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Uit boodschap 433. Richt gebedsgroepen op, toegewijd aan
‘Jezus tot de Mensheid’.
(Woensdag 16 mei 2012, 17.38 u.)
“Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet beklemtonen, aan al diegenen die in Mij geloven,
dat het belangrijk is om voor elk van jullie naties te bidden.
Om dat op een doeltreffende manier te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten,
toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’.
Gebruik deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven
werden.”
Jullie geliefde Verlosser
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299. De Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld indien duistere zielen zich
bekeren
Zondag 1 januari 2012, 15.00 u.
Mijn kind, de tijd is nabij, maar Mijn kinderen moeten geduld hebben. Alles zal
gebeuren overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader.
Kinderen, jullie moeten beseffen dat de duistere krachten in jullie wereld jullie geloof
in God de Vader bedreigen. Deze boze machten zullen niet winnen omdat zij geen
macht hebben over Mijn Hemelse Vader. Toch zullen zij hun naaste broeders en
zusters kwellen door moord, oorlog en heerszucht.
Bid opdat deze duistere zielen spoedig het licht van Mijn Zoon zouden zien. Indien zij
zien en zich tijdens ‘De Waarschuwing’ bekeren dan zal er een tijdelijke vrede op
aarde heersen.
Mijn Zoon, Jezus Christus, op wie alle zielen moeten vertrouwen om redding, wacht
vol ongeduld om Zijn Grote Barmhartigheid naar de mensheid te brengen.
Bid vurig, Mijn kinderen, voor de redding van deze duistere zielen die ‘De
Waarschuwing’ mogelijks niet overleven.
Deze arme zielen zullen geterroriseerd zijn, niet alleen wanneer zij hun zonden zullen
zien, maar ook wanneer zij de duisternis zullen zien waarin zij zich bevinden. Die
duisternis heeft hun zielen zozeer bedekt dat het licht van de barmhartigheid van
Mijn Zoon hen zwak en onmachtig zal maken.
Velen zullen te zwak zijn om de barmhartigheid te grijpen die Mijn Zoon hun wil
schenken.
Ik verzoek jullie dringend te bidden voor deze zielen. Mijn Zoon is vastberaden om
deze zielen eerst te redden. Hij heeft meer gebed nodig, kinderen. Jullie moeten om
barmhartigheid smeken voor deze verduisterde zielen.
Mijn kind, vraag Mijn kinderen om deze Kruistocht van Gebed* toe te wijden aan mij,
de Moeder van Redding.
“O Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van redding en Middelares
van alle genaden, U die zal deelnemen aan de redding der
mensheid uit de verdorvenheid van Satan.
Bid voor ons, Moeder van Redding, bid dat alle zielen kunnen
gered worden en de liefde en barmhartigheid aanvaarden betoond
door Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die nog eens terugkomt
om de mensheid te redden en om ons de kans te geven op
eeuwige redding. Amen.”

*

Kruistocht van Gebed (17) tot de Moeder van Redding – Gebed voor Duistere Zielen.
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Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

300. Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een leugen.
Zondag 1 januari 2012, 17.30u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze zending ook is, Ik nooit zal
nalaten jou te leiden.
Mijn stem bemoedigt je altijd. Mijn geest beweegt jouw hart zodat jij er machteloos
tegen bent. Mijn liefde is zo omhullend dat jij niet in staat bent Mij je rug toe te keren
of Mij te verloochenen. Toch vindt jij dat je onderweg struikelt.
Wanneer jij probeert om Mijn woord te analyseren dan zal je ontdekken dat jij niet in
staat bent om dat met succes te doen. Geen enkele hoeveelheid ontledingen kan
de waarheid veranderen van wat Ik zeg.
Niemand, Mijn dochter, ook jij niet, heeft de autoriteit om de betekenis van Mijn
Heilig Woord te verdraaien opdat het wat meer aanvaardbaar zou zijn in jullie
ogen.
Dat geldt ook voor Mijn woord in de Heilige Bijbel en Mijn woord vervat in deze
boodschappen.
Heb meer vertrouwen in Mij, Mijn dochter. Vraag Mijn kinderen en al Mijn geliefde
volgelingen Mij volledig te vertrouwen.
Ik zal de mensheid nooit laten vallen. Ik zal Mij nooit afkeren van de smeekbeden
van Mijn gekoesterde kinderen. Ik zal altijd antwoord geven aan arme zielen die
smeken om Mijn Barmhartigheid.
Wat Ik nooit zal doen, Mijn dochter, is tot Mijn kinderen spreken om te voldoen
aan hun behoeften en hun te geven wat zij willen horen.
De waarheid moet gezegd worden. Mijn Heilig Woord mag nooit afgezwakt en met de
waarheid mag nooit geknoeid worden.
Mijn Heilig Woord mag nooit veranderd, aangepast of verdraaid worden zodat
het een leugen wordt.
Weet dat de tijd voor Mijn gerechtigheid nabij is. Begrijp dat Mijn Barmhartigheid
groot is, maar de verdorvenheid die Ik in jullie wereld zie doet Mij walgen.
Die verdorvenheid wordt zelfs gerechtvaardigd door diegenen die Mijn woord belijden
en die beweren Mij te kennen.
Zij hebben Mijn onderrichtingen al eeuwenlang verdraaid om te voldoen aan hun
hebzucht, begeerte, hoogmoed en gierigheid.
Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik voor Mijn ogen verdorven handelingen zie en
merk hoe aan Mijn kinderen wordt wijsgemaakt om te geloven dat deze handelingen
aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.
Word wakker voor de waarheid. Mijn grote barmhartigheid staat ter beschikking van
elke ziel tijdens ‘De Waarschuwing’.
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Maar pas op. Die Christenen die geloven dat de verdraaide waarheid van Mijn leer
aanvaardbaar zal zijn in Mijn ogen zullen tijdens ‘De Waarschuwing’ geschokt
worden. Zij zullen zich verzetten tegen de waarheid wanneer Ik bekend maak hoe
hun zonden Mij ten zeerste beledigen.
Ik doe een dringende oproep tot deze mensen om te aanvaarden dat Ik de waarheid
ben en het licht. Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al de rest is een leugen.
Onderzoek oprecht jullie geweten, kinderen, voor ‘De Waarschuwing’ plaatsvindt.
Leer de waarheid te herkennen alvorens je voor Mij komt. Want dan en alleen dan
zal jullie lijden minder zijn.
Jullie Leraar en Verlosser,
Redder van heel de Mensheid,
Jezus Christus

301. De Maagd Maria: De tijd voor de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet
veraf
Maandag 2 januari 2012, 12.00 u.
Mijn kind, de tijd van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet meer veraf.
Wanneer Satans macht afneemt wordt hij steeds meedogenlozer in zijn jacht op
zielen.
Zelfs sterke zielen zullen deze periode moeilijk vinden omdat hun geloof tot het
uiterste getest zal worden.
Mijn kind, wanneer het geloof van Mijn kinderen op deze wrede wijze getest wordt
mogen zij niet wankelen maar waakzaam blijven. Zij moeten te allen tijde zuiver
van hart blijven.
Zij moeten ook zwijgzaam blijven wanneer zij afgunst voelen in hun zielen. Afgunst
en jaloersheid leiden tot haat. Afgunst op uitverkoren zielen neemt toe, zelfs onder
diegenen die Mijn Zoon liefhebben.
Kinderen, jullie mogen nooit bezwijken onder die bekoring die de Duivel in jullie
harten plaatst.
Een wijdverspreide jaloersheid op alle zieners en heilige boodschappers in de
wereld zal vanaf nu toenemen. Dat werd voorzegd want zij behoren tot de vele
heiligen van de eindtijd.
Hun levenslot is hard en zij zullen intens lijden omwille van de taak die hun werd
toevertrouwd.
Mijn kind, Ik roep al diegenen op die Mij, hun Heilige Moeder, vereren om tot Mij te
bidden voor de bescherming van zieners en eindtijdprofeten.
Zij hebben jullie gebeden nodig. Zelfs indien jullie twijfels hebben omtrent deze zielen
die uitgekozen werden om de waarheid aan de wereld mee te delen, bid dan toch
voor hen.
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Jullie zijn allen Gods schepping. Jullie moeten elkaar liefhebben. Verkondig het
heilig woord van Mijn Zoon, maar nooit ten koste van het beledigen van een
van Gods andere kinderen.
Beledigingen ontspringen niet uit liefde. Zij komen van de Misleider wiens haat
voor de mensheid geen grenzen kent.
Indien jullie Mijn Zoon beminnen en iets aan te merken hebben op een andere ziel,
verzegel dan jullie lippen.
Belaster een ander nooit in de naam van Mijn Zoon.
Mijn Hart wordt als met een zwaard doorboord wanneer Ik die zielen die toegewijd
zijn aan mij, de Heilige Moeder van God, zie schimpen op uitverkoren zieners die
zielen helpen redden.
Bid, bid, bid voor de zieners die door God de Vader vandaag in de wereld werden
uitgekozen.
Wees ervan overtuigd dat zij die de grootste beledigingen ondergaan diegenen
zijn die in de naam van Mijn Zoon spreken.
Diegenen van wie de boodschappen hevig betwist, afgekeurd en verscheurd worden,
zijn meestal de uitgekozen zielen.
Zij zijn de eerste doelwitten van de Duivel die, door middel van anderen, de
gelovigen zal honen opdat zij deze zieners zouden verwerpen.
Onthoud dat deze boodschappers Mijn Zoon en Zijn Heilig Woord
vertegenwoordigen.
Verwerp de waarachtige ziener en jullie verwerpen het woord van Mijn dierbare
Zoon.
Bid altijd om onderscheiding. Hoe dan ook mogen jullie nooit openlijk deze
goddelijke boodschappen bespotten die aan de mensheid gegeven worden om de
zielen te redden van de vuren van de Hel.
Blokkeer het werk van deze zieners en jullie blokkeren de redding der zielen.
Jullie geliefde Moeder, Koningin van de Hemel, Moeder van Redding

302. God de Vader: Twee miljard zielen zullen zich bekeren als resultaat van
deze boodschappen
Dinsdag 3 januari 2012, 15.30 u.
Mijn dochter, het visioen dat Ik je vandaag gaf en waarin Ik je het gelaat openbaarde
van Mijn Zoon en Mij, je geliefde Hemelse Vader, is zeldzaam.
Jij bent gezegend omdat jou dit buitengewoon geschenk vanuit de Hemelen gegeven
is. Jouw lijden zal nu afnemen en je zal veel sterker worden dan voorheen.
Vrees dit werk nooit, want je moet nu toch al weten dat alle macht op aarde in Mijn
Hemelse handen ligt. Niemand heeft macht over De Vader. Zelfs de Misleider kan
Mijn Hemels plan voor de Mensheid niet verknoeien of veranderen.
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De Hemel verheugt zich omwille van de bekeringen die voortvloeien uit Mijn
boodschappen voor de wereld. Meer dan twee miljard zielen zullen zich bekeren
als een direct gevolg van deze goddelijke boodschappen.
Niemand zal dit werk stoppen. Zij mogen proberen, maar dat zal nutteloos zijn.
Mijn goddelijke bescherming overdekt alle zielen die de waarheid van eeuwige
verlossing verkondigen.
Geef nooit op, kinderen, hoe zwaar jullie lijden ook wordt. Vergeet nooit dat lijden
jullie dichter bij Mijn Hemels Koninkrijk brengt.
Jullie, Mijn kinderen, zullen je binnenkort verheugen wanneer jullie de genaden
voelen die door Mijn Zoon over jullie worden uitgestort.
Blijf alert. Blijf bidden voor alle zielen en twijfel niet één minuut dat Ik het ben, jullie
Eeuwige Vader, die jullie door deze boodschappen vrede geef naar geest, ziel en
lichaam.
Behandel deze boodschappen als heilig. Zij zijn en zullen altijd in
overeenstemming zijn met Mijn woord dat sinds het begin der tijden aan de mensen
gegeven werd. Zij zullen de vlam van jullie ziel aanwakkeren op een manier die jullie
moeilijk zullen kunnen negeren.
Sta Mijn geest toe jullie te bereiken en ontspan. Enkel dan kan Ik jullie ziel aanraken
zodat een sprankel van herkenning jullie hart zal ontvlammen.
Ik roep jullie op naar Mij toe te rennen opdat Ik jullie kan omhelzen zoals alleen een
Vader kan.
Laat Mij jullie Mijn bescherming en genaden geven om jullie sterk genoeg te maken
om te strijden in Mijn leger tegen het kwaad in jullie wereld.
Mijn leger zal de vrede voortbrengen die jullie zo verlangen en de liefde die
jullie nodig hebben om jullie dorst te lessen.
Ga in Vrede, kinderen, in de wetenschap dat de waarheid vervat zit in deze
boodschappen die Ik voor de hele wereld bevestigd heb.
Jullie zullen Mijn liefde herkennen indien jullie zuiver en nederig zijn van hart. Word
klein als een kind in Mijn ogen. Dan alleen zal Ik jullie als een engel opheffen in Mijn
Hiërarchie, wanneer de tijd gekomen is.
Ga in vrede. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en Ik zal jullie de troost
en verlichting schenken die jullie verlangen.
Ik bemin jullie, kinderen. Ieder van jullie in het bijzonder.
Ik verheug Mij, want wanneer de dag komt voor onze Heilige Familie om zich te
herenigen, zullen alle Hemelen zingen in lofprijzing en dankzegging voor de
eeuwigheid.
God de Vader
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303. Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken
Woensdag 4 januari 2012, 18.15 u.
Mijn dochter, Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken.
De voorbereidingen zijn klaar, maar Ik heb meer gebed nodig voor diegenen die een
ellendige dood zullen sterven in staat van doodzonde tijdens ‘De Waarschuwing’.
Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om te bidden, te bidden, te bidden, voor hun
arme zielen.
Ik bemin jullie, Mijn geliefde volgelingen. Hoe verblijd Ik Mij in de liefde en de
zuiverheid van hart die Ik onder jullie waarneem. Jullie schenken Mij zoveel troost en
verlichten Mijn lijden. Jullie toewijding is als een balsem op Mijn etterende
wonden.
In de wereld, waarin Ik door zo velen weggestuurd en verworpen word, is het jullie
trouw, Mijn geliefde volgelingen, die Mij grote vreugde schenkt.
Mijn lijden wordt gedicteerd door de graad van goddeloosheid in de wereld.
Deze wereld die ambitie, eigen glorie en valse idolen vereert.
Mijn naam wordt niet als belangrijk beschouwd. Mijn stem wordt boven het kabaal
van de zelfbezetenheid niet gehoord.
Hoe luid schreeuwen en pochen zij om hun wereldse winsten. Maar het is het
gefluister van Mijn geliefde volgelingen dat Mij toestaat te spreken zodat Mijn
stem gehoord wordt.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn nu met Mij verenigd op een wijze die jullie zal verbazen.
Ga, Mijn dochter, en zeg Mijn geliefde volgelingen dat Ik hen bemin en dat Mijn
genaden hen sterk genoeg zullen maken om Mijn Heilig Woord te verkondigen aan
een wereld die het nodig heeft de waarheid te horen zodat zielen kunnen gered
worden.
Jullie geliefde Jezus

