Tweede Komst. Dat vals gevoel van veiligheid zal het grootste bedrog zijn, bedacht om de
mens zijn natuurlijke recht op het Koninkrijk van God te ontzeggen. Waar er geen verzoening gezocht wordt
door de mens voor de vergeving van zijn zonden, kan er in Mijn Ogen geen verlossing zijn.
Mijn Hand van Gerechtigheid zal op het menselijk ras neervallen. Ik zal ondankbare zielen – diegenen die
ervoor kiezen om hun valse goden van goud en zilver en wereldlijke en trotse leiders te verafgoden –
scheiden van de zachtmoedige en de nederige zielen. Ik zal genade tonen aan allen die Mij smeken om hen
te beschermen, maar die luid en vraatzuchtige zelfverklaarde profeten, die Mij zielen zullen ontzegd hebben,
zullen nooit op zoek gaan naar Mijn Barmhartigheid, want hun hoogmoed zal alleen dienen om hen voor de
eeuwigheid van Mij te scheiden.
Jullie Jezus

990. De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn zal van zijn lippen
komen.
Maandag, 9 december 2013, 19:46 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is dichtbij. Hoe dichter de Grote Dag komt, hoe meer tekenen in de
wereld zullen gezien worden.
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De man die ze aan de wereld zullen onthullen als de 'man van vrede', bereidt zich voor om Mij op alle
mogelijke manieren te imiteren. Hij kent de Heilige Schrift door en door en vanwege zijn afkomst zal
hij de woorden van achteren naar voren uitdrukken zodat hun betekenis wordt omgekeerd. Uit zijn
mond zullen de godslasteringen, de ketterijen, de leugens en de ontheiliging van Mijn Woord neerstromen.
Hij zal iedereen imponeren met zijn kennis van alle Heilige dingen. Hij zal uittreksels reciteren van Mijn
Onderrichtingen, die hij hartstochtelijk zal verkondigen van elk seculier podium in de wereld, totdat de
mensen rechtop gaan zitten en kennis nemen van hem.
Velen zullen zeggen: "Wie is deze man die met zo'n wijsheid spreekt? Wie is hij die naar de wereld uitroept
met liefde in zijn hart voor de massa? Is hij de Heer God, Jezus Christus?" zullen ze vragen, wanneer vele
wonderen aan hem zullen toegeschreven worden. En wanneer hij aan de altaren loopt met Mijn andere
vijanden, die als heilige dienaren van God zullen gekleed gaan, dan zal hij volledig door beide zijden in de
wereld worden aanvaard – de ware gelovigen en de heidenen.
Hij, de antichrist, zal de Waarheid verdraaien en de leugen verkondigen dat hij Mij is en dat hij komt
om jullie redding te brengen. De leugen zal worden verkondigd dat hij komt in het vlees. Hij zal nooit
verwijzen naar Jezus Christus Die in het vlees kwam tot aan Zijn dood aan het Kruis, want dat is onmogelijk.
Neen, hij zal het feit in omgekeerde volgorde verklaren. Hij zal zeggen dat hij, tenslotte, op dit moment, in
het vlees komt. Velen zullen geloven dat hij de Christus is. De antichrist zal vele talen spreken, maar
geen woord Latijn zal van zijn lippen komen.
Het beest zal verafgood worden, terwijl Ik, de Ware Verlosser van de wereld, zal vergeten en Mijn Woord
vertrapt zal worden. Jullie mogen nooit de leugens geloven, die door het beest zullen worden uitgesproken,
wanneer hij trots in de tempel zit die is opgericht om hem te eren.
Jullie Jezus

991. Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.
Dinsdag, 10 december 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe doet het Mij pijn om te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid
aanvaarden, die achter het humanisme ligt, dat zó begunstigd wordt door diegenen in Mijn Kerk.
Mijn Rol als Redder en Verlosser van de mensheid is nu vergeten geworden. De valse nederigheid,
binnen Mijn Kerk, zal gezien blijven worden en allen zullen diegenen toejuichen die de behoefte promoten
om naar het materiële welzijn van de mensen in nood te kijken. Dat alles zal resulteren in een valse religie.
Wanneer hebben jullie, die jezelf dienaren van God noemen, besloten om het Ware Woord van God door
jullie eigen gebrekkige interpretatie te vervangen? Wanneer hebben jullie besloten om het Christendom
door humanisme te vervangen, waarin geen melding van Mij wordt gemaakt? Weten jullie niet dat er
niets (goeds) voortkomt uit dat wat niet van God komt? Hoe weinig hebben jullie geleerd en hoe dom zijn
jullie als jullie geloven dat jullie zogenaamde goede werken – geconcentreerd op materiële welvaart – ooit de
Waarheid kan vervangen.