304. Pogingen tot een Nucleaire Oorlog in het Oosten
Woensdag 4 januari 2012, 19.20 u.
(Uittreksel uit een privéboodschap aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.)
Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij terwijl Ik de wereld erover inlicht dat in
het Oosten landen pogingen beginnen te ondernemen om elkaar te vernietigen.
Er is veel gebed nodig om ervoor te zorgen dat deze nucleaire oorlog en andere
gruweldaden afgewend worden. Vergeet nooit dat gebed machtig is en vele
boosaardige gebeurtenissen kan matigen.
Ik moet jullie herinneren aan Mijn verlangen naar gebed om zielen te redden.
Ik heb meer zielen nodig, Mijn dochter, vooral diegenen die bestemd zijn om te
sterven tijdens ‘De Waarschuwing’.
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Jullie moeten intussen weten dat dit Mijn grootste verlangen is en het zullen de
gebeden van Mijn volgelingen zijn die de redding van deze zielen kunnen bekomen.
Ik smeek de gebedsgroepen overal dringend, om nu vurig te bidden voor zulke
zielen.
God, Mijn Eeuwige Vader, zal antwoorden in overeenstemming met jullie verzoeken
en een levenslijn uitwerpen naar deze arme zielen.
Je bent moe nu, Mijn dochter. Ga in vrede. Rust.
Jouw Jezus

305. Oordeel en vervloek anderen in Mijn naam en je spuwt in Mijn gelaat
Zaterdag 7 januari 2012, 15.40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn volgelingen onderling blijven bekvechten
omtrent de authenticiteit van deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld,
blijven steeds meer zielen van Mij gescheiden.
Tot diegenen onder jullie die beweren Mij te kennen, wees ervan overtuigd dat jullie
liefde voor Mij bewezen moet worden.
Het is niet voldoende te zeggen dat jullie Mij beminnen. Jullie moeten eerst jullie
naaste liefhebben.
Hoe hebben jullie je naaste lief? Door hem te behandelen met liefde en respect
ongeacht hoezeer hij jullie beledigt.
Wee diegenen van jullie die een ander belasteren in Mijn naam. Jullie zijn voor
Mij verloren. Zonder nederigheid in jullie hart, terwijl jullie een ander oordelen en
vervloeken in Mijn naam, spuwen jullie in Mijn gelaat.
Onthoud dat jullie Mij niet vertegenwoordigen wanneer jullie anderen openlijk
beledigen en haten.
Toch zijn er velen onder diegenen die zichzelf voordoen als Mijn heilige
apostelen die in deze val trappen, voor hen door Satan opgezet met de bedoeling
hen te doen struikelen.
Ga weg, zeg Ik. Bid om vergeving. Het ware veel beter dat jullie meer tijd namen
om te bidden voor de redding van jullie broeders en zusters.
O hoe verlang Ik ernaar dat die volgelingen die zeggen dat zij in Mijn naam komen,
zich zouden gedragen op de manier die Ik hun geleerd heb. Hoe kwetsen zij die
arme zielen die hun uiterste best doen om nederig te blijven in Mijn ogen.
Er is een grote nood aan onderscheiding met betrekking tot deze heilige
boodschappen die komen van Mijn goddelijke lippen, de laatste van dit soort
boodschappen in deze eindtijd.
Vorm nooit jullie eigen opinie op basis van een gebrekkig begrip omtrent wie Ik ben
en over Mijn leer.
Bovenal ben Ik eerst een God van barmhartigheid alvorens Ik kom als Rechter.
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Ik bemin jullie allen, maar Ik onderga vandaag dezelfde pijn als die Ik onderging in de
Hof van Gethsemani. Ik zal nooit rusten alvorens Ik jullie gered heb van de Boze.
Elke persoon die beweert dat Ik niet lijd, kent Mij niet.
Om het even wie, die denkt dat hem de autoriteit gegeven is om anderen in Mijn
naam te oordelen, bemint Mij niet echt. In plaats daarvan bemint hij zichzelf en is hij
vol hoogmoed.
Wie anderen ook maar met de vinger wijst met de bedoeling hen te dwingen in Mij te
geloven, heeft eveneens Mijn leer van liefde, nederigheid en geduld, verkeerd
begrepen.
Vele welmenende Christenen geloven dat het hun rol is Mijn leer te analyseren en er
opnieuw de betekenis van te bepalen. Maar vele van hun analyses zijn gebaseerd op
menselijk en logisch redeneren wat weinig inhoud heeft in Mijn Koninkrijk.
Wanneer Ik jullie dringend verzoek om klein te worden in Mijn ogen, dan bedoel Ik zo
klein als een kind dat niet betwijfelt (in twijfel trekt). Ik bedoel als een kind dat volledig
vertrouwen heeft in zijn vader zonder vrees in zijn hart.
Zolang jullie niet klein geworden zijn in Mijn ogen, zijn jullie niet geschikt om te
spreken in Mijn naam.
Alleen wanneer jullie de nederigheid vinden waarnaar Ik op zoek ben, kunnen jullie
Mij helpen zielen te redden.
Jullie leraar,
Verlosser van de Mensheid,
Jezus Christus

306. God de Vader: Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke
toekomst in het vooruitzicht
Zondag 8 januari 2012, 14.04 u.
Ik ben de Koning van geheel de schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. Heel de
mensheid zal Mij eren, God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste
Koning.
Mijn liefste dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun Hemelse Vader, te eren in
al Mijn glorie is eindelijk zeer nabij.
De gebeden van Mijn geliefde kinderen, Mijn nederige dienaars, redden zielen en
een groot deel van de mensheid tegen de krachten van de duisternis die de aarde
bedekt.
Voorwaar, zo zeg Ik tot jullie allen, Mijn nederige volgelingen en zij die in Mij geloven,
de Schepper van de hele mensheid, verenig jullie. Jullie moeten samensmelten tot
één kracht om Mij, jullie Vader, te eren.
Bid nu in eenheid voor wereldwijde bekering. De Heilige Geest werd over de hele
wereld uitgestort op 10 mei 2011. Het heeft al zo vele goede zielen gewenkt om Mijn
woord te verkondigen.
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Nu de macht van Satan afneemt, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen. De ergste
aanvallen zullen gericht zijn op Mijn Kerken en op al diegenen die Mij, hun
Hemelse Vader, eren.
Het geloof van Mijn Kerk zal blijven afnemen, maar het geloof van diegenen die voor
Mij buigen zal de mening van goede Christenen van overal beïnvloeden en hen
dichter bij Mij brengen.
Er ontstaat veel verwarring tussen Mijn kinderen. Tot al diegenen die weggetrokken
worden van het gebed tot Mij, God de Allerhoogste, hoor Mijn smeekbede aan de
mensheid.
Laat nooit toe dat iemand jullie wegtrekt van de waarheid van Mijn Heilig Woord dat
gegeven wordt aan de mensheid om zielen te redden.
Laat nooit toe dat iemand jullie ontmoedigt om te bidden voor deze arme
gekwelde zielen die door Satan gegrepen zijn.
Verenig jullie tot één geheel, kinderen, en bid nog een laatste maal om
Barmhartigheid. Jullie gebeden schenken Mij de hulp die vereist is om het
grootste deel van de mensheid te redden.
Jij, Mijn dochter, bent de eindtijdprofeet die het meest zal lijden. Omwille van deze
zending zul jij de laatste van dit soort boodschappen voor de wereld ontvangen
en jij zal het eerste doelwit zijn van Satan en zijn slaafse volgelingen.
Er zijn nu vele profeten aan wie een heilige zending werd gegeven en door Mij
bekrachtigd om te helpen de mensheid te leiden.
Na jouw zending zal Ik niemand anders zenden om Mijn boodschappen mee te
delen want de wereld, zoals jij hem kent, zal voor altijd veranderd zijn.
Als profeet van de eindtijd zal jouw stem eerst en vooral verworpen worden door
gelovigen. Want zij zullen deze goddelijke boodschappen agressief bestrijden op
een manier dat het je zal doen schrikken en bang maken, Mijn dochter.
Satan zal deze arme heilige zielen aanvallen met de bedoeling Mij te kwetsen. Hij
heeft reeds de harten van gelovigen verblind voor de waarheid.
Hij zal de waarheid verdraaien in de geesten van hen die eer bewijzen aan Mij,
hun Hemelse Vader en aan Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Hoe dan ook, wees blij, want veel bekeringen zijn reeds bekomen door de hulp
van andere zieners en profeten in de wereld.
Zo vele catastrofale gebeurtenissen zijn reeds afgewend omwille van hun werk.
Nochtans zal een zeker aantal kastijdingen de wereld blijven overkomen om
naties te zuiveren.
Mijn dochter, de macht van de slang zal vernietigd worden en spoedig. Daarom is het
dat Mijn kinderen de toekomst niet moeten vrezen. Jullie, Mijn geliefde kinderen,
hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht.
Al wat jullie moeten doen is bidden voor jullie broeders en zusters en volledig op Mij
vertrouwen.
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Terwijl ‘De Waarschuwing’, die weldra en onverwacht zal plaatsvinden, zielen zal
redden, is er nog steeds veel gebed nodig.
De gebeden die Ik jullie nu vraag zijn in het bijzonder voor de jonge mensen in
alle delen van de wereld.
Dat zijn de kinderen die in de val gelopen zijn door de boosaardige leugens van
Satan. Dat zijn de kinderen die veel van hun tijd doorbrengen in valse afgoderij en in
een droomwereld.
Zij hebben jullie gebeden het meeste nodig.
Verenig jullie, kinderen.
Zet jullie meningsverschillen aan de kant.
Schud jullie mantel van trots af.
Val neer in liefde en nederigheid om Mij te vragen naar de genaden die jullie nodig
hebben.
Deze genaden zullen jullie zielen met de Heilige Geest overstromen. Enkel dan
zullen jullie gebeden gehoord en beantwoord worden.
Jullie geliefde Hemelse Vader,
God de Allerhoogste

307. Jezus roept kinderen overal ter wereld toe
Zondag 8 januari 2012, 15.30 u.
Mijn liefste dochter, Ik roep alle kinderen op die boven zeven jaar oud zijn en elk
afzonderlijk kind van Mij in de wereld.
Jullie, Mijn kleine kinderen, zijn als juwelen in Mijn ogen.
Jullie schenken Mij zo’n tedere liefde en Ik vind groot genoegen in jullie gezelschap.
Weet dat Ik jullie zeer bemin. Sommigen onder jullie kennen Mij reeds en dat is goed.
Ik nodig jullie uit om meer met Mij te babbelen. In jullie eigen woorden. Als een
vriend.
Heb nooit het gevoel dat jullie gebeden moeten leren of opzeggen die jullie
moeilijk vinden.
Kom in plaats daarvan naar Mij en maak Mij deelgenoot van al jullie gedachten,
angsten, nieuwtjes of problemen.
Ik sta altijd aan jullie zijde, zelfs wanneer jullie Mij negeren. Ik ben altijd hoopvol.
Tot die arme jonge mensen wier leven gevuld is met onwaarheid of die te maken
hebben met drank of drugs, jullie moeten dit weten.
Hoewel jullie binnen in jullie een leegte kunnen ervaren, jullie moeten Mij je hand
geven en Ik zal haar vastpakken. Ik zal jullie ervoor behoeden om te verdrinken in
een zee van verwarring.
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Velen onder jullie voelen zich waardeloos of van geen betekenis. Jullie zijn zo
overweldigd door hen die jullie verafgoden in de wereld van de muziek en
beroemdheid dat jullie jezelf helemaal onbekwaam voelen.
Heb nooit dat gevoel, Mijn kleine kinderen, want in Mijn ogen zijn jullie heel bijzonder.
Elk van jullie heeft een uniek plekje in Mijn Hart. Sta Mij toe jullie mee te nemen op
reis naar een wonderschone nieuwe toekomst.
Ik zal binnenkort een nieuw wonderbaarlijk Tijdperk van Vrede en Glorie op aarde
inleiden.
Wees sterk. Geef nooit op wanneer jullie je droevig voelen. Wanhoop nooit wanneer
jullie je waardeloos voelen.
Bedenk dat jullie geboren werden met een bedoeling. Het speelt geen rol wat jullie
omstandigheden zijn, de reden voor jullie geboorte is de volgende. Jullie werden
geboren om samen met Mij deel uit te maken van Mijn nieuw glorievol koninkrijk.
Ik weet dat het moeilijk voor jullie is om Mijn stem te horen omdat er zoveel valse
goden zijn die jullie aandacht proberen te trekken.
Mijn belofte aan jullie is deze. Leef jullie leven in hoop en liefde voor Mij, jullie Jezus
en Ik zal jullie het geschenk geven van het Paradijs. Dat Paradijs wacht op jullie, als
jullie Mij alleen maar willen vragen jullie te helpen op jullie reis naar Mij.
Ik ben de liefde die ontbreekt aan jullie leven.
Ik ben de vrede die jullie zoeken.
Ik ben de hulp die jullie nodig hebben om opnieuw liefde in jullie harten te voelen.
Ik ben Liefde.
Ik ben het Licht.
Zonder Mij blijven jullie in duisternis.
Ik bemin jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien ook kwetsen of beledigen.
Zeg dit kleine gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie toegesneld komen.
“Jezus, als U mij kan horen, luister dan naar mijn kreet om hulp.
Alstublieft, help mij om te gaan met diegenen die mij pijn doen.
Help mij om de afgunst te stoppen die mijn leven dreigt over te
nemen en help mij te stoppen met dingen te wensen die ik niet
kan hebben.
In plaats daarvan, open mijn hart voor U, lieve Jezus.
Help mij echte liefde te voelen – Uw liefde – en echte vrede te
voelen in mijn hart. Amen.”
Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu vanuit de Hemelen tot jullie hart.
Ik ben echt.
Ik besta.
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Ik bemin jullie en Ik zal Mijn strijd om jullie te redden nooit opgeven zodat Ik jullie,
jullie familie en vrienden kan meenemen naar het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Dat Paradijs werd geschapen voor Adam en Eva en zal nu op aarde terugkeren.
Ik wil dat jullie deel uitmaken van dit nieuwe heerlijke leven dat jullie dromen te boven
gaat.
Ik zegen jullie nu.
Jullie geliefde vriend, Jezus

308. Na de Wereldwijde Biecht zal Ik voorbereidingen treffen voor Mijn Tweede
Komst
Maandag 9 januari 2012, 8:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat snel vooruit en ‘De Waarschuwing’ zal de
voorbereiding op Mijn Tweede Komst aankondigen.
Na de wereldwijde biecht, waarbij aan het grootste deel van de mensheid bijzondere
genaden en zegeningen zullen gegeven worden, zal Ik de weg voorbereiden voor
Mijn Tweede Komst.
De mensheid moet aanvaarden dat de tijd voor die grote gebeurtenis bijna daar is.
Verspil geen tijd bij de voorbereiding van jullie ziel en die van jullie familie voor Mijn
Glorierijke Wederkomst.
Mijn Tweede Komst zal een eind maken aan de kwelling die jullie al duizenden jaren
op aarde meemaken.
Deze glorierijke gebeurtenis zal zo groot zijn dat niemand zal ontbreken om van
ontzag en verbazing naar adem te happen wanneer Ik aan de hemel verschijn.
Jullie van deze generatie zijn uitverkozen geworden om baat te vinden bij deze reis
met Mij naar Mijn Nieuw Paradijs, gedurende het Tijdperk van Vrede, waarover
Ik zal regeren.
Niemand mag uitgesloten worden. Niet één ziel mag toegestaan worden om door het
net te vallen. Het is Mijn grootste verlangen om jullie allemaal in Mijn Koninkrijk te
brengen.
Dit is de heerlijkheid waarop de mensheid gewacht heeft sinds Mijn Dood op het
Kruis.
Voor diegenen onder jullie die Mijn smeekbeden gewoon negeren, Ik roep jullie
dringend op om nu te beginnen met jullie voor te bereiden.
Mijn tijd komt naderbij. Ik heb nu Mijn laatste boodschapper in de wereld
gezonden om jullie te helpen jullie zielen klaar te maken. Dat werd voorzegd.
Negeer Mijn waarschuwing niet want anders zullen jullie niet waakzaam zijn en jullie
zullen je niet gepast voorbereiden.
Ik zal van nu af aan veel boodschappen meedelen zodat de wereld klaar is om Mij
als hun Heerser te aanvaarden.
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Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van heel de Mensheid