Wanneer jullie je primaire rol negeren – de belangrijkste leer om de zielen van Gods kinderen te redden –
dan kunnen jullie nooit zeggen dat jullie dienaars zijn van Mij. Hoe gemakkelijk het is voor jullie om uit te
roepen dat de armen, de ellendige en economisch achtergestelde leden van jullie maatschappij moeten
gered worden. Door dat verkeerde pad te volgen, waar jullie bewondering van de wereld zoeken voor jullie
zogenaamde goede daden, vergeten jullie de meest belangrijke rol waarvoor jullie geroepen werden. Dat is
om Mij te dienen, jullie Jezus. Dat is niet om persoonlijke populariteit te zoeken in Mijn Heilige Naam. Wat
dient het wie dan ook om alle comfort in het leven te hebben wanneer zij hun ziel niet kunnen
redden? Indien jullie bewondering van de seculiere wereld zoeken door middel van openbare handelingen,
ontworpen om jullie populair te maken, dan dragen jullie Mijn Kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan
kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit
zoekt.
Wanneer jullie het Offer vergeten dat Ik heb gemaakt om jullie zielen te redden, dan kunnen jullie Mij niet
dienen. Wanneer een priester de reden vergeet waarom hij een dienaar van Mij werd, is zijn val uit de
gratie tien keer die van een gewone ziel. Want wanneer hij zich van Mij verwijdert, neemt hij de zielen die
hij beïnvloedt en die zijn oordeel vertrouwen met zich mee. Mijn dienaren, hoor nu Mijn Oproep om de
zielen te redden van al diegenen over wie jullie door het Sacrament van de Priesterwijding zijn
benoemd. Wanneer jullie falen om wat jullie geleerd hebben te herhalen, onderrichten jullie de Waarheid
niet. Wanneer jullie het humanisme bevorderen en de zielen in jullie bisdom aansporen om hetzelfde te
doen, wijzen jullie Mij af. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, door het verlangen niet alleen sociale
rechtvaardigheid te bevorderen, maar om bewondering te zoeken voor jullie goede werken in de ogen van
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anderen. Hun bewondering en jullie verlangen om populair te zijn betekent dat jullie Mij niet langer dienen.
Wanneer jullie Mij niet langer dienen, laten jullie jezelf in dwaling vallen en al snel zullen jullie Mij helemaal
niet langer erkennen op de manier waarop jullie zouden moeten.
Alleen de weinige uitverkorenen, zullen Mij dienen tot op de laatste Dag. Op die Dag zullen velen van
diegenen die zichzelf dienaren noemen in Mijn Kerk op Aarde, huilen en schreeuwen, Mij smekend
om hun Barmhartigheid te betonen. Tegen die tijd, zullen zij miljarden zielen voor Mij verloren
hebben en velen van hen zullen zo gevangen zitten in de gruwel, dat zij niet in staat zullen zijn om de
waarheid van hun lot te begrijpen, totdat het té laat is.
Wordt wakker, diegenen onder jullie die zich ongemakkelijk voelen in de verlatenheid en de verwarring die
jullie op dit moment omringen als dienaren van Mij. Blijf te allen tijde stevig geworteld in de Waarheid.
Vergeet jullie rol als Mijn gewijde dienaren niet en die is om Mijn Kudde te voeden met de Waarheid en
ervoor te zorgen dat ze het Voedsel ontvangen dat nodig is om hun zielen te redden.
Jullie taak is het om Mij zielen te brengen.
Jullie Jezus

992. Moeder van Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten verleend worden in de pas
gerenoveerde kerk van de valse profeet.
Woensdag, 11 december 2013, 22:05 u.
Mijn kind, de wereld zal worden misleid door vele daden die beschouwd zullen worden als werken van
grote naastenliefde. Naastenliefde voor anderen zal worden verklaard als zijnde de grootste en meest
gewenste eigenschap in de Ogen van God.
Wanneer diegenen die overheden, kerken en de staat controleren, zich verenigen zullen ze veel controle
krijgen over Gods kinderen. Controle over de meer ongelukkigen in jullie samenleving kan twee dingen
betekenen. Ofwel wordt ze gebruikt voor een goede maatregel of om een verkeerde reden.
Ik moet jullie allemaal vragen om gefocust te blijven, met al jullie aandacht, op de wens van mijn Zoon op
deze moeilijke weg naar verlossing. Veel van Gods trouwe dienaren, hoewel goed bedoeld, zullen te zwak
zijn om op de weg naar het heil te blijven. Zo sterk zal de druk op hen zijn door die vijanden van God om
mijn Zoon aan de kaak te stellen, dat ze de Waarheid zullen afvallen.