309. De Maagd Maria: Zoveel zielen verkiezen de tekens die Ik geef te negeren
Dinsdag 10 januari 2012, 20.30 u.
Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed op dit moment.
Mijn kinderen lijden overal in alle landen.
Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich op dit moment verenigen opdat de
duisternis eindelijk van de aarde mag opgetrokken worden.
Hoe ween Ik van verdriet omwille van de zielen die ervoor kiezen om Mijn bezoeken
aan zieners op aarde te negeren. Zo velen verkiezen ook de tekens te negeren
die Ik geef om te verzekeren dat het geloof kan hersteld worden.
Zo koud zijn hun harten, inclusief die van priesters en geestelijken die blind zijn voor
de waarheid, dat veel tijd verspild werd.
Indien zij maar hun harten geopend hadden voor de boodschappen die Ik de
wereld gegeven heb, dan zouden meer zielen het voedsel gekregen hebben dat zij
nodig hadden.
Dit zijn de laatste dagen waarin aandacht moet geschonken worden aan Mijn
woorden van bemoediging.
Bid, bid, bid, opdat de stem van Mijn Zoon zou gehoord worden op de wijze waarop
het bedoeld was.
Waren jullie niet in de mening, Mijn kinderen, dat Hij de mensheid zou voorbereiden
op Zijn grote barmhartigheid?
Hij is nu van plan dit te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.
Zijn plannen zijn afgerond met één uitzondering. Hij heeft meer gebeden nodig
want zonder die gebeden zullen zielen verloren gaan aan de Verleider.
Mijn kind, Mijn Zoon zal spoedig veel noodzakelijke troost aan Zijn geliefde kinderen
schenken.
In Zijn erbarmen zal Hij de wereld nu ook voorbereiden op Zijn Tweede Komst.
Bid opdat al diegenen die in Mijn Zoon geloven hun harten zouden openen voor de
waarheid van Zijn heilige boodschappen.
Indien zij luisteren en Zijn instructies navolgen zal alles goed zijn.
Indien zij ‘De Waarschuwing’ negeren, die hen uit pure liefde gegeven wordt, zullen
zij anderen de kans op redding ontzeggen.
Ik smeek voor de edelmoedigheid van zielen om trouw te zweren aan Mijn geliefde
Zoon door met Hem op te gaan naar het Glorievolle rijk in het Nieuwe Paradijs.
De boodschappers werden voor enige tijd in de wereld gezonden om de wereld te
helpen voorbereiden op deze grote gebeurtenis.
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De laatste etappen zijn nu uitgezet.
Luister nu naar de stem van Mijn Zoon terwijl Hij met jullie spreekt. Verwerp Hem
niet.
Jullie liefhebbende Moeder,
Koningin van de Hemel,
Moeder van Redding

310. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt gepland tegen de Joden
Woensdag 11 januari 2012, 15.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, let nu op de pogingen die ondernomen worden door de
wereldwijde macht, niet die van het licht, welke probeert om een campagne tegen
Mijn volk op te zetten.
Ik verwijs naar Christenen en Mijn uitverkoren volk, de Joden.
Boosaardige plannen worden gesmeed om het praktiseren van het Christendom weg
te drukken en dat op een sluwe en subtiele wijze. Het zal beginnen met een
verandering in de grondwetten van de landen overal in de westerse wereld.
Elke poging zal ondernomen worden om vulgaire beweringen tegen Mijn
Christelijke Kerken te verkondigen. Mijn gewijde bedienaars zullen zich geleidelijk
aan terugtrekken en Mijn volk achterlaten met weinig geestelijke steun. Al deze
wetten zullen een listige uiterlijke schijn hebben van verdraagzaamheid.
Jullie geloof, Mijn kinderen, wordt op de proef gesteld als nooit voorheen.
Christelijkheid en elke poging om Mijn naam openlijk te verkondigen zal
gedwarsboomd worden. In plaats daarvan zal een lege doctrine oprijzen en
mensen zullen verward zijn. Zij zullen geloven dat die doctrine een goede en
redelijke vervanging is voor de waarheid, terwijl het in feite een leugen zal zijn.
Deze boosaardige groep is zo machtig en maar weinigen weten van haar bestaan.
Toch zijn zij het die overal aan de touwtjes trekken. Mijn kinderen zijn als poppetjes.
Mijn uitverkoren volk, de Joden staan weerom voor een verschrikkelijke
vervolging. Plannen om hen te gronde te richten zijn onderweg.
Zij van wie zij denken dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.
Zij zullen zo’n ontberingen te dragen hebben dat Ik de mensheid oproep om voor
Israël te bidden.
De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk gecomplotteerd.
Bid, bid, bid dat de Groep van de Antichrist tegengehouden wordt om deze
onheilsdaden uit te voeren.
Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig zodat zij tijdens ‘De
Waarschuwing’ hun beledigingen zouden inzien. Bid dat zij hun pantser afleggen
en smeken om Mijn Barmhartigheid.
Indien zij dat doen dan kunnen oorlogen en onrust in Israël afgezwakt worden.
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Vele profetieën zullen zich nu voor jullie ogen beginnen te ontvouwen. Zij die blind
zijn voor Mijn beloften moet het licht gegeven worden van Mijn Barmhartigheid opdat
zij opnieuw zouden zien.
Laat jullie niet om de tuin leiden, kinderen. Wat goed lijkt aan de buitenkant is niet
altijd wat het lijkt. Vredesstrijdkrachten, velen van hen onschuldige pionnen, worden
voorgelogen.
Vrees nooit, want Mijn Barmhartigheid zal een belangrijke invloed hebben op deze
sekte die nu al eeuwenlang samenzweert tegen Mijn Kerk.
Zij kunnen en zullen niet winnen. Maar zij zullen enorme terreur veroorzaken tenzij
gebed hun boosaardige dominantie kan matigen.
Bid het nieuwe Kruistochtgebed (18) om de Antichrist en zijn groep waarover Ik
spreek te helpen stoppen.
“O lieve Jezus, red de wereld van de Antichrist.
Bescherm ons tegen de boosaardige aanvallen van Satan.
Bewaar de laatste resten van Uw Kerk voor het kwaad.
Geef al Uw Kerken de sterkte en genaden die nodig zijn om ons te
beschermen tegen oorlogen en vervolging die gepland zijn door
Satan en zijn leger van terroristen. Amen.”
Jullie geliefde Jezus,
Redder en Verlosser van heel de mensheid

311. Bid voor zielen in doodzonde die mogelijk niet de kans krijgen om
verzoening te zoeken
Donderdag 12 januari 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, allen moeten nu bidden met geheel hun hart voor de
zielen die de shock van ‘De Waarschuwing’ en Mijn grote Barmhartigheid
misschien niet overleven.
Sommige van die arme zielen in doodzonde zullen wellicht niet de kans krijgen om
verzoening te zoeken, dus alstublieft zorg ervoor dat jullie gebeden voor zulke zielen
worden opgeofferd.
Gebed is dringend nodig voor deze zielen die zich in duisternis bevinden. In hun
boosaardigheid zijn zij zo vastbesloten om de mensheid te vernietigen, door
monetaire en andere controlemiddelen, dat zij ‘De Waarschuwing’ als een vreselijke
shock zullen ervaren.
Ik voel de behoefte om hun de kans te geven berouw te tonen, maar velen zullen
Mij weerstaan. Alstublieft, bid voor deze gekwelde zielen.
Tenslotte zou Ik al Mijn volgelingen willen vragen om de Rozenkrans van de
Goddelijke Barmhartigheid te bidden bij elke gelegenheid nu de tijd van ‘Mijn
Grote Waarschuwing’ dichter bij komt.
- 17 -

Tot al die gelovigen die weigeren te aanvaarden dat Ik het ben, Jezus Christus, hun
Verlosser, die door deze boodschappen spreek, luister nu naar Mij.
Wees niet zoals die arme zielen die leefden ten tijde van Noach toen hij bespot
werd.
Open jullie geest en geef edelmoedig jullie tijd aan het gebed. Dat is alles wat Ik jullie
op dit moment vraag. Mijn kinderen, jullie zullen wenen van wroeging wanneer jullie
je vergissing beseffen. En ja, Ik zal jullie vergeven al hebben jullie Mij diep beledigd.
Jullie beledigingen verwonden Mij.
Jullie bespottingen zijn als een mes dat Mij binnenste buiten draait daar jullie denken
Mij te kennen, maar jullie kennen Mij niet.
Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem die lijkt op een schreeuw in de wildernis.
Jullie hooghartigheid beledigt Mij.
Jullie moeten aanvaarden dat de weg nu gepland wordt voor Mijn Tweede Komst.
Het kan zijn dat jullie niet naar Mij luisteren nu Ik jullie smeek om te bidden voor de
zielen die anders voor Mij zullen verloren gaan. Maar jullie zullen (luisteren) wanneer
dit voor jullie bewezen is na die grote gebeurtenis.
Want dan verwacht Ik van jullie Mij te volgen om de rest van Mijn Kerk te vormen.
Dan zullen wij ons allen verenigen om de overgebleven delen te verzamelen terwijl
wij opgaan naar Mijn Nieuw Paradijs.
Jullie geliefde Jezus Christus,
Redder en Verlosser van heel de Mensheid

312. De Maagd Maria: Kruistocht van Gebed (19) – Gebed voor jonge mensen
Vrijdag 13 januari 2012, 8.00 u.
Mijn kind, Ik ben verdrietig vandaag want Ik lijd veel wanneer Ik denk aan al die arme
zielen die zullen sterven tijdens ‘De Waarschuwing’.
Je moet vragen om dringend gebed voor deze zielen die Mijn Vader vertoornen. Hun
gedrag is een gruwel in Zijn ogen.
Alstublieft, bid, bid, bid voor deze kinderen van de duisternis, velen van hen weten
niet wat zij doen.
Hun boosaardigheid maakt dat Mijn Zoon weent en Zijn wonden etteren. Het is
belangrijk dat op het tijdstip van Zijn Goddelijke Barmhartigheid zoveel mogelijk
zielen door de armen van Mijn Zoon omhuld worden. Alstublieft, vraag deze
Kruistocht van gebed te richten tot Mij, de Moeder van Redding, om deze arme zielen
te redden.
“Moeder van Redding, ik vraag U te bidden voor de
barmhartigheid van jonge zielen die in verschrikkelijke duisternis
zijn, zodat zij Uw geliefde Zoon herkennen wanneer Hij komt om
de hele mensheid te verlossen.
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Laat niet één ziel aan de kant van de weg staan.
Laat niet één ziel Zijn Grote Barmhartigheid afwijzen.
Ik bid, Moeder, dat allen mogen gered zijn en ik vraag U deze
zielen te omhullen met Uw Heilige Mantel om hen te voorzien van
de bescherming die zij nodig hebben tegen de Bedrieger.”
Mijn kind, alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge mensen in
staat van doodzonde die Hem het meest pijn doen.
Bid opdat het licht van Barmhartigheid de duisternis van hun geesten en zielen mag
doordringen. Bid, opdat zij hun verschrikkelijk leven van verdorvenheid en leegte dat
zij leiden, mogen verwerpen. Bid opdat zij de handen zouden uitstrekken en smeken
om erbarmen, anders zullen zij nooit de genaden ontvangen die zij nodig hebben om
het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Wat een verlies zullen deze jonge mensen zijn voor de rest van jullie die de gave van
‘De Waarschuwing’ wel zullen aanvaarden en het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs
op Aarde binnengaan. Het zal het Hart van Mijn Zoon breken indien zij niet kunnen
gered worden.
Jullie geliefde Moeder, Maria,
Koningin van de Hemel,
Moeder van Redding

313. De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen
Vrijdag 13 januari 2012, 20.15 u.
Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen.
Er zal onrust en strijd zijn, maar dat is nodig om de laatste boosaardigheid op
aarde uit te roeien.
De hand van Mijn Vader zal prompt neerkomen op diegenen die de barmhartigheid
van Mijn Zoon negeren. Hij zal hun ongehoorzaamheid niet verdragen eens de
waarheid hun geopenbaard werd.
Zij die, na ‘De Waarschuwing’, Mijn Zoon de rug toekeren, zullen een bepaalde
tijdspanne krijgen om berouw voor hun zonden te tonen, maar die zal niet lang
duren.
Bid voor die zielen wier halsstarrigheid hun ondergang zal zijn.
Mijn kind, de veranderingen zijn al onderweg en veel zal snel plaatsvinden.
Kijk naar de lucht, kinderen, voor de eerste tekenen van de Barmhartigheid van
Mijn Zoon.
Voor diegenen met nederige en rouwmoedige harten, vrees niet, want dit is de tijd
waarop jullie gewacht hebben.
Die zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verbaasd en bedroefd
zijn wanneer de waarheid hun uiteindelijk getoond wordt.
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Die gekwelde zielen die trouw gezworen hebben aan de Boze zullen met smart
overweldigd worden, terwijl anderen zich zullen verbergen voor de waarheid omdat
zij niet in staat zullen zijn het licht te weerstaan.
Bid, opdat al die zielen, door de gebeden van anderen kunnen en willen verlost
worden in de ogen van Mijn dierbare Zoon.
Bekering zal kastijding afwenden en de gemene plannen verlichten van de
Antichrist, die onderweg zijn om de mensheid te vernietigen.
Bid opdat de strijd tussen de Hemel en de Boze als resultaat zal hebben dat al Gods
kinderen kunnen gered en gespaard worden voor de vuren van de Hel.
Jullie geliefde Moeder,
Koningin van de Rozen,
Moeder van Redding

314. Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit wonder heeft
plaatsgevonden.
Vrijdag 13 januari 2012, 21.35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal eindelijk ingezien en
ten slotte begrepen worden.
Mijn stralen van Barmhartigheid, die zullen beginnen uit een roze lucht, zullen de
aarde overstromen om de mensheid te redden.
Niet één iemand zal uitgesloten worden. Presidenten, koningen, koninginnen,
prinsessen, armen, beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten en zij
die in God de Vader geloven en in Mij, Zijn geliefde Zoon, allen zullen door Mijn gave
geraakt worden.
De arrogante mensen zullen nederig neervallen wanneer zij hun zware zonden zien
zoals die voor Mijn ogen verschijnen.
De boosaardige zal het licht van Mijn Goddelijk bestaan zien en zal een keuze
moeten maken. Zij zullen Mijn liefde en barmhartigheid aanvaarden of zij zullen Mij in
het gelaat slaan. Hoe dan ook, al Gods kinderen zullen Mijn stralen van
barmhartigheid zien en zij zullen het moeilijk hebben dit wonder te negeren.
Ik roep jullie allen dringend op te bidden opdat Mijn Barmhartigheid zou verwelkomd
en aanvaard worden zoals een hongerig iemand naar het brood des levens grijpt.
Zonder dat brood zal hij sterven.
Er zijn maar twee paden. Kom met Mij, jullie Goddelijke Verlosser of maak kennis
met de vuren van de Hel.
Ik ben altijd barmhartig, maar er zal zo weinig tijd overblijven voor jullie om berouw te
tonen na ‘De Waarschuwing’.
Vele wetenschappers en zij, die dienen in Satans leger zullen gebruikt worden om
openlijk te ontkennen dat dit groot wonder zal plaatsgevonden hebben. Bid voor hen
opdat deze misleiding niet die lauwe zielen zou verleiden die bekoord worden om Mij
opnieuw de rug toe te keren.
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Kinderen, bereid jullie voor. Onthoud dat deze tussenkomst van de Hemel de enige
weg is waardoor Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.
Zou Ik Mijn Barmhartigheid niet over de hele wereld uitstorten dan zouden er maar
weinig mensen in Mijn Nieuw Paradijs op Aarde kunnen binnengaan.
Ik bemin jullie allen en verwelkom jullie in de boezem van Mijn liefde en
barmhartigheid.
Vrees niet, jullie zielen zullen overstroomd worden met Mijn Heilige Geest.
Gelovigen, jullie zullen hierdoor nog sterker worden in jullie liefde voor Mij en dan
zullen jullie je verenigen in Mijn leger om diegenen te bekeren die meer tijd nodig
hebben om tot Mij te komen.
Jullie Verlosser en Koning van Barmhartigheid,
Jezus Christus