De valse profeet zal een krachtig oecumenisch geloof introduceren en dat zal elke ketter voldoen. De
meerderheid van de mensen in de Kerk van mijn Zoon zal worden misleid, maar bijna de helft van
mijn Zoons gewijde dienaren zal weigeren de uiteindelijke eed te zweren, die ten onrechte zal worden
verklaard als één met de Heilige Eucharistie. De Heilige Eucharistie en haar ontheiliging zal de kern
vormen van alle ontevredenheid en dissidentie. Dan als de valse wonderen aan hem zullen worden
toegeschreven, zullen vele beroemdheden van de wereld de valse profeet omringen om aan zijn hof gunsten
te zoeken. Het zal dan zijn dat hij een erelijst zal opstellen en hun zullen eredoctoraten verleend worden in
de pas gerenoveerde kerk van de valse profeet, die maar een omhulsel van de vorige zal zijn. Allen zullen
hun beloningen aanvaarden voor de grote werken van liefdadigheid, waarover zij de leiding hadden, onder
leiding van de bedrieger. Elk zal de lof van de anderen zingen, totdat ze in het openbaar zullen verklaren dat
de valse profeet een levende heilige is, vanwege de zogenaamde wonderen die hij naar hun zeggen tot
stand bracht als Gods dienaar. En dan zullen hij en de antichrist een groot deel van de wereld
beheersen, maar Rusland en Azië zullen niet betrokken worden, want deze twee rijken zullen tegen
het Nieuwe Babylon opstaan tot Rome vernietigd is.
Al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden en wanneer jullie zien dat ze de kerken gebruiken als plaatsen
waar ze met trots hun grootheid, hun werken van naastenliefde zullen bekendmaken, dan zullen jullie
duidelijk zien hoe de hoogmoed hun bedoelingen dicteert. Wanneer Rome gevallen is, zullen er meer
beproevingen zijn, maar ze zullen van korte duur zijn. Dan is de tijd rijp voor de terugkeer van mijn Zoon,
Jezus Christus.
Jullie mogen deze profetieën niet negeren. Zodra jullie partij kiezen voor het nieuwe valse geloof, dat
binnenkort zal afgekondigd worden, zullen jullie mijn Zoon, Jezus Christus, opzij zetten en jullie zullen van
Zijn Barmhartigheid wegdrijven. Geef nooit jullie recht op Eeuwig Leven op voor wie dan ook die jullie
probeert te misleiden tot ketterij.
Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van Verlossing

778

993. Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij zielen en diegenen
die Mij zielen brengen behoren Mij toe.
Woensdag, 11 december 2013, 22:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, als het bedrog binnen Mijn Kerk op Aarde verergert, zullen veel meer zielen
verleid worden door valse bescheidenheid en zogenaamde publieke daden van grote liefdadigheid voor de
behoeften van de armen.
Het zal zo moeilijk en inspannend zijn om de Waarheid te onderscheiden, dat velen zichzelf gewoon zullen
toestaan om in een nieuwe leer te worden opgenomen die niet van Mij komt. Wanneer jullie, Mijn geliefde
volgelingen, beginnen te merken hoe mensen jullie in het openbaar zullen berispen, jullie oneerlijk
bekritiseren, zich met ongewone agressie naar jullie toe gedragen en jullie kwellen, moeten jullie weten dat
Satan al doet wat hij kan om in jullie hart twijfel over deze Missie te creëren. Hij en zijn volgelingen strijden
elke seconde tegen ieder van jullie die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest. Niet een van jullie,
die vecht om Mij te helpen bij de redding van de zielen, zal met rust gelaten worden. Jullie zullen
worden geconfronteerd met vele obstakels, zodat jullie van deze Missie zullen weglopen en Mijn
Woord ontkennen. Elke keer dat dit gebeurt, weet dan dat Ik jullie zal overspoelen met Mijn
Bescherming en jullie zullen je bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid in jullie, want zij bevechten
niet jullie maar Mij.
Wanneer jullie gewond zijn vanwege jullie liefde voor Mij, dan is het Mijn Pijn die jullie voelen.
Wanneer jullie tranen van verdriet vergieten, omdat jullie Mij volgen en als gevolg daarvan gekweld
worden, dan zijn het Mijn Tranen die uit jullie vloeien. Als ze jullie minachten en Mij bespotten, dan
beledigen zij Mij en alles wat met Mij geassocieerd is, niet jullie. En wanneer zij jullie liefde negeren
en jullie de rug toekeren, dan is het van Mij dat ze weglopen. Weet dan, dat wanneer jullie zulke
moeilijke en vreselijk pijnlijke proeven in Mijn Naam verdragen, dat Mijn Aanwezigheid op zijn sterkst is.