315. God de Vader: Laatste boodschapper om de Tweede Komst te
verkondigen
Maandag 16 januari 2012, 13.20 u.
Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen dat meestal diegenen zijn
die je het minst verwacht.
Je zal ze nooit vinden in de hoogste rangen van Mijn Kerk. Noch zullen zij de meest
ogenschijnlijk heilige zielen zijn. In veel gevallen zullen zij deze bijzondere gave
niet waardig zijn.
Toch kies Ik onvolmaakte zielen met een ongewone maar eenvoudige levenswandel
zodat Ik hen kan kneden tot de schepsels die Ik zo verlang.
Mijn profeten voor de eindtijd zijn niet anders. Zij zullen niet gemakkelijk aanvaard
worden. Net zoals in het begin toen Ik voor het eerst Mijn profeten zond om de
mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de
Messias, vonden zij het moeilijk voor hun stemmen om gehoord te worden.
Naar de stemmen van Mijn echte eindtijdprofeten zal bij de aanvang van hun zending
ook niet geluisterd worden. Maar met de tijd zullen zij erkend worden. Want het zal
Mijn stem zijn die gemakkelijk herkenbaar zal worden.
Jij, Mijn dochter, bent de laatste boodschapper, gezonden om de komst te
verkondigen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vóór zijn lang verwachte
Tweede Komst.
Dat is beangstigend voor jou en soms moeilijk te verteren. Toch is het de waarheid.
Dit werk, waarin aan jou goddelijke boodschappen gegeven worden om de rest van
Mijn Kerk op aarde voor te bereiden op de Tweede Komst, zal moeilijk zijn.
Terwijl Ik tot op heden vele uitverkozen zielen geselecteerd heb en Ik met hen zal
blijven communiceren voor het heil van heel de mensheid, zal hun lot gemakkelijker
zijn.
Jouw lot zal extreem moeilijk zijn en je zal ervoor vervolgd worden.
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Ik zegen jou met elke genade van Mijn Hemels Koninkrijk.
Jij zal voorwaarts gaan als het uitgekozen instrument om Mijn Allerheiligste Woord
aan de wereld mee te delen.
Dit werk zal altijd beschermd worden.
Ja, jij zal bijna dagelijks aangevallen worden, maar weet dit. Indien dit werk niet zo
belangrijk zou zijn, denk jij dat het dan zou kunnen ontsnappen aan de aandacht van
Satan en zijn domein van gevallen engelen?
Mijn dochter, zij hebben de aarde geïnfiltreerd en zijn binnengeslopen in vele
gevallen, in de niets vermoedende harten en zielen van veel van Mijn kinderen.
Het heilig pad van jouw werk, jij, de laatste boodschapper die naar de aarde
gezonden is om de mensheid te redden uit de laatste greep van Satan, werd
voorzegd in de Schriften.
De wereld heeft gewacht op deze instructies van Mijn Heilig Bevel.
Vele valse profeten zullen trachten Mijn Heilig Woord te blokkeren door het
verspreiden van leugens en verwarring.
Deze boodschappen zullen op dwalingen bevraagd en onderzocht worden door Mijn
Kerk. Toch bevatten zij enkel de waarheid.
Veel van de waarheid, eeuwenlang door Mijn Kerken genegeerd, zal weer opduiken.
Meer openbaringen over de waarheid van jullie eeuwig leven, kinderen, zullen jullie
geopenbaard worden.
Dit werk zal schandaal veroorzaken, Mijn dochter. Je zal bespuwd, bespot,
vernederd en gehinderd worden op elke mogelijke wijze.
Tot hen die het moeilijk hebben met de waarheid die jou, de laatste eindtijdprofeet
gegeven wordt, luister nu naar Mijn smeekbeden.
Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest alvorens jullie je oren
kunnen openen om Mijn stem te horen. Om de waarheid van Mijn Heilig Woord (te
horen) en de instructies die Ik jullie allen zal geven opdat jullie eeuwig leven kunnen
hebben.
Mijn woorden zullen eenvoudig zijn zodat elke man, vrouw en kind Mijn Heilig Woord
kan volgen. Maar jullie moeten dit weten. Al zal er veel liefde en licht doorheen Mijn
woord schijnen, er zal eveneens een sfeer van goddelijke autoriteit in zijn die jullie
onmogelijk zullen kunnen negeren.
Zo zullen jullie weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader, die spreekt. Mijn
liefde zal jullie zielen innemen en jullie harten optillen in vereniging met het Mijne.
Alle voorbereidingen zijn getroffen. Na de grote barmhartigheid van Mijn geliefde
Zoon, zal de tijd genomen worden om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede
Komst.
Ja, kinderen. Ik ben nu maatregelen aan het treffen om Mijn kinderen te redden van
de duisternis. Ik ben Mijn schepping aan het opeisen, Mijn kinderen, en Ik neem jullie
mee naar jullie rechtmatige huis, jullie erfdeel, Het Nieuwe Paradijs.
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Wees geduldig, kinderen. Onthoud enkel dat Ik jullie bemin. Vertrouw op Mij en Mijn
Heilig Woord dat jullie gegeven wordt door Mijn eindtijdprofeet, Maria van de
Goddelijke Barmhartigheid.
Jullie Eeuwige Vader,
de Allerhoogste God,
Schepper van alle dingen

316. Gewijde dienaars, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden
Dinsdag 17 januari 2012, 14.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen om iedereen op de wereld te zeggen
om hun zielen voor te bereiden op Mijn wederkomst op aarde zoals voorzegd.
Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik wederkom, deze keer om Mijn
rechtmatige troon als Koning van de Mensheid op te eisen.
Al diegenen die Mijn stem herkennen moeten volledig op Mij vertrouwen.
Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat eenieder van jullie waardig zal
gemaakt worden om het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan.
Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en
jullie zal aanzetten Mij de rug toe te keren.
Ik ben jullie geliefde Verlosser die op een gruwelijke wijze stierf op het kruis. Toch zal
Mijn lijden blijven duren totdat Ik de rest van Mijn Kerk op aarde gered heb.
Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe dat te doen zonder verhindering.
Zo velen onder jullie negeren reeds Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie
zielen voor te bereiden op dit glorievolle Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik
jullie bemin?
Het is uit medelijdende liefde die Ik voor ieder van jullie koester dat Ik kom, niet enkel
om jullie te waarschuwen, maar om te helpen jullie voor te bereiden op dat grote
moment.
Ik weet dat diegenen onder jullie die Mij beminnen, vooral Mijn gewijde dienaars,
voorzichtig uitkijken voor valse profeten die zouden opduiken. Dit is zeer belangrijk.
Kom nu en vraag Mij jullie te vullen met de Heilige Geest zodat de waarheid jullie kan
en zal geopenbaard worden.
Mochten jullie je niet tot Mij keren, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie
verwacht.
Kom tot Mij. Hoor Mij nu. Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen
moment rust gunnen.
Hij weet dat Ik Mezelf bekend maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar
door vele zielen. Die zielen van Mij, uitgekozen om eindtijdprofeet te zijn, zullen
vooral geblokkeerd worden door Mijn gewijde bedienaars.
Spijtig genoeg zullen jullie in plaats daarvan door de Misleider naar de Valse Profeet
en zijn volgelingen geleid worden, die overal leugens en onwaarheden zal uitbraken.
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Tot diegenen die vlug zijn met het veroordelen van Mijn boodschappers zeg Ik, wees
voorzichtig. Jullie, Mijn gewijde bedienaars, zullen het voornaamste mikpunt van
de Misleider zijn.
Eerst zullen jullie geesten in de andere richting gedraaid worden. Want als jullie Mij,
jullie Goddelijke Verlosser, de rug toekeren, zullen jullie Mijn volk in de verkeerde
richting sturen.
Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid van Mijn goddelijke lippen te
horen.
Jullie zullen Mijn kinderen laten verhongeren door gebrek aan het noodzakelijke
voedsel voor hun geestelijke groei.
Weet dat de eindtijd nu bezig is. Verspil de tijd niet die jullie rest door te leven in
een vacuüm van leugens en verwarring.
De strijd is begonnen en de overgeblevenen van Mijn Kerk zullen gered worden
wanneer zij met Mij opgaan naar Mijn Glorievol Nieuw Koninkrijk.
Bid opdat niet één ziel zou achterblijven.
Bid ook opdat jullie, Mijn heilige bedienaars, niet verantwoordelijk zouden zijn om
Mijn kinderen weg te drijven van de waarheid. Van het licht. Van de redding die hun
recht is.
Volg Mij nu en help Mij zielen te redden.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus
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317. De Maagd Maria: Boosaardig plan binnen het Vaticaan om de Katholieke
Kerk te vernietigen
Woensdag 18 januari 2012, 9.50 u.
Mijn kind, tijdens deze tijd van apostasie in de wereld is volharding nodig vanwege
al Gods kinderen.
Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste
God.
Weldra zullen zij de waarheid zien, maar velen zullen nog altijd trachten te bewijzen
dat er geen God is. Veel gebed is nu nodig, kinderen.
Tegen Paus Benedictus XVI wordt binnen zijn eigen wandelgangen een
complot gesmeed door een boosaardige sekte.
Het is bekend dat deze sekte binnen het Vaticaan onder de gewijde dienaars
bestaat, toch staat men machteloos tegen deze boosaardige groep die al
eeuwenlang in de Katholieke Kerk geïnfiltreerd is.
Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid van de leer van
Mijn Zoon. Er is zo weinig bekend over hen en hun gemene werken.
Zij hebben de ware leer van de Katholieke Kerk verdreven en in de plaats daarvan
werd de laatste veertig jaren aan katholieken een lauwe, verwaterde versie
opgedrongen.
Er werd zo veel verwarring verspreid door deze verdorven, maar geheime sekte, dat
Mijn kinderen van de ware Kerk zijn weggetrokken.
Bid opdat zij de Paus niet verdrijven.
Bid opdat de Valse Profeet niet de zetel van de Heilige Vader zal innemen zodat hij
leugens kan verspreiden.
Bid opdat de gewijde dienaars in het Vaticaan sterk genoeg mogen zijn om te
weerstaan aan dit gemene complot om de Katholieke Kerk te vernietigen.
Zij plannen om de Heilige Vicaris Paus Benedictus XVI te vervangen door een
dictator van leugens. In samenwerking met de Antichrist en zijn groep zal hij een
nieuwe kerk scheppen om de wereld te bedriegen.
Helaas, velen van Mijn kinderen zullen in hun trouw aan het katholieke geloof, deze
nieuwe valse leer blindelings volgen zoals lammeren die naar de slachtbank worden
geleid.
Kinderen word wakker voor de waarheid. Dit gemene plan heeft de
oorspronkelijke waarachtigheid van de katholieke leer in de loop der jaren
veranderd.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Eucharistie in de hand
ontvangen.
Dat kwam er door hun toedoen.
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Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie niet de vastliggende sacramenten
ontvangen. Maar diegenen op wie jullie daarvoor vertrouwen zorgen niet voor jullie
geestelijk welzijn omdat zij de sacramenten niet voor allen toegankelijk maken.
Mijn kind, een groot kwaad, dat eeuwenlang verborgen bleef in de wandelgangen
van de Heilige Stoel zal weldra voor de hele wereld zichtbaar worden. Die kinderen
van Mij die omhuld zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid zien wanneer de
gemene leugen aan de wereld wordt voorgesteld.
Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen.
Er zal grote verdeeldheid ontstaan binnen de rangen van priesters, bisschoppen,
aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.
De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of
anders gedood worden.
Zo verborgen zal de ware Kerk zijn dat de ware gelovigen zullen moeten
samenkomen om hun getrouwheid aan Mijn Eeuwige Vader te praktiseren.
De aarde zal overal beven door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze
karikatuur.
Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het
Christelijk geloof zullen deze gemene Bedriegers voor altijd vernietigen.
Wacht af nu en bereid jullie voor op de aankondiging van deze veranderingen door
de Katholieke Kerk.
Dan zullen jullie de waarheid kennen van wat Ik jullie zeg.
Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Verlossing

318. De Antichrist, die – op het geschikte moment wachtend –verborgen is, zal
spoedig in de wereld verschijnen
Donderdag 19 januari 2012, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, sta nu met kracht op om Mijn Allerheiligste Woord verder
te verkondigen.
Tot al diegenen die luisteren en geloven in Mijn Allerheiligste Woord, grote genaden
kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden.
Het vagevuur op aarde, dat weldra zal ervaren worden door die zielen die na ‘De
Waarschuwing’ oprecht berouw tonen voor hun zonden, zal moeilijk zijn.
Die boetedoening is belangrijk, kinderen.
Vecht er niet tegen. Aanvaard het.
Jullie die in Mij geloven, jullie moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen
nadat Mijn grote barmhartigheid aan de wereld betoond is en jullie stemmen zullen
uit de woestijn weergalmen.
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Het zal door jullie kracht en strijdgeest zijn dat Mijn Kerk in staat zal zijn de
vervolging te overleven.
Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn zijde
wandelen.
Jullie nederige gehoorzaamheid is noodzakelijk om jullie de genaden te kunnen
geven om sterk te blijven, vastberaden en strijdend in Mijn leger tegen de
Antichrist.
Mijn kinderen, hij zit verborgen in de coulissen, maar zal weldra voor de wereld
zichtbaar zijn.
Hij kent geen schaamte en hij zal prat gaan op zijn humanitaire inspanningen. Velen
zullen voor zijn charme vallen terwijl hij een beroep zal doen op hun goedheid van
hart.
Hier is het Kruistochtgebed (20) om te helpen de Antichrist te verhinderen Mijn
kinderen te vernietigen.
“O God de Vader, in de naam van Uw Dierbare Zoon, vraag ik U
om de Antichrist te verhinderen de zielen van Uw kinderen in zijn
macht te krijgen.
Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te verhinderen Uw
kinderen te terroriseren.
Ik smeek U om hem te beletten Uw schepping te bezoedelen en
vraag U erbarmen te hebben met die arme zielen die machteloos
tegen hem zullen zijn.
Hoor naar mijn gebed, lieve Vader, en red al Uw kinderen van dit
verschrikkelijk kwaad.”
Jullie geliefde Jezus Christus

319. Het Verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding
op Mijn Tweede Komst
Vrijdag 20 januari 2012, 20.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig je zorgen te maken omtrent de mening
van mensen.
De inzichten van de mensen zijn niets in vergelijking met de heilige woorden aan jou
gegeven.
Mijn woord komt eerst. Geen andere inzichten tegen Mijn woord zouden jou moeten
raken.
De tijd, Mijn dochter, is nu zeer kort voor Mij om de mensheid te redden.
Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en in zo’n tempo dat je
nauwelijks tijd gaat hebben om te ademen.
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Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen
weten hoe zichzelf behoorlijk voor te bereiden.
Indien jij afleidingen zou toestaan zoals de meningen of zienswijzen van mensen dan
zou dat onnodig veel van je tijd wegnemen en je wegtrekken van het werk dat
werkelijk belangrijk is.
Sta Mij toe je op dit moment te vullen met liefde en troost, Mijn dochter.
‘De Waarschuwing’ is zeer nabij. Van zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele
wereld omvatten zal ieder die gelooft in Mij, berouw hebben.
Zij, die Mijn boodschappen aan jou gegeven afkeuren, maar die Mij beminnen, zullen
terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun zielen.
Nauwelijks zal ‘De Waarschuwing’ plaatsgevonden hebben of een aantal
gebeurtenissen zullen zich voordoen.
De Antichrist en zijn groep, hoewel verzwakt als gevolg van de wereldwijde biecht,
zal zijn aanval op Mijn heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.
Mijn leger zal positie nemen en beginnen te strijden om de Heilige Katholieke Kerk te
redden van de ondergang. Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen zullen niet
winnen, Mijn dochter, maar hoe ween Ik omwille van die gewijde dienaars van Mij
die zullen afvallen.
Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken de Orthodoxe Katholieke Kerk te
volgen.
In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die over Mijn Heilige Stoel zal
regeren met hoogmoed en minachting in zijn hart.
Mijn dochter, jij moet Mijn kinderen vragen om vurig te bidden ten einde deze gruwel
te verlichten.
Ik heb gebed nodig om de zielen te redden van Mijn arme misleide priesters,
bisschoppen en kardinalen die blind zijn voor de waarheid.
De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door Satans gevallen
engelen in samenwerking met de Antichrist en zijn veelsoortige organisaties.
Mijn dochter, ze zijn allen door Satan uitgebroed.
Ik weet dat dit beangstigend is maar het zal niet lang duren. Gebed zal veel daarvan
doen afnemen en helpen om deze gebeurtenissen te verhoeden.
Maak nu jullie zielen klaar, kinderen, door te gaan biechten indien jullie katholiek zijn
en dat zo spoedig mogelijk. Anders verzoek Ik jullie dringend om bevrijding van jullie
zonden te zoeken met zuiverheid van hart.
Dat zal jullie boetepijnen bij ‘De Waarschuwing’ verzachten. Nadien moeten jullie
bidden voor vrede op aarde.
De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen onmiddellijk beginnen na ‘De
Waarschuwing’.
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Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen die
aan jou geopenbaard zijn, Mijn dochter, zullen voor de hele wereld zichtbaar
zijn.
Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden zodat jullie zielen
gezuiverd zijn in vereniging met Mij.
Alleen dan zullen jullie klaar zijn om met Mij op te gaan in het Tijdperk van Mijn
Vaders Goddelijke Wil, het Tijdperk van Vrede, Mijn Nieuw Paradijs op Aarde.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van de Mensheid

320. De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende Heilige. Zij die zich
tegen hem verzetten zullen als afvalligen beschouwd worden.
Zaterdag 21 januari 2012, 13.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn boodschappers die in de wereld gezonden worden
om het woord te verspreiden hebben allen een verschillende rol. Er zijn er geen twee
dezelfde.
Daarom mogen Mijn boodschappers nooit elke boodschap door elkaar halen door ze
met elkaar te vergelijken.
Jij, Mijn dochter als de 7de bode, bent uitgekozen om Mijn kinderen in te lichten
omtrent de waarheid. Veel van Mijn waarheid heb jij reeds ontvangen, maar veel
meer moet nu nog komen.
Omwille van de geheimen die ze bevatten zal jij, wanneer ze geopenbaard
worden, belachelijk gemaakt, bespot en als een gek beschouwd worden.
Deze boodschappen zullen helpen om Mijn volk te zuiveren, zowel diegenen die de
roep om Mij te volgen aanvaarden als die zielen zonder liefde en met koude harten.
Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Zij moet gezuiverd
worden om haar waardig te maken voor Mij om haar opnieuw te bewandelen.
Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst komst niet van Mij.
Angst is een gevolg van het kwaad. Toch zullen jullie vergeven en gerechtvaardigd
worden wanneer jullie vrezen voor die zielen die als blinden rondwandelen. Niet
omdat zij niet kunnen zien, maar omdat zij ervoor kiezen niet te zien.
Het is jullie plicht tegenover Mij, Mijn geliefde leger van volgelingen, om Mij de weg te
helpen voorbereiden voor Mijn komende Goddelijk Rijk op aarde.
Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk
van de Antichrist verzwakken alsook dat van de Valse Profeet die de Heilige Stoel
van Rome zal innemen.
Tot al Mijn kinderen: jullie moeten weten dat Ik een en al vergevensgezind ben. Zelfs
diegenen die zich inlaten met Satanische groepen, over wie Ik spreek, kunnen gered
worden van elke verdere afdaling naar de poorten van de Hel.
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Zonde kan afgezwakt worden door gebed. Jullie moeten niet ten strijde trekken en
met opgeheven vuisten vechten, al wat jullie te doen hebben is te bidden.
Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Zo vele voorbereidingen zijn afgerond
met dezelfde wonderen die Adam en Eva werden geschonken en die zij door de
zonde verworpen hebben. Alles is klaar.
Jullie, Mijn volgelingen, zullen genieten van het mooie, Nieuw Paradijs op Aarde
waarover Ik zal regeren.
Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs
mogen jullie niet stoppen met jullie werk Mij te helpen om al Mijn kinderen met Mij
mee te nemen in Mijn glorievol Koninkrijk.
Mijn kinderen, wees echter op jullie hoede want de Valse Profeet zal jullie doen
geloven dat ook hij een gelijkaardige, paradijselijke plaats voor jullie aan het
voorbereiden is.
Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal
naar buiten toe een verwonderlijk en liefdevol charisma tonen en al Mijn kinderen in
de Katholieke Kerk zullen verward zijn.
Een aanwijzing om naar te zoeken zal zijn trots en zijn arrogantie zijn, verborgen
achter een uiterlijke valse nederigheid. Mijn kinderen zullen zo bedot worden dat zij
zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.
Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Geen enkel woord uit zijn
mond zal in vraag gesteld worden.
Het zal er ook op lijken dat hij over bovennatuurlijke gaven beschikt en mensen
zullen onmiddellijk geloven dat hij mirakels kan doen.
Ieder die zich tegen hem zal verzetten zal bekritiseerd worden en worden
beschouwd als een afvallige.
Al zulke zielen die beschuldigd worden van ketterij zullen uitgestoten worden en
voor de honden worden geworpen.
Alle waarheid omtrent Mijn leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn.
Vervolging zal stilaan de kop opsteken en in het begin nauwelijks merkbaar zijn.
Mijn ware gewijde dienaars zullen de heilige Mis in besloten kring moeten
opdragen en in vele gevallen niet in een Katholieke Kerk.
Zij zullen hun Missen in toevluchtsoorden moeten opdragen. Kinderen, wanneer
dat gebeurt mogen jullie de hoop niet verliezen. Dat zal na een korte tijdspanne over
zijn.
Maar bid voor die zielen die, in hun verbintenis met de Valse Profeet, de Heilige
Drie-Eenheid vergeten die het ware fundament is waarop de Katholieke Kerk
gebouwd is.
Vele religies volgen slechts één wezen van de heilige Drie-Eenheid. Sommigen eren
de Vader. Anderen de Zoon, maar alle (Drie) zijn één, Mijn dochter.
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Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie
afzonderlijke personen en alle (drie) in één goddelijke essentie. Alle religies
zullen weldra de waarheid ontvangen en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.
Volg Mij op de weg naar redding want er staat jullie, Mijn volgelingen, een glorievolle
toekomst te wachten, maar jullie moeten sterk blijven.
Dit is de uitgekozen generatie voor Mijn Nieuw Paradijs op Aarde.
Verwerp deze heerlijke gave van leven niet die schittert in al haar glorievolle luister.
Niet één ziel zal iets tekort hebben. Mijn Nieuw Paradijs op Aarde zal een tijdperk
van vrede en geluk zijn zonder zonde.
Dat is de goddelijke wil van Mijn Vader en dat was Zijn belofte aan de mensheid
vanaf het begin.
Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen.
De komende beproevingen zullen verbleken in onbelangrijkheid wanneer jullie het
glorierijke Koninkrijk zullen zien dat op jullie wacht.
Ik bemin jullie, kinderen. Ik weet dat jullie Mij beminnen. Daarom vraag Ik jullie liefde
te tonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.
Bid voor hen bij elke gelegenheid opdat zij de waarheid zouden zien omtrent Mijn
belofte die Ik aan de mensheid deed toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te
verzekeren.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van heel de Mensheid

321. Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van
atheïsten
Maandag 23 januari 2012, 15.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is bezig onherkenbaar te veranderen.
Want Mijn tijd is nu bijna daar.
Ik smeek allen die in Mij geloven, hun Goddelijke Verlosser en in Mijn Eeuwige
Vader, om te stoppen met wat jullie bezig zijn en te luisteren.
Of jullie nu wel of niet geloven in deze boodschappen van Mij aan de wereld voor
deze tijd, luister naar Mijn dringend verzoek.
Bid, bid en bid met al de liefde die jullie in jullie hart hebben voor Mij, voor de zielen
van atheïsten.
Velen zullen tijdens ‘De Waarschuwing’ sterven.
Velen zullen niet de kans hebben om op tijd berouw te tonen.
Ik verzoek jullie om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor die zielen zodat Ik
hen kan redden van de vuren van de Hel.
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Bid voor diegenen die niet tot Mij zullen terugkeren zelfs nadat de waarheid hun
getoond is.
Bid ook voor diegenen die het vagevuur op aarde, de boete die door hen met een
goed hart aanvaard zal worden, zeer moeilijk vinden.
Velen zullen het zeer pijnlijk vinden.
Bid opdat zij de kracht ontvangen die zij nodig hebben om vol te houden.
Ga kinderen en doe alles wat Ik jullie gevraagd heb want er is nog maar weinig tijd
over.
Ik bemin jullie. Onthoud dat er niets te vrezen valt wanneer jullie Mij beminnen.
Bid alleen maar voor diegenen die Mij nu vandaag verwerpen en voor hen die de
waarheid de rug zullen toekeren.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

322. Goed Nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot
deel van de mensheid bekrachtigd.
Dinsdag 24 januari 2012, 16.55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die jou vandaag het goede nieuws
voor de wereld komt brengen.
Veel gebed en lijden, opgeofferd door Mijn uitverkoren zielen op aarde, heeft tot
gevolg dat veel meer kinderen van God nu gered kunnen worden.
Indien jullie de kracht van het offer en van het gebed zouden begrijpen, kinderen,
zouden jullie nooit ophouden met bidden.
God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid
bekrachtigd.
Dit wil zeggen dat velen zich tijdens ‘De Waarschuwing’ zullen bekeren en dat
diegenen die het niet doen kunnen gered worden door de kracht van het gebed.
Dat wil niet zeggen dat allen zullen gered worden want, droevig genoeg, dat
zullen ze niet.
Deze verharde mensen, die in de eerste plaats verbonden zijn met Satan en de
boosaardige sekten die hij in de wereld beheerst, zullen niet willen gered worden.
In plaats daarvan zullen zij een ander paradijs verkiezen. Een paradijs waarin zij
geleid werden te geloven en dat zou bestaan buiten datgene wat aan de mensheid
beloofd werd door Mijn Vader.
Dat valse paradijs, waarin Satanische volgelingen van het Beest geloven, bestaat
niet.
Het werd door Satan in de geesten van zijn volgelingen gecreëerd en is
eenvoudigweg een illusie. Zoveel werd beloofd.
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Duistere zielen geloven in een ander universum, een andere entiteit, waarin God niet
bestaat.
Zij geloven in andere levensvormen, andere schepselen en een vredevol
regime waarin alles gebaseerd is op een leugen.
Niets van dit alles is waar, kinderen. Het bestaat niet en kan niet bestaan, omdat het
niet door Mijn Vader geschapen werd.
God, de Almachtige Vader, schiep het hele universum – de sterren, de planeten
en de aarde alsook al de ruimten ertussen.
Bid voor hen die zulke sekten volgen.
Bid voor de redding van meer van Mijn kinderen die, omdat zij in pijnen verkeren,
deze spirituele uitwegen zoeken die niet van God zijn.
Bid nu in dankzegging voor deze bijzondere gave die nu door Mijn Vader
geschonken wordt, in dit Kruistochtgebed nummer 21:
“Wij loven en danken U, O heilige God, Almachtige Schepper van
de mensheid, voor de liefde en barmhartigheid die U hebt voor de
mensheid.
Wij danken U voor de gave van redding die U over Uw arme
kinderen uitstort.
Wij smeken U, O Heer, om hen die de Boze volgen te redden en
dat hun harten geopend zullen worden voor de waarheid omtrent
hun eeuwig leven. Amen.”
Wees blij voor deze grote gave, kinderen.
Maar jullie hebben nog veel werk te doen om zielen te helpen aangezien veel van
jullie broeders en zusters zich hardnekkig zullen blijven verzetten tegen de waarheid
van Mijn Heilig Woord.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van heel de Mensheid

323. De Maagd Maria: Nucleaire oorlog waarin Iran meegesleept wordt, wordt
beraamd
Woensdag 25 januari 2012, 13.50 u.
Mijn kind, veel dingen gebeuren nu in de wereld daar Satans leger overal chaos blijft
verspreiden.
Zij proberen de controle te krijgen over alle financiële instanties zodat zij Mijn
kinderen een verschrikkelijke gruweldaad kunnen toebrengen.
Zij, de boosaardige groep gedreven door hebzucht en macht, proberen ook een
nucleaire oorlog in Iran uit te lokken.
Jij, Mijn kind, moet bidden opdat God de Vader in Zijn grote barmhartigheid, hun
harten zou openen opdat deze dingen niet zouden gebeuren.
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Verlies nooit het geloof, kinderen, want jullie gebeden werken.
Groot kwaad zoals abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele perversiteiten zijn nu
in de wereld aan het verminderen.
Bid, bid, bid Mijn Heilige Rozenkrans, kinderen in groepen indien mogelijk overal.
Satan verliest zijn macht vlug wanneer Mijn hiel de kop van het serpent begint te
verpletteren.
Het zal nu niet lang meer duren voor de (weder)komst van Mijn Zoon op aarde.
Eerst zal Hij jullie die laatste kans geven tot bekering.
Dan zal Hij de wereld snel voorbereiden op Zijn Tweede Komst.
De tijd is kort nu.
Gebed is het wapen, kinderen, om Satans leger te verhinderen om de laatste
vervolging uit te voeren die zij tegen de mensheid plannen.
Onthoud dat Mijn Eeuwige Vader omwille van Zijn liefde en erbarmen jullie allen die
in Hem geloven, zal beschermen.
Voor al diegenen die Hem ongehoorzaam zullen blijven en de waarheid van het
bestaan van Mijn geliefde Zoon zullen blijven ontkennen: bid, bid, bid voor hun
redding.
De tijd is klaar. Open jullie harten voor de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.
De hemel zal nu beginnen te veranderen en dan zal iedereen zien hoe dit grote
wonder zich voor hun ogen ontvouwt.
Wees klaar.
Maak jullie huizen klaar en bid Mijn Heilige Rozenkrans bij elke gelegenheid om
de greep van de Boze te verzwakken.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