Wanneer Ik aanwezig Ben op deze manier, zullen jullie, met absolute zekerheid, weten dat alleen Mijn Werk
dit soort lijden zal aantrekken. Weet dan dat Ik jullie nooit in de steek zal laten, want jullie liefde voor Mij
zal jullie de hoogste beloning in Mijn Koninkrijk geven. Want wanneer jullie op deze manier lijden,
brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij in lichaam, ziel en geest toe. Jullie
zijn in Mij, met Mij en Ik woon in jullie.
Ik hou van jullie.
Jullie Jezus

994. Al gedurende Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was.
Donderdag, 12 december 2013, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de tijd voor Mijn Verjaardag nadert, wil Ik dat alle Christenen
overal de reden voor Mijn Geboorte overpeinzen.
Mijn Geboorte werd door Mijn Vader gepland vanuit Zijn Grote Barmhartigheid en Zijn buitengewone
Liefde voor Zijn kinderen. Zijn grootste offer was om Zijn enige Zoon, uit Hem geboren, naar een
ondankbare wereld te zenden, vol van zondaars die Hem niet op Zijn Voorwaarden wilden kennen. Door alle
Tussenkomsten van de profeten werd getracht om hun verharde harten te veranderen om naar Zijn
Heerlijkheid te zoeken. Maar zij keerden zich tegen Hem en doodden de profeten, die hen voedden met het
Voedsel voor hun zielen.
Door een onschuldig kind, Zijn enige Zoon, naar de wereld te zenden, plaatste Hij zich als een nederige
dienaar van menselijk vlees, voor diegenen die bedoeld waren om hun Meester te dienen. De Meester werd
daarom de Dienaar in wat de grootste vorm van Nederigheid was. Maar Hij hield zozeer van Zijn
kinderen, dat Hij bereid was om alles te doen om ze terug te winnen uit het bedrog en de verleiding van
Satan.
Al gedurende Mijn jeugd wist Ik wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Ik was ook erg bang en
overweldigd door de kennis van Wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Omdat Ik een mens was,
doorstond Ik angsten. Ik was snel gekwetst. Ik hield van allen die in contact met Mij kwamen en Ik
vertrouwde allen omdat Ik van hen hield. Ik wist niet dat ze Me zouden vermoorden, want Ik dacht dat Mijn
Koninkrijk gekomen was. Er waren bepaalde dingen die door Mijn Vader, Die niet met Mij communiceerde
zoals jullie zouden geloven, voor Mij verborgen werden gehouden. In plaats daarvan kreeg ik ingeprente
kennis, indien gewenst door Mijn Vader, in de taak die aan Mij was toegewezen, om aan allen redding te
brengen.
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Elke vorm van Goddelijke Tussenkomst werd gemaakt om de zielen te winnen van diegenen die dachten dat
ze de Wetten van Mijn Vader kenden, maar die ze verdraaiden om ze aan hun eigen verlangens en ego’s
aan te passen.
Ik heb vele jaren met Mijn geliefde Moeder en vader, Sint-Jozef, doorgebracht, net zoals iedere
familie. Ik hield zo veel van hen en Ik was gelukkig. We waren elkaar zeer nabij en Mijn Moeder was
begiftigd met speciale Genaden, aan haar geschonken door de Kracht van de Heilige Geest. Dat
betekent dat ze precies wist wat Mijn Missie meebracht. Ze kende de moeilijkheden die Ik zou moeten onder
ogen zien. De afwijzing. De spot. Maar ook zij wist evenmin dat Ik zou worden vermoord.
Het was na de eerste twee jaar in Mijn Missie, waarbij Ik twintig uur per dag de Waarheid predikte, dat Ik
besefte dat de oppositie was toegenomen. Al diegenen die Mijn Woord hoorden waren er alert op, zelfs als
ze niet precies konden begrijpen wat Ik probeerde te vertellen. Velen, die wel aanvaardden dat wat Ik hen
vertelde de Waarheid was, vonden het moeilijk om Mij te volgen vanwege de spot die zij moesten onder
ogen zien. Hoe dan ook, Mijn vijanden konden Mij niet negeren. Ik was het onderwerp van veel
discussie, veel twistgesprek en veel wrijving.
Ze verspreiden verschrikkelijke leugens over Mij, inbegrepen Mijn Deugdzaamheid, Mijn Geestelijke
Gezondheid en Mijn Bedoelingen – en toch konden zij niet negeren wat Ik deed, wat Ik zei en wat Ik
hen vertelde over Mijn Vaders Koninkrijk.