324. Het laatste geheim van Fatima openbaart de waarheid omtrent Satans
boosaardige sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen
Donderdag 26 januari 2012, 21.40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de volle waarheid omtrent de mysteries
van Gods Rijk aan de wereld te openbaren.
De waarheid is een tijd lang verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke
tussenkomst in de wereld door wonderen, verschijningen en goddelijke
mededelingen aan uitverkoren zielen, is door Mijn Kerk vele jaren lang terzijde
geschoven geweest.
Waarom Mijn Kerk de nood voelde om de waarheid te onderdrukken wanneer het
nodig was om het geloof van Mijn kinderen overal ter wereld te versterken, weten zij
alleen.
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Elke ware ziener van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd in het begin door Mijn
Kerk genegeerd en met geringschatting behandeld.
Mijn dochter, zelfs het derde geheim van Fatima werd niet aan de wereld
meegedeeld omdat het de waarheid openbaarde omtrent Satans boosaardige
sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen.
Het laatste deel van het geheim werd niet geopenbaard om de boosaardige sekte te
beschermen die in groten getale in het Vaticaan is binnengedrongen sinds de
verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima.
Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machthebbers die een
deel van het Vaticaan besturen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig
controle hebben.
Zie hoe zij niet alleen de waarheid omtrent Mijn leer hebben verdraaid, maar hoe zij
ook nieuwe manieren van katholieke verering hebben geïntroduceerd die Mij en
Mijn Eeuwige Vader beledigen.
De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig het eerste doelwit van
Satan en zijn gemene sekte.
De waarheid komt van Mij.
De waarheid maakt de mensen ongemakkelijk omdat ze een persoonlijk offer kan
inhouden.
In sommige gevallen veroorzaakt de waarheid verontwaardiging en in vele gevallen
wordt ze behandeld als ketterij.
Toch kan enkel de waarheid jullie vrijmaken van leugens. De leugens die afkomstig
zijn van Satan en die als een zware last op jullie ziel wegen.
De tijd is gekomen om de waarheid te ontsluieren in een wereld die vol van leugens
is.
Mijn dochter, zo veel leugens zijn aan Mijn kinderen meegedeeld door valse religies,
valse goden, valse kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties alsook door
valse media.
Zo veel van de waarheid wordt verborgen. Maar indien de waarheid omtrent hetgeen
nu in de wereld plaatsvindt vandaag zou geopenbaard worden, zouden slechts
weinig mensen haar aanvaarden.
Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Deze zijn de regels die door
Mijn Eeuwige Vader voorgeschreven en gegeven werden aan Zijn profeet Mozes.
De waarheid verandert nooit hoezeer de mensen haar ook proberen te veranderen.
De geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet onder
Christelijke Kerken.
Je zal niet doden wil zeggen dat je geen ander menselijk wezen kunt doden. Het
slaat niet op zelfverdediging, maar wel op elke andere omstandigheid.
Niemand kan moord rechtvaardigen – abortus, executie of euthanasie.
Niemand.
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Dat is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de hel*.
Aanvaarden Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Neen, integendeel zij maken zelfs
wetten die het niet alleen aanvaardbaar maar ook nog vergeeflijk maken in de ogen
van God. Maar dat is het niet.
Elke dag worden elk van de Tien Geboden van Mijn Vader verbroken.
Toch preekt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen nooit tegen de
mensen dat zij naar de Hel zullen gaan indien zij een doodzonde begaan en geen
berouw betonen.
Mijn Hart is diep gewond.
Zij, Mijn Kerken, overal ter wereld preken de waarheid niet.
Velen onder Mijn gewijde dienaars geloven zelf niet meer in de Hel of het
Vagevuur.
Zij aanvaarden de geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke
zonde.
Zij spreken over de barmhartigheid van Mijn Vader, maar laten het na om de
gevolgen uit te leggen wanneer men sterft in staat van doodzonde. Door hun plichten
niet te vervullen waartoe zij geroepen zijn, beledigen zij Mij zeer.
In vele gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van veel zielen.
Word wakker voor de waarheid, jullie allen die beweren te geloven in God, de
Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, en weet dit.
Er is slechts één waarheid.
Er kan niet meer dan één waarheid zijn.
Al wat niet de waarheid is, is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God
de Almachtige Schepper van alle dingen.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

325. Oproep tot de Clerus: Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte
Tweede Komst op aarde
Vrijdag 27 januari 2012, 23.50 u.
Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de
Onbevlekte Maagd Maria.
Mijn geliefde dochter, vergeet nooit dat wanneer jij voor Mij werkt jij zal vervolgd
worden omdat de mensheid er niet van houdt de waarheid te horen die Ik jou in deze
eindtijd openbaar.
*

Noot: Er moet op gewezen worden dat Jezus aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid in
een vorige boodschap zei dat zelfs de zonde van moord vergeven kan worden als die persoon
oprecht berouw heeft.
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Mijn Heilig Woord is zolang onderdrukt geworden, maar dat zal niet langer het geval
zijn.
Mijn stem zal overal ter wereld gehoord worden. Mijn liefde zal geopenbaard worden
in al Mijn Glorie en de mens zal eindelijk in staat zijn om zichzelf te bevrijden van de
ketens van het kwaad die door Satan rond zijn enkels zijn geplaatst.
Evenals de waarheid de zielen van Mijn kinderen zal binnendringen en hun de
vrijheid zal brengen waarop zij al zolang gewacht hebben zal zij, helaas, ook
verdeeldheid veroorzaken.
Mijn geliefde gewijde dienaars, priesters en heel de religieuze clerus binnen de
Katholieke Kerk, weet dat Ik jullie allen bemin.
Zo velen onder jullie hebben jullie levens voor Mij opgeofferd met edelmoedigheid
van hart. Jullie zullen het nu nodig hebben op Mij te steunen.
Jullie moeten om leiding bidden om sterk te blijven in jullie geloof en ook voor
onderscheiding te allen tijde.
Wend jullie blik geen moment van Mij af.
Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden om Mij te verwelkomen tijdens Mijn
zo lang verwachte Tweede Komst op aarde.
Jullie zullen moeten volharden en niet toestaan dat jullie liefde voor Mij wordt
ontraden, hoezeer jullie ook onder druk worden gezet.
Jullie zijn Mijn ware leerlingen en Ik moet jullie dringend verzoeken om jullie
wapens op te nemen ten einde Mijn Kerk te redden. Deze ware Kerk, gegrondvest
op de rots door Mijn geliefde leerling Petrus, zal nooit ten onder gaan.
De vijand mag dan wel geloven dat zij vernietigd is, maar dat zou een dwaze
veronderstelling zijn.
Niemand zal of kan Mijn Kerk verwoesten. Uit haar as zal zij opnieuw verrijzen om
Mijn glorie te proclameren wanneer Ik terugkom om Mijn Koninkrijk op aarde in
veiligheid te brengen.
Jullie mogen Mij, jullie geliefde Verlosser, nooit of nooit verlaten.
Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst.
Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed (22) voor de katholieke clerus:
“O mijn geliefde Jezus, houd mij sterk en de vlam van mijn liefde
voor U brandend, elk moment van mijn dag.
Sta nooit toe dat de vlam van liefde voor U verflauwt of sterft.
Sta nooit toe dat ik verzwak tijdens een bekoring.
Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding,
mijn trouw na te komen, en de leer van de Orthodoxe
(rechtzinnige) Katholieke Kerk te handhaven.
Ik offer mijn trouw te allen tijde.
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Ik beloof plechtig mijn verbintenis om in Uw leger te strijden
zodat de Katholieke Kerk opnieuw in glorie kan oprijzen om U,
geliefde Jezus, te verwelkomen wanneer U wederkomt. Amen.”
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus,
Koning van heel de Mensheid

326. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus met heel jullie hart
Zaterdag 28 januari 2012, 21.00 u.
Mijn kind, de macht van Satan wordt elke dag zwakker daar de Heilige Geest zijn
vleugels blijft spreiden over al Gods kinderen.
Overal is het geloof en de liefde tot God aan het groeien ten gevolge van het gebed
en de bijzondere genaden die aan Mijn kinderen gegeven worden door Mijn Vader,
God de Allerhoogste. Bekering neemt toe. Vele van Mijn kinderen mogen zich
daarvan dan wel niet bewust zijn, maar jullie zullen het zelf zien wanneer jullie je
ogen openen.
Alstublieft, Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt
zoveel en in vele gevallen staat hij alleen met zijn verdriet over de apostasie
(geloofsafval) die hij ziet zowel buiten als binnen het Heilige Vaticaan.
Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor is veel van de ravage
veroorzaakt door de Boze, vermeden geworden.
Gebed, Mijn kinderen, is als het rollen van de donder in de hemel. Jullie gebeden
kinderen, werden in de Hemel gehoord en verhoord.
Dat is goed. Blijf de Kruistochtgebeden bidden die aan jou gegeven werden, Mijn
kind.
Hier is een speciaal Kruistochtgebed (23) voor de veiligheid van Paus Benedictus:
“O mijn Eeuwige Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus
Christus, en het lijden dat Hij doorstaan heeft om de wereld van
zonde te redden, bid ik nu opdat U Uw heilige plaatsvervanger
Paus Benedictus, hoofd van Uw Kerk op aarde, zou beschermen
zodat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde
dienaars te redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij
over de gevallen engelen die op de aarde rondwandelen om zielen
te stelen.
O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen kunnen geleid
worden op het ware pad naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde.
Amen.”
Jullie hemelse Koningin van de Aarde,
Moeder van Redding
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327. Mijn Goddelijke Barmhartigheid moet tot stand komen zoals aan Zr.
Faustina geopenbaard
Zondag 29 januari 2012, 21.18 u.
Ik, jullie Jezus, verlang de wereld erover in te lichten dat Mijn Goddelijke
Barmhartigheid tot stand moet komen zoals geopenbaard aan Mijn dochter Helena,
de heilige Faustina.
Dit mysterie zal geopenbaard worden daar allen getuigen zullen zijn van de laatste
manifestatie van Mijn stralen van barmhartigheid voor de redding van de
mensheid.
Diegenen die met jou lachen, Mijn dochter, en zeggen dat dit mysterie reeds aan de
wereld geopenbaard werd, moeten dit weten.
Hoeveel mensen in de wereld vandaag hebben weet van Mijn belofte van Goddelijke
Barmhartigheid? Zeer weinige, inclusief jijzelf, Mijn dochter.
Wisten Mijn volgelingen niet dat Ik zou terugkomen om de wereld voor te
bereiden op die grote gebeurtenis?
Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op zulke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader
zendt profeten in de wereld met slechts één doel, jullie een gepaste waarschuwing te
geven opdat zielen niet verrast worden. Verlang naar deze gave van profetie.
Verwerp haar niet.
Denk nooit dat jullie al alles weten omtrent Mijn wegen, want al mogen jullie Mij dan
wel beminnen, jullie kennen Mij niet altijd of begrijpen Mijn wegen niet.
Tot ieder van jullie die spotten met Mijn profeten, weet dat zij het niet zijn die jullie
beschimpen maar Mij. Zij zijn slechts de instrumenten.
Mijn kinderen, jullie moeten er nooit van uitgaan dat jullie Mij echt kennen want indien
dat zo zou zijn, dan zouden jullie Mij niet (ver)loochenen. Maar vandaag, net zoals
Mijn leerlingen toen Ik in hun midden wandelde, ontkennen jullie nog steeds
dat Ik het ben die jullie naar Mij wenk.
De linkerhand strekken jullie naar Mij uit en met de rechterhand slaan jullie Mij.
Horen jullie Mij nu niet tot jullie spreken? Zo niet, wees dan stil en bid tot Mij zodat Ik
jullie vermoeide hart kan vullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.
Ik bemin jullie en indien jullie Mij toelaten in jullie hart zonder dat stalen pantser dat
Mij tegenhoudt, dan zal Ik jullie vrij maken.
Wanneer jullie je ogen openen en zien dat Ik het ben, jullie Goddelijke Verlosser, die
met jullie spreek, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en
vreugde in jullie hart.
Sta de Duivel niet toe om twijfel in jullie harten te zaaien. Bid opdat jullie sterk
genoeg mogen zijn, nederig van hart en geest, om in Mijn armen te lopen.
Alleen wanneer jullie tot Mij komen als een kind zullen jullie werkelijk vrede in jullie
zielen vinden. Dit is de enige weg om Mij in jullie harten toe te laten.
Jullie geliefde Jezus
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328. De Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als
voorbereiding op ‘De Waarschuwing’
Maandag 30 januari 2012, 13.00 u.
(Deze Boodschap werd door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid ontvangen
na twee afzonderlijke verschijningen van de Maagd Maria – de eerste die
plaatsvond om middernacht op 29 januari en de tweede om 13.00 u op maandag
30 januari 2012 waarin de Moedermaagd steeds zeer verdrietig scheen.)
Mijn kind, terwijl Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te overdekken met Zijn
stralen van Barmhartigheid is het met een bezwaard hart dat Ik je moet zeggen
dat veel mensen tijdens ‘De Waarschuwing’ zullen sterven.
Bid, bid, bid voor hun zielen.
Mijn kind, jij moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen om
morgen, dinsdag 31 januari 2012 als een bijzondere dag van gebed te
reserveren.
Op die dag moeten jullie Mijn Heilige Rozenkrans bidden en de Rozenkrans van de
Goddelijke Barmhartigheid.
Indien mogelijk, moet iedereen proberen om die dag te vasten. Op die manier
kunnen meer zielen, vooral zielen in staat van doodzonde, op het tijdstip van hun
sterven gered worden door de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus
Christus.
Ik ween tranen van verdriet voor die arme mensen die geen idee hebben hoezeer
hun zonden Mijn Zoon pijn en smart veroorzaken.
De vreugde van de gave die Mijn Zoon de wereld nu brengt is gemengd met
verdriet voor diegenen die niet gered kunnen worden door hun eigen keuze.
De leugens die na ‘De Waarschuwing’ zullen opkomen en over de hele wereld
verspreid worden door duistere zielen, moeten door jullie gebeden gestopt worden.
Bid opdat niemand de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon tijdens of na ‘De
Waarschuwing’ zal ontkennen. Want elke ziel die door zulke leugens achterblijft, is
een ziel die door de Duivel zal gegrepen worden.
Verspreid bekering overal, kinderen. Aanvaard dat Ik de Medeverlosseres en
Middelares ben die nauw samenwerk met Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om alle
zielen te redden van de eeuwige ondergang.
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zeer sterk. Ik smeek om barmhartigheid voor elke
ziel, elke seconde van de dag, door Mijn Vader te smeken om erbarmen.
Maar jullie moeten helpen kinderen door jullie met Mij te verenigen in gebed en offer
om al Gods kinderen te helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Jullie Hemelse Moeder,
Moeder van Redding
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329. Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie
Dinsdag 31 januari 2012, 21.30 u.
(Deze boodschap werd aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven na
een anderhalf uur durende Eucharistische Aanbidding.)
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over de Mij betoonde liefde door
Mijn kostbare volgelingen wier liefde zo nauw verstrengeld is met Mijn Heilig Hart.
Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen, hun liefde voor Mij geeft Mij zoveel
vreugde te midden van Mijn smart.
Zij zijn het licht dat Mij de sterkte geeft die nodig is om Mijn leger te leiden.
Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, menen dat alleen hun geloof hen tot Mij gebracht
heeft.
Wat zij niet beseffen is dat Mijn Heilige Geest over hen is neergedaald, vooral
over diegenen met open harten, opdat zij Mijn Restkerk op aarde konden
vervoegen.
Zij, Mijn geliefde volgelingen, die gehoorzaamheid, vastberadenheid van wil en
zuivere liefde in hun harten tonen zullen het fundament zijn waarop Ik nu Mijn Kerk
op aarde zal herbouwen.
Door hun liefde voor Mij, zal nu aan Mijn leger bijzondere genaden geschonken
worden.
Ik verleen hun deze Volle Aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkellicht te dragen
zodat zij bekering kunnen verspreiden.
Deze gave van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid van Mijn Heilig Woord te
verspreiden zodat het overal waar zij gaan de harten zal raken.
Zij moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden en de gave van totale
absolutie en de kracht van de Heilige Geest zullen hun verleend worden.
“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 zodat wij kunnen opmarcheren en
Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord openlijk te
verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de
heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij eren U.
We loven U.
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Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor
U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.
Amen.”
Ga verder in vrede, Mijn geliefde volgelingen en onthoud dat jullie liefde voor Mij Mijn
Hart ontbrandt en grote vreugde schenkt aan Mijn Eeuwige Vader, Mijn Gezegende
Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel.
Ik bemin jullie allen. Ik zie uit naar het moment waarop Ik ieder van jullie in Mijn
armen zal sluiten zodat jullie de vrede, de liefde en de vreugde vinden waarop jullie
heel jullie leven op aarde naar uitgezien hebben.
Jullie geliefde Jezus Christus