Ik werd verraden door diegenen die van Me hielden, maar bij wie de moed ontbrak om Mij te volgen.
Door de Genade van Mijn Vader, verdroeg Ik al deze Pijn, tot het uiteindelijke besef Me duidelijk werd. Toen
wist Ik dat ze Me niet zouden aanvaarden. Ik kende tegen het einde de Waarheid maar Ik wist ook dat Ik niet
kon opgeven. En zo werd God in Zijn enige Zoon, door de grootste daad van nederigheid, een slachtoffer en
stond Hij de mens toe om Hem een verschrikkelijk lijden, geseling en gewelddadige dood op te leggen. Deze
schijnbaar laffe daad door Mij, zoals gezien door de ogen van Satan, betekende dat hij twijfelde of Ik in feite
wel de Mensenzoon was. En dus werd hij bedrogen. Satan kon daarom deze Grote Daad van
Nederigheid niet tegenwerken, want er was niemand meer om te verleiden. Toen Ik naar Mijn dood
ging, een gewillig en stil slachtoffer, vol van liefde voor de mensheid, kon hij, Satan, niet concurreren met
deze daad, want hij bezit geen enkele vorm van nederigheid. Dus ging Ik gewillig mee met een brandend
verlangen om de zielen te redden en de wereld de erfenis van Eeuwig Leven na te laten. Mijn Koninkrijk
bleef echter voor het grootste deel onder het domein van Satan. Zielen, echter, kenden de Waarheid.
Om ervoor te zorgen dat de mensheid de Waarheid begrijpt, kom Ik nu om Mijn Koninkrijk terug te eisen.
Door dit te doen, heb Ik de toorn van Satan opgelopen. Zijn plannen om de Waarheid te verbergen zijn
uitgebreid en verfijnd. Op listige wijze is hij in Mijn Kerk geïnfiltreerd in deze laatste poging om Mij de zielen
te ontzeggen waarvoor Ik ben gekomen. De zielen die een natuurlijk recht hebben op het Prachtvolle
Koninkrijk dat Ik hen beloofde. Deze keer zal hij niet winnen. Maar vele zielen zullen worden misleid en
als zodanig beroofd worden van de Grootste Gave aan de mensheid gegeven door Mijn geliefde
Vader. Het komt jullie toe om een leven te leven in de Glorie van God met een perfect lichaam en ziel en
voor de eeuwigheid. Aan jullie allemaal. Verspeel dit niet door toe te staan dat jullie zelf verblind worden voor
het Ware Woord van God.
Jullie Jezus

995. Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en
volg Mij.
Zaterdag, 14 december 2013, 15:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zijn de voorbereidingen begonnen voor Mijn Tussenkomst van
Grote Barmhartigheid om de stenen harten van de mensen in harten van goud te veranderen. De
tekenen in het weer zullen er getuigenis van geven voor diegenen met ogen die kunnen zien en
diegenen die waakzaam zijn omtrent Mijn Belofte om iedereen een gelijke kans op redding te geven.
Diegenen wier geloof verzwakt is zullen vernieuwd worden met het Vuur van de Heilige Geest. De Heilige
Geest zal zo machtig zijn, dat wanneer zij het Licht zien, de Stralen van Mijn Barmhartigheid, velen door de
kracht ervan op de grond zullen vallen.
Diegenen die Mij verafschuwen en wier zonden voor hen geen betekenis hebben zullen geestelijk verder
sterven en in ontzetting van Mij wegkruipen. Sommigen zullen Mijn Tussenkomst niet overleven, omdat deze
hun weerstand te boven zal gaan.
Ik Ben nu bezig alle gekozen zielen voor te bereiden, door hen op te dragen te gaan Biechten en te
bidden voor de zielen van anderen. Mijn Tijd komt spoedig. Mijn Tussenkomst zal snel en krachtig
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zijn en van die dag af, zal de wereld in twee verdeeld zijn. Op die dag zal de wereld binnenstebuiten
gekeerd worden en alleen diegenen die in Mijn gunst blijven zullen de beproevingen doorstaan die overal
zullen waargenomen worden.
Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij. Wees sterk. Ik zal
jullie moed geven, want jullie zullen die nodig hebben wanneer de duisternis van die zielen die Mijn
Barmhartigheid verwerpen, over de Aarde zal vallen en zich vervolgens zal verspreiden. Enkel diegenen die
gezegend zijn met de Heilige Geest zullen het licht verschaffen, dat allen zal leiden die in Mijn Koninkrijk
verlangen binnen te gaan, zodat zij hun weg naar het Eeuwig Leven kunnen vinden.
Jullie Jezus

996. Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat hij de mens ervan overtuigt
dat hij groter is dan God.
Zondag, 15 december 2013, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend omtrent de Goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil
van Mijn Vader. De Mens is een schepsel van God en als dusdanig bezit hij niet de Gave van Kennis
met betrekking tot vele geheimen die enkel door de engelen en heiligen in de Hemel gekend zijn.
Daarom kan niemand zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader bepaalde gebeurtenissen in de wereld toelaat,
terwijl iemand anders zegt dat hij ingewijd is omtrent de oorsprong van het universum. De mens is gewoon
een dienaar van God, maar omdat God de mens verlangde te scheppen naar Zijn volmaakt Beeld, verleende
Hij hem vele gaven en talenten. Hij gaf de mens nooit de Kennis omtrent de Boom des Levens en dat
had een reden. De mens verwoestte zijn status in Gods Ogen, toen Adam en Eva zich van Hem
afscheidden, door de zonde van hoogmoed. De zonde van hoogmoed duurt vandaag nog steeds voort en is
de oorzaak van veel verwijdering van God. Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat het de mens
ervan overtuigt dat hij groter is dan God. Hoogmoed brengt de mens in de verleiding Gods Wetten van
Goddelijkheid te belemmeren. Dat omvat ook de overtuiging dat de mens het recht heeft te beslissen aan
wie de Gave van het Leven gegeven wordt en wie het recht heeft het weg te nemen.
Hoogmoed brengt de mens eveneens tot de overtuiging dat hij weet hoe het universum geschapen werd,
terwijl hij in feite onwetend is omtrent zulk een wonder. Alleen God heeft de Macht om iets te scheppen.
Alleen God kan beslissen in hoeverre Hij de mens zal toelaten Zijn Schepping te onderzoeken of
ermee te knoeien. Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden kent. Wanneer de mens gelooft dat hij
zijn eigen lot in handen heeft, en het lot van anderen, valt hij in ernstige dwaling, want wanneer hij de
zonde van Lucifer imiteert, zal hij weggevaagd worden. Wanneer de mens zijn Schepper weigert te
antwoorden, zal Hij niet langer daar zijn om hem op de laatste dag vertroosting te schenken.
Jullie mogen nooit toelaten dat de hoogmoed jullie ervan zou overtuigen dat jullie alle dingen van
deze wereld en nog veel meer kennen, want dat is onmogelijk. In plaats daarvan moeten jullie luisteren,
de richtlijnen volgen die in de Heilig Evangeliën staan opgetekend, zodat jullie in vrede en in
overeenstemming met Mijn Vaders Wil kunnen leven. Want wanneer jullie je voor Hem vernederen, zal Hij
jullie op de laatste dag grote heerlijkheid betonen en dan zullen jullie het grote mysterie begrijpen van Zijn
Glorievol Koninkrijk.
Jullie Jezus

997. Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het beest verzwakt.
Maandag, 16 december 2013, 19:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie dicht bij Mijn Hart zijn en wanneer zielen zich helemaal aan
Mij overgeven, dan gebeuren er een aantal dingen.
Ten eerste zal elke angst voor menselijke bemoeizucht in jullie levens verdwijnen. In plaats daarvan
zullen er vrede en tevredenheid zijn, die van Mij komen wanneer Ik werkelijk in jullie hart en ziel woon. Geen
berg van misbruik, wreedheid of kritiek kan jullie ziel binnendringen, want jullie zullen die pijn aan Mij
gegeven hebben. Dat is de reden waarom jullie altijd bij zulke aanvallen rustig en stilzwijgend moeten
blijven.
De volgende Genade die jullie zullen ontvangen zal de sterkte zijn om de neiging tot zonde te
weerstaan. Deze bekoring, die door de duivel voor alle zielen geplaatst wordt, elke dag opnieuw, is zeer
krachtig en maar weinig mensen hebben de wilskracht om het vallen in zonde te vermijden. Maar wanneer
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jullie je wil aan Mij gegeven hebben, is het Mijn Wil die in jullie ziel zal wonen, die dan de bekoringen zal
weerstaan die zich aan jullie opdringen.
Onderschat nooit of nooit, hoezeer Satan het mensenras in een wurggreep houdt. Die kracht is zoals
een krachtige storm en net zoals een sterke, hevige rukwind jullie tegen de grond kan smakken, zo is de
verleiding die jullie wordt opgedrongen door de Boze, verwant aan een kracht die jullie in enkele seconden
zal optillen en jullie in de zonde drijft die jullie trachten te vermijden.