330. De Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan
de wereld geopenbaard wordt
Woensdag 1 februari 2012, 20.15 u.
Mijn kind, jij werkt voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, jij moet nu te allen tijde
gehoorzamen.
Stel Zijn heilig woord nooit in vraag want Hij spreekt de waarheid en alleen de
waarheid.
Zo vele van Mijn kinderen onderzoeken al vanaf het begin elk woord dat Hij zegt.
Voor elkeen die Zijn Heilig Woord gehoorzaamt zoals vervat in Mijn Vaders boek, is
er altijd iemand anders die Zijn woord op een andere manier interpreteert.
Jij moet alles doen wat van jou gevraagd wordt onder de leiding van Mijn Zoon. Geef
nooit toe aan diegenen die vragen dat Zijn woorden zouden aangepast worden aan
hun interpretatie.
Wees nu snel, Mijn kind, om de boodschappen mee te delen die door Mijn Zoon aan
de wereld gegeven worden om zondaars te redden die verloren zijn.
Mijn Zoon heeft maar één intentie en dat is alle zielen te redden.
Vrees niet, Mijn kind, want alles wat Mijn Zoon jou zegt, spreekt de leer van Zijn
Allerheiligste Kerk op aarde niet tegen.
Zijn gaven voor Mijn kinderen zijn zeer bijzonder en worden in deze eindtijden
gegeven voor alle zielen.
Mijn Zoon is zo barmhartig en mild dat Hij zondaars wil overstromen met bijzondere
genaden om hun redding te verzekeren.
Eender wie probeert om Mijn Zoon te stoppen in Zijn zending, namelijk om de
wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst, zal verhinderd worden door de
hand van Mijn Eeuwige Vader.
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Dit werk, het onthullen van het Boek der Waarheid aangezien de zegels
verbroken worden, is voor Mijn Vader één van de belangrijkste taken op aarde.
Aan de wereld werd de waarheid op dit moment beloofd.
Aan alle zielen, gelovigen en ongelovigen moet de waarheid gezegd worden want zij
zijn zo ver van de Kerk verwijderd dat zij op deze wijze aan hen gegeven moet
worden.
Al de engelen werden naar de aarde gezonden om de mensheid te beschermen
tegen de Bedrieger en de leugens die hij verspreidt omtrent de waarheid van de
eeuwige redding.
De mensheid mag de waarheid dan wel niet willen horen en vele hindernissen zullen
voor jou geplaatst worden, Mijn kind, maar het zal nutteloos zijn.
Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de wereld
geopenbaard wordt, want indien men dat toch zou betrachten, dan zal de macht
van Mijn Vader losbreken als vlammen van vuur uitgegoten vanaf de Hemelen.
Mijn kind, twijfel nooit aan deze boodschappen zoals zij aan jou gegeven worden.
Verander nooit een enkel woord om diegenen te voldoen die proberen om jou het
woord van God te laten veranderen.
Er kan slechts één meester zijn en dat is God, in de naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
Ga nu met de verzekeringen die je nodig hebt.
Onthoud dat deze boodschappen van Mijn Zoon bestemd zijn voor al Gods kinderen
en niet alleen voor zijn Katholieke Kerk of voor Zijn uitverkoren volk de Joden. Zij zijn
voor iedereen.
Elke ziel wordt in dezelfde mate door Mijn Vader bemind. Geen enkele ziel wordt
belangrijker beschouwd als de ander.
Jullie Hemelse Moeder,
Moeder van Redding

331. Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van het Oordeel?
Donderdag 2 februari 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe blij ben Ik met het antwoord van Mijn volgelingen op
Mijn groot geschenk van een volledige aflaat voor een totale absolutie.
Maar hoe verdrietig ben Ik om al die ondankbare harten die Mijn geschenk
verwerpen.
Deze zielen begrijpen maar niet dat alleen God de Vader dit geschenk van een
volledige aflaat kan bekrachtigen.
Of die nu gegeven wordt door Mijn Heilige Plaatsvervanger of door Mij, jullie
Goddelijke Verlosser, is niet belangrijk.
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Wat wel belangrijk is, is dat er nog maar weinig tijd over is om de zielen van de
mensheid te redden.
Tot diegenen die Mijn woord in vraag stellen, weet dat Ik jullie Goddelijke Verlosser
ben die vanuit de hemel tot jullie spreek.
Aanvaarden jullie niet dat Ik besta? Dat Ik verlang om jullie een boodschap door te
sturen in deze eindtijd?
Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van het Oordeel? Dat Ik jullie
zielen niet zou voorbereiden door met jullie te communiceren op deze manier?
Indien jullie in Mij geloven, dan moeten jullie geloven in goddelijke tussenkomst.
Indien jullie dat niet doen, hebben jullie je harten niet geopend.
Hoe weten jullie dat Ik het ben?
Ik vraag jullie nu te gaan zitten en tot Mij persoonlijk te spreken. Vraag Mij om de
genade van de Heilige Geest en Ik zal jullie onmiddellijk antwoorden om zielen te
openen en te zuiveren.
Leg jullie pantser af en sta Mij toe jullie die bijzondere gave te schenken.
Weet dat jullie Mij beledigen wanneer jullie Mijn gaven verwerpen. Wil dat zeggen dat
jullie ook Mijn barmhartigheid zullen verwerpen?
Buig jullie hoofden en vraag om vergeving. Wanneer jullie tot Mij komen in nederige
dankbaarheid zal Ik jullie verlichten omtrent de waarheid.
Wanneer jullie je ogen openen voor de waarheid, zullen jullie tranen van inzicht
storten en jullie zullen Mij uiteindelijk danken voor Mijn grootse geschenk van
absolutie.
Jullie Goddelijke Verlosser,
Jezus Christus

332. De Maagd Maria: Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.
Zaterdag 4 februari 2012, 10.09 u.
Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde delen van de wereld.
Terwijl oorlogen gepland worden met haat in de zielen, overstroomt de Heilige Geest
tegelijkertijd de zielen van anderen in verschillende delen van de wereld.
De strijd der zielen is begonnen. Goed tegen kwaad.
Mijn kind, ga er nooit van uit dat die verharde zielen diegenen zijn zonder geloof of
met een lauw geloof.
Vele medelevende gelovigen in Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen nu door bekoringen
een bocht maken.
Hun geesten zullen vervuld worden met twijfels en die zullen hen blind maken
voor het woord van Mijn geliefde Zoon dat Hij, door jou, tot de hele wereld spreekt,
Mijn kind.
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Hun haatgevoel, wanneer zij zich van Zijn Heilig Woord zullen afkeren, zal net zo
krachtig zijn als de haat die moordenaars hebben tegenover hun slachtoffers.
Haat komt van de Misleider.
Leugens worden verspreid door de Boze, die zwakke zielen gebruikt om de
waarheid te ondermijnen.
Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn dezelfde.
De trots van deze trouwe zielen zal zich roeren terwijl een laatste poging door de
Duivel wordt ondernomen om de verspreiding te verhinderen van deze uiterst
dringende boodschappen voor de wereld.
Mijn Zoon heeft de steun van Zijn geliefde volgelingen nodig om Zijn leger op aarde
te vormen. Dat leger zal voortkomen uit Zijn trouwe volgelingen.
Wees er zeker van dat het deze groep zal zijn wier harten het eerst zullen verhard
worden.
Je kunt geen ziel verharden die reeds in het duister is. Dus zullen het de zielen die in
het licht zijn die door de Misleider zullen bekoord worden.
Zij zullen dan leugens verspreiden om Mijn Zoon te kwetsen en Zijn werk uit te
stellen.
Zij zullen niet inzien dat hun dit overkomt omdat zij denken dat het hun plicht zal zijn
om het ware woord van Mijn Zoon te verdedigen.
Door het bekritiseren van deze boodschappen die Hij jou geeft, Mijn kind, zal Mijn
Zoon gekweld worden.
Zelfs het fundament van Zijn Kerk zal Hem weldra de rug toekeren. Zij zullen Hem
verloochenen en dan zullen zij Hem opnieuw kruisigen.
Hoogmoed verhindert hen hun ogen te openen wanneer Hij voor hen staat met
liefdevolle en open armen.
Mijn kind, Ik dring er op aan dat al Gods kinderen zich verenigen als één en strijden
voor de redding van alle zielen.
Zo velen luisteren niet naar deze boodschappen, Mijn kind, maar nadat ‘De
Waarschuwing’ heeft plaatsgevonden zullen zij dat wel.
Bid, bid, bid voor die zielen die schade toebrengen, lasteren en onwaarheden over
jou verspreiden.
Ik zal je nu een Kruistochtgebed (25) geven om bescherming te vragen voor al Mijn
zieners en voor hen die door God de Vader uitgekozen zijn om Zijn Allerheiligste
Woord op aarde te verspreiden in deze tijd:
“O Allerhoogste God, ik smeek U om bescherming te bieden aan
al Uw heilige boodschappers in de wereld.
Ik bid dat zij beschermd mogen zijn tegen de haat van anderen.
Ik vraag dat Uw Allerheiligste Woord vlug over de hele wereld
verspreid wordt.
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Bescherm Uw boodschappers tegen laster, misbruik, leugens en
iedere vorm van gevaar.
Bescherm hun families en bedek hen altijd met de Heilige Geest
zodat de boodschappen die zij aan de wereld geven aandachtig
beluisterd worden en met rouwmoedige en nederige harten.
Amen.”
Mijn kind, hoogmoed is een karaktertrek die Mijn Vader uiterst mishaagt. Het is
nog pijnlijker voor Hem wanneer de zonden van hoogmoed in trouwe en heilige
zielen binnendringen omdat zij weigeren de waarheid te aanvaarden van Zijn Heilig
Woord dat vandaag aan de wereld gegeven wordt door Zijn boodschappers.
Zij moeten vragen om de gave van echte onderscheiding die enkel zal geschonken
worden door de kracht van de Heilige Geest aan nederige zielen met een zuiver
hart, ontdaan van hoogmoed en arrogantie.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

333. Oorlogen die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en Syrië zijn met
elkaar verbonden
Zaterdag 4 februari 2012, 10.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jouw trouw tegenover Mij wordt elke dag getest. Zo velen
trachten je te doen ophouden met jouw werk voor Mij, toch slagen zij daar niet in
omwille van de heilige bescherming die jou vanuit de hemel verschaft wordt. Zij die
proberen om jou pijn en lijden te bezorgen en misbruik van je te maken, zullen
gestraft worden. Ik zal zoiets niet dulden.
Onthoud dat het voorzegd werd dat niemand het vuur van de Heilige Geest kan
stoppen dat zal uitstromen van Mijn Allerheiligste boodschappen voor de hele
mensheid.
Daarom vraag Ik dat jij de hindernissen die voor je geplaatst worden blijft negeren
alsook de haat want die komt van Satan.
Laat je in met haat en hij verspreidt zich.
Negeer hem en hij zal sterven omdat hij niet het nodige voedsel vindt om te groeien
en te etteren.
Nu wil Ik dat jij Mijn kinderen meedeelt dat de gebeurtenissen zoals voorzegd in het
Boek der Openbaring zich nu in de wereld ontvouwen.
Mijn kinderen moeten niet bevreesd zijn omdat hun geloof en hun gebeden de
gevolgen van oorlog, genocide, hongersnood en apostasie (geloofsafval)
zullen afzwakken.
Oorlogen zullen opduiken die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en
Syrië. Allen zullen met elkaar verbonden worden.
Zo zal ook Italië ruzies ondergaan wat te maken heeft met het opstaan van de
Valse Profeet en zijn partner de Antichrist.
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Bid vurig opdat niet alle landen meegesleurd worden in een wereldmacht die jullie
geld zal controleren. Want indien zij daarin slagen zal het zeer moeilijk worden.
Bid tot God de Vader zodat Hij zulke wreedheden kan voorkomen.
Bidden voor de zielen van anderen zal jullie eigen zielen redden. Dat is alles
wat Ik vraag. Gebed.
Bid ook voor bekering.
Het is niet ver weg meer voordat alle dingen duidelijk worden, Mijn dochter. Alles zal
goed zijn eens bekering zal plaatsvinden na ‘De Waarschuwing’.
Ga nu en zeg Mijn kinderen nooit te vrezen wanneer zij Mijn woord verkondigen. Ik
zal naast hen staan.
Wanneer zij bespot worden kunnen zij zeker zijn van de waarheid van Mijn
Allerheiligste Woord.
Jullie geliefde Jezus

334. God de Vader: De Wereld staat op het punt een Kastijding te ondergaan –
Mijn tussenkomst is noodzakelijk
Zaterdag 4 februari 2012, 15.00 u.
Mijn dochter, de wereld staat op het punt een kastijding te ondergaan als resultaat
van de verschrikkelijke zonde door de mensheid bedreven.
Hoewel veel van die kastijding (reeds) werd afgewend, toch zal Mijn hand nu
neerkomen op de goddeloosheid die in elke hoek is binnengedrongen.
Zo veel haat voor Mij, God de Vader, moet gestopt worden of Mijn kinderen zullen
een nog grotere gruwel meemaken.
Ik bereid de wereld nu voor op de veranderingen die nodig zijn om de aarde te
zuiveren zodat alles overeenstemt met Mijn plan om de mensheid te redden.
Zoveel zielen worden door zonden gekweld.
Ik ben de God van heel de schepping en Ik zal niet lijdelijk toezien hoe Mijn
kinderen elkaar vernietigen.
Mijn dochter, er bestaat een gemeen plan om een groot deel van de mensheid door
oorlog te vernietigen.
Deze oorlogen zijn niet toevallig.
Heb je gezien hoe veel er plaats vinden in zoveel landen, overal?
Dat komt door de hand van de Antichrist die geduldig zijn moment van glorie op
aarde afwacht.
Wanneer naties op hun knieën zitten, zal hij te voorschijn treden en een valse vrede
scheppen op zijn eigen onbetrouwbare wijze. Dat zal een masker van bedrog zijn.
Mijn straf zal neerkomen op die naties die deel hebben aan die grote misleiding
om de wereld te beheersen door de inbeslagneming van naties.
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Wees sterk, Mijn dochter, want deze periode, wanneer de aarde zal beven, zal niet
lang duren. Het is nodig om Mijn kinderen wakker te maken.
Mijn kinderen zijn gewaarschuwd geweest maar Mijn stem werd verafschuwd.
Mijn arme kinderen die een goed leven leiden en met verbijstering het kwade in hun
wereld zien, moeten begrijpen dat Mijn tussenkomst noodzakelijk is.
Indien Ik niet stop wat gebeurt dan zal een groot deel van de mensheid
vernietigd worden.
Bid opdat Mijn kinderen zouden bidden om vrede in jullie landen.
Wees nooit bang om Mijn woord te verkondigen ook al word je vervolgd. Want
slechts één ziel die openlijk getuigt van haar geloof is voldoende voor honderden
bekeringen.
Ga in vrede. De tijd is voor Mij, God de Vader, gekomen om de verbreking van de
zegels te bekrachtigen. Enkel dan zal de mensheid aanvaarden dat zij machteloos is.
Zij controleren de wereld niet want dat kan zo niet zijn.
Alleen de Schepper van heel de mensheid heeft de macht over Satan en nu zal Ik
een straf doen neerkomen op die koude harten en die duistere zielen die hun trouw
aan hem hebben beloofd.
De eindfase van de zuivering zal nu beginnen.
God de Vader