De mens is geboren met zonde. Door het Sacrament van het Doopsel, is de macht van het beest verzwakt.
Maar in het leven met zijn vele beproevingen en verleidingen, zal elke mens verleid worden tot allerlei
zonden. Enkel diegenen die hard zullen werken om de zonde te vermijden zullen de hevige strijd
overwinnen, die de Boze zal organiseren om hun zielen te verslinden. Geregeld met Mij spreken is
belangrijk. Het enige wat jullie moeten doen is met jullie eigen woorden met Mij spreken. Vraag Mij geregeld
jullie te vergeven voor de zonden die jullie berouwen. Ontvang regelmatig de Sacramenten. Ten slotte,
vertrouw Mij, want wanneer jullie dat doen heb Ik de Macht om jullie op de rand van de zonde terug te
trekken. Wanneer jullie je wil aan Mij overgeven, zal Mijn Wil de drijvende kracht worden om jullie tegen
Satan te beschermen.
Door jullie helemaal aan Mij over te geven, zullen jullie je ziel vervolmaken.
Jullie Jezus

998. Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.
Woensdag, 18 december 2013, 16:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eens het leven door Mijn Vader geschapen wordt en
eens de mens voor het eerst ademt, zal hij in lichaam en vervolgens naar geest leven in eeuwigheid.
Het grootste mysterie van het Eeuwig Leven is dat het bestaat, of de mens er nu voor kiest of niet.
Aan de mens werd de Gave van de vrije wil geschonken en tot op de dag dat hij zijn laatste adem op aarde
uitblaast heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven leiden zo goed als hij kan en overeenkomstig Gods Wetten
en zijn redding verdienen. Of hij kan de Waarheid van Gods bestaan verkwisten en zijn leven leiden
overeenkomstig zijn eigen verlangens. Wanneer hij zijn eigen hartstochten, hebzucht en verlangens
bevredigt in strijd met het Woord van God, neemt hij verschrikkelijke risico’s, die gevolgen zullen hebben
voor de eeuwigheid.
De gelukkigen die de schitterendste redding verwerven, zullen een Eeuwig Leven van verrukking
leiden in Gods Koninkrijk. Zij zullen genieten van elke vorm van heerlijkheid in vereniging met de Wil
van God en een volmaakt bestaan leven dat geen einde kent. Diegenen die ervoor kiezen om God de
rug toe te keren, zelfs wanneer elke inspanning door Mij gedaan werd om hun armzalige zielen te redden,
ook zij zullen een eeuwig bestaan leiden. Spijtig genoeg zullen zij een verschrikkelijke doodsstrijd verduren
in eenzaamheid en uitzichtloze verlatenheid. Ook zij zullen opstaan, samen met de levenden en de doden,
maar hun bestaan zal pijnlijk zijn, daar zij nooit het Licht van God zullen zien. Alleen het Licht van God kan
eeuwig geluk brengen.
Wanneer jullie op Aarde jullie laatste adem uitblazen, betekent dat eenvoudig dat jullie opgenomen
worden in de volgende fase van jullie reis in de eeuwigheid. Er is slechts één pad om te nemen en
dat is datgene wat naar Mij leidt. Gelijk welk ander pad zal jullie in een verschrikkelijk bestaan brengen en
toch geloven vele misleide zielen dat zij de Waarheid kennen wanneer zij het bestaan van de eeuwigheid
verwerpen.
Jullie mogen nooit de Waarheid verwerpen want alleen de Waarheid kan jullie eeuwige verlossing schenken.
Jullie Jezus

999. Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen.
Vrijdag, 20 december 2013, 23:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn Bevel dat Satan en al zijn demonen zullen bedaren. Want met
al hun macht betekenen zij niets voor Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. Want al Mijn Nederigheid, Mijn
Offers, Mijn Smeekbeden tot het menselijk ras om Mijn Liefde toe te staan hen naar Mij toe te trekken, Mijn
Goddelijkheid mogen nooit onderschat worden. Mijn Macht mag nooit verkeerd begrepen worden want Ik
Ben de Almachtige en Mijn Koninkrijk zal voor eeuwig heersen, met of zonder de mens, die de vrije wil heeft
en daarom ook de keuze heeft om Mij al dan niet te volgen.
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Terwijl de menselijke zwakheid, veroorzaakt door de zonde, elke persoon kwetsbaar maakt voor de
bekoringen van Satan, moeten jullie niet geloven dat hij over alle macht beschikt want dat is niet het geval.
Elke boze geest, met inbegrip van hun meester, het beest, zal op Mijn Bevel aan Mijn Voeten
neervallen. Weten jullie dat niet? Want er is slechts Eén Die de Goddelijkheid bezit om allen aan Zijn
Voeten te onderwerpen en dat Ben Ik, Jezus Christus.
Om de gunst van God te bereiken moet elk van jullie naar Mij komen. Ik bemin jullie. Ik trek jullie naar Mij
toe. Ik smeek jullie met aandrang. Ik verneder Mijzelf voor jullie. Ik liet toe dat Ikzelf over de grond gesleept
werd door de modder, omwille van jullie, vóór Ik stierf. Spoedig zullen jullie voor Mij staan. Op de Dag van
het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen en dan zullen jullie weten wat het is om
tegenover Mijn Goddelijk Licht te staan. Mijn Licht is zo machtig dat alleen de zuivere en nederige zielen
het zullen verdragen. Het zal velen van jullie tegen de grond dwingen terwijl jullie je gelaat voor Mij zullen
verbergen. Zeer weinigen van jullie zullen in staat zijn om voor Mij te staan en toch zal Ik jullie naar Mij
toetrekken, totdat jullie daar staan zoals dat bedoeld is in volledige overgave en gehoorzaamheid aan Mij.
Op die dag zal jullie vrije wil ten einde lopen.
Jullie Jezus

1000. Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – want dan
kan Zij niet Bestaan.
Zaterdag, 21 december 2013, 20:13 u.
Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou ervan beschuldigen door Mijn Heilig Woord te strijden tegen het
Gezag van Mijn Kerk, moeten Mijn Oproep aanhoren.
De Kerk die door Mij, Jezus Christus, gesticht is, was gebouwd op een stevige Rots en hoe hevig Mijn Kerk
– Mijn Lichaam – ook aangevallen wordt, de poorten der Hel zullen haar nooit overweldigen. Satan en zijn
agenten zullen alleen datgene aanvallen wat authentiek is, wat Waar is en wat van Mij komt. Dat is
waar al zijn energie op gericht is – op Mijn Kerk. Ik Ben Aanwezig in Mijn Kerk door Mijn Lichaam, de
allerheiligste Eucharistie. Mijn vijanden zullen altijd mikken op Mijn Allerheiligste Eucharistie omdat
Het niet zomaar een symbool is van Mijn Liefde, Mijn Belofte om de wereld vrij te kopen – Het is Mijn
Lichaam. Het leeft en ademt want Ik Ben het, Jezus Christus, die erin verblijft. Ik zal in de Heilige
Eucharistie blijven tot dicht bij het einde, maar Mijn Kerk zal nooit sterven.
Mijn Woord is Vlees geworden en door Mijn Vlees zullen jullie, kinderen van God, dicht bij Mij blijven.
Wanneer Mijn vijanden Mijn Kerk in het verleden aanvielen, bevocht Mijn Kerk eendrachtig haar
tegenstanders. Maar wanneer Mijn Kerk van binnenuit aangevallen wordt door de geest van het kwaad, zal
zij zeer weinig hinder ondervinden vanwege de seculiere wereld.
Satan valt zijn eigen werk niet aan. Als Mensenzoon zal ik Mijn Kerk nooit in de steek laten, want zij is
ondoordringbaar voor de duivel. Mijn volgelingen zullen Mijn Kerk trouw blijven tot op de laatste dag.
Nochtans zal een groot aantal mensen de aanvallen niet begrijpen die Mijn Kerk van binnenuit zal
doorstaan. De meesten van hen zullen tevreden zijn met de vele aanpassingen die ingevoerd zullen
worden in de Heilige Sacramenten en in de Wetten van God. Zij zullen de leugen slikken dat het
moderne leven om een moderne kerk roept; dat de mensen het vandaag nodig hebben om keuzes te
kunnen maken op basis van hun vrije wil – ongeacht of zij daarmee God beledigen of niet. Wanneer
zij God dan beledigen en godslastering begaan bij de ontwijding van de Heilige Eucharistie, zullen zij niet
langer deel uitmaken van Mijn Kerk. Mijn Kerk zal ongeschonden blijven. Mijn Kerk zal overeind blijven
omwille van diegenen die trouw zullen blijven aan het Woord van God – het Woord dat Vlees is geworden.
Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – want dan kan Zij niet Bestaan.
Ik beloofde dat Ik Mijn Kerk zou beschermen tegen de poorten van de Hel en Ik doe dat nu door Mijn trouwe
gewijde dienaren voor te bereiden om Mij te steunen, trouw en standvastig te blijven tot de Grote Dag. Ik
breek nooit Mijn Belofte.
Jullie Jezus
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