335. De Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden kunnen jullie
helpen jullie natie te redden
Zondag 5 februari 2012, 13.15 u.
Mijn kind, Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om op dit moment te bidden voor
eenheid in de wereld.
Het geloof in Mijn Zoon verdwijnt en Mijn kinderen blijven achter met dorre zielen.
Ik ben jullie Onbevlekte Hart en door de liefde die Ik Mijn dierbare Zoon, Jezus
Christus, toedraag, zal Ik nauw met Hem samenwerken om de mensheid te redden.
Door tot Mij te bidden om te bemiddelen zal Ik Mijn Vader, God de Allerhoogste,
smeken Zijn hand van gerechtigheid te weerhouden van de strenge straf die Hij
over de aarde zal uitstorten om de verspreiding van de verdorvenheid te stoppen.
Ik zal jullie helpen kinderen om dichter bij het Hart van Mijn Zoon te komen. Wanneer
wij samenwerken, Mijn kinderen, kunnen wij wereldwijd rampen voorkomen.
Vergeet nooit het belang van Mijn zeer Heilige Rozenkrans want wanneer jullie
hem elke dag bidden kunnen jullie helpen jullie natie te redden.
Satans macht wordt verzwakt wanneer jullie de Rozenkrans bidden. Hij loopt weg in
grote pijn en wordt machteloos. Het is uiterst belangrijk, welke Christelijke gezindheid
jullie ook toebehoren, om hem ten minste eenmaal per dag te bidden.
- 48 -

Zo veel mensen aanvaarden Mij, hun Gezegende Moeder, niet.
Zoals Mijn Zoon word Ik verworpen, bespot, beledigd en vernederd. Toch kan ik,
wanneer Mijn hulp gevraagd wordt, zielen recht naar het Heilig Hart van Mijn Zoon
Jezus Christus brengen.
Mijn Zoon, Jezus Christus, is jullie redder, kinderen, en Hij zal zondaars nooit
verwerpen hoe verduisterd jullie zielen ook zijn.
Wanneer jullie spijt hebben Hem te hebben beledigd, roep dan tot Mij, jullie geliefde
Moeder, en Ik zal jullie bij de hand nemen naar Hem toe.
Mijn Zoon bereidt zich voor om te komen om al Zijn kinderen bij elkaar te brengen
zodat jullie je allen kunnen verenigen met Hem in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Alleen zuivere en nederige zielen kunnen binnengaan.
Jullie moeten nu aan jullie voorbereidingen beginnen. Start met het bidden van Mijn
Heilige Rozenkrans.
Dit gebed is zo belangrijk dat het nu een Kruistochtgebed moet worden wat maar
billijk is.
Kruistochtgebed (26) – De Heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria
De Heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria
(zie onder Gebeden: andere gebeden)
Voel de vrede, kinderen, wanneer jullie mediteren bij het bidden van Mijn
Rozenkrans.
Als de genaden dan over jullie worden uitgestort na het bidden ervan, zullen jullie
weten dat de Bedrieger van jullie is weggegaan en liefde in de plaats is gekomen.
Liefde komt van Mijn Eeuwige Vader.
Wanneer jullie liefde in jullie harten voelen zullen jullie weten dat jullie de strijd aan
het winnen zijn om de Duivel te verslaan.
Jullie geliefde Koningin van de Engelen,
Moeder van Redding
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336. Bid opdat een nucleaire oorlog die één derde van de mensheid zou
wegvegen, kan afgewend worden
Maandag 6 februari 2012, 20.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en
sterk blijven.
Ik verleen al Mijn geliefde en vertrouwende volgelingen de genaden om kalm te
blijven te midden van de storm.
Terwijl de aarde blijft beven op alle mogelijke manieren zijn het jullie gebeden die Mij
troosten gedurende deze tijd.
Hoe breekt het Mijn Hart te zien hoe onschuldigen gedood worden in de oorlogen in
het Midden-Oosten. Deze arme zielen worden gegeseld en lijden net zoals Ik leed.
De boosaardigheid die Ik zie zal afgezwakt worden en de hand van Mijn Vader zal
talmen maar zal deze landen niet stoppen elkaar te doden.
De zegels werden verbroken, Mijn dochter, en gauw zullen oorlogen opkomen.
Bid opdat de wereldomvattende gruwel van een nucleaire oorlog, die één derde van
de mensheid zou wegvegen, kan vermeden worden.
Ik heb meer gebedskinderen nodig. Ik weet hoe vurig jullie bidden, maar alstublieft, Ik
smeek jullie, nodig zoveel mogelijk gebedsgroepen, vrienden en families uit om te
bidden voor vrede.
Ik geef jullie nu een nieuw Kruistochtgebed (27) – Gebed voor vrede in de wereld.
“O mijn Jezus, ik smeek U om erbarmen voor al diegenen die
geteisterd worden door vreselijke oorlogen, ik smeek dat vrede
mag doordringen in deze gekwelde naties, die blind zijn voor de
waarheid van Uw bestaan.
Alstublieft, bedek deze naties met de kracht van de Heilige Geest
zodat zij hun jacht op onschuldige zielen zouden stopzetten.
Heb erbarmen over al Uw landen die machteloos staan tegen de
boosaardige gruweldaden die in de hele wereld voorkomen.
Amen.”
Mijn dochter, Ik dring er op aan geduldig te zijn want het zal niet lang meer duren tot
de Schuldbelijdenis. Eens die heeft plaatsgevonden zal alles rustiger worden.
Ga in vrede en liefde. Plaats bovenal jullie vertrouwen in jullie geliefde Jezus.
Jullie Verlosser,
Jezus Christus
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337. De mysteries zo lang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk
Dinsdag 7 februari 2012, 20.00 u.
Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van God de Allerhoogste, geboren uit het
Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.
Dit zijn de dagen, Mijn zeer geliefde dochter, die jij als uiterst moeilijk zal ervaren.
Jouw lijden, dat jij met vreugde en overgave in je hart aan Mij overhandigt, zal vele
zielen redden. Je moet dapper zijn wanneer je dat doet en je geen zorgen maken
omtrent je gezondheid. Want dit is slechts een andere beproeving, die niet al te lang
zal duren, maar die veel zal bijdragen om verloren zielen tot Mij terug te brengen.
Mijn Boek der Waarheid wordt gegeven opdat gelovigen zullen getuigen ten
voordele van Mijn verkondiging van de mysteries, die zo lang verborgen bleven, in
de archieven van het Goddelijk Rijk.
Nu de waarheid ontrafeld wordt, moet de mensheid aanvaarden dat Mijn
Allerheiligste Woord aan iedereen zal gegeven worden om het in zich op te nemen.
Dit zal jullie zielen een zoete verlichting verschaffen, maar dit zal voor diegenen
die van Mij verwijderd zijn zeer hard worden om te aanvaarden.
De bitterheid van de waarheid is moeilijk te slikken maar indien ze aanvaard
wordt, zal ze diegenen vertroosten die aanvaarden dat Ik het inderdaad ben, Ik, jullie
dierbare Jezus die in deze tijd kom om jullie te omarmen.
Ik, het Lam van God, kom nu om jullie naar jullie verlossing te brengen.
Zonder Mijn hulp zou dat niet mogelijk zijn.
Ik breng jullie nu het licht en jullie moeten achter Mij wandelen terwijl Ik jullie naar het
Nieuwe Paradijs leid.
Ik roep jullie allen op om moedig te zijn, sterk en zonder vrees in de ontzettende
wildernis waarin jullie je nu bevinden.
Het zal niet gemakkelijk zijn, maar Ik beloof jullie dat de sterkte die Ik jullie zal
geven deze reis minder zwaar zal maken.
Aanvaard wat jullie in de wereld zien gebeuren wanneer de zuivering met grote
intensiteit verdergaat. Want dat is noodzakelijk.
Bid, bid, bid om geduld en uithoudingsvermogen want jullie moeten boven de
duisternis uitstijgen en Mij helpen om heel de mensheid in het licht te brengen.
Verlies nooit de hoop. Onthoud alleen dat het enige wat telt de eenmaking van de
mensheid is.
Jullie gebeden, lijden en liefde voor Mij zullen helpen om Mijn heilige en dierbare
familie te verenigen in Mijn Nieuw Paradijs op Aarde.
Kijk vooruit, kinderen, want dat is het leven waarvoor jullie bestemd zijn wanneer
jullie Mijn Heilige Wil gehoorzamen.
Ik bemin jullie en zegen jullie, geliefde kinderen, voor jullie liefde en medeleven met
Mij, jullie geliefde Verlosser.
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Jullie Jezus

338. De Maagd Maria: De Duivel zal niet rusten voordat hij de Katholieke Kerk
te gronde heeft gericht
Woensdag 8 februari 2012, 20.30 u.
Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.
Mijn kind, deze arme wereld is in beroering en zoals dit zich verder zet, zo zal ook de
tijd voor ‘De Waarschuwing’ met de dag dichterbij komen.
Het werd voorzegd dat de haat tegenover Mijn Zoon zich zal uitbreiden naar Zijn
heilige Kerk op aarde. Dat is reeds gebeurd.
De Boze zal niet rusten alvorens hij de Katholieke Kerk te gronde heeft gericht.
Wanneer de Kerk ineenstort, zullen er twee kanten opstaan. Maar hoezeer de Kerk
ook zal lijden, zij kan noch zal sterven. Dat kan niet, kinderen.
Want al mag God de Vader dan nog toestaan dat de Kerk op aarde deelt in dezelfde
geseling die Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, heeft doorstaan, zij zal zoals Mijn
dierbare Zoon opnieuw in heerlijkheid verrijzen.
Laat de Katholieke Kerk nooit in de steek.
Verwerp ook nooit de andere Christelijk Kerken van Mijn Zoon. Want jullie zijn
allemaal volgelingen van Christus.
Jullie allen die Mijn Zoon toegewijd zijn, jullie moeten je verschillen opzij zetten en
samen strijden tegen de Antichrist.
Bid voor de eenmaking van al Gods kinderen door dit speciale Kruistochtgebed (28).
“O Allerhoogste God, wij knielen voor U neer en smeken U om de
eenmaking van al Uw kinderen in de strijd om het behoud van Uw
Christelijke Kerken op aarde.
Laat niet toe dat onze verschillen ons verdelen op dit moment van
grote geloofsafval in de wereld.
In onze liefde voor U, lieve Vader, verzoeken wij U om ons de
genaden te schenken elkaar te beminnen in de naam van Uw
Geliefde Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus.
Wij aanbidden U.
Wij beminnen U.
Wij verenigen ons om samen te strijden voor de kracht, Uw
Christelijke Kerken op aarde in stand te houden tijdens de
beproevingen die wij in de komende jaren mogelijks zullen
tegenkomen. Amen.”
Vertrouw op Mij, kinderen, om jullie te leiden naar het Nieuwe Paradijs en het Rijk
van Mijn Zoon op aarde zoals het bedoeld is.
- 52 -

Jullie liefhebbende Moeder,
Moeder van Redding

339. Zeer binnenkort zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is
Woensdag 8 februari 2012, 20.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle voorzegde
profetieën ontsluierd zullen worden aan een ongelovige wereld.
Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun Goddelijke Redder en Mijn Eeuwige Vader
schuwen, zal het niet ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dat gebeurt en voor
de eerste keer zullen zij eindelijk beseffen dat zij hun eigen lotsbestemming niet in
handen hebben.
Ondanks hun misleide overtuigingen en hun vermeend recht op persoonlijk gewin,
zullen zij de waarheid spoedig ervaren.
Mijn dochter, de weg voorwaarts is om te bidden dat deze zielen, evenwel verloren
voor Mij, de aantrekkingskracht van de Antichrist en de Valse Profeet niet volgen.
Zeer spoedig zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is. Maar, natuurlijk, dat
kan niet want Ik zal niet komen voor het echte einde.
Toch zal hij al de kwaliteiten vertonen die arme zielen zullen misleiden door hen te
doen geloven dat Ik het ben.
Hij zal wonderen verrichten en grote vredesakten volbrengen, humanitaire daden
stellen en handelingen van voor iedereen zichtbare genegenheid.
Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen van Satan komen, de koning van de
duisternis.
Hij zal zo overtuigend zijn dat wanneer hij tekenen doet die verwant zijn aan die van
de grote heiligen, vele van Mijn gewijde dienaars in nederigheid aan zijn voeten
zullen neervallen.
Mijn woord, dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is, zal verworpen en
afgewezen worden als ketterij.
Mijn dochter, Ik geef jou thans een overvloed aan waarschuwingen zodat aan zoveel
mogelijk van Mijn kinderen de waarheid kan doorgegeven worden alvorens dat
plaatsvindt.
Laat je niet vangen door hen die zichzelf in jouw ogen als heiligen verheffen. Verwar
nooit menslievende daden als zijnde altijd van Mij afkomstig.
De Duivel is een leugenaar. Hij is sluw en zal soms een liefdevol medelevend
uiterlijk tonen.
Pas op voor die organisaties die geleid worden door zeer rijke individuen die
opscheppen over hun inspanningen om de mensheid te redden. Velen onder hen
werken in het geheim om Mijn woord openlijk te beschuldigen.
Deze vorm van misleiding zal gebruikt worden door de Antichrist om goedmenende
maar lichtgelovige volgelingen te werven.
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Eens verleid zullen jullie in de val zitten. Dan zullen jullie bedrogen worden om het
Merkteken van het Beest te aanvaarden, wat jullie tot elke prijs moeten vermijden of
jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.
Wees permanent op jullie hoede.
Jullie taak is eenvoudig. Onthoud dat er slechts één God is, drie personen in de
Heilige Drie-Eenheid, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Al wat jullie anders wordt voorgesteld, bestaat niet.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

340. Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden
Donderdag 9 februari 2012, 15.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van zonde en snel. Vele
zonden worden vandaag niet langer als zonden beschouwd.
Zoveel wrok wordt tegen Mijn Vader geuit zonder enig schuldgevoel.
Kinderen, jullie moeten stoppen. Jullie verwoesten jullie leven. Satan bespot Mij
terwijl hij pocht om die zielen die hij elke seconde van Mij steelt.
Indien jullie de zielen zouden zien, miljoenen zielen die in het eeuwige vuur
tuimelen, zouden jullie sterven van de shock.
Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik de verschrikking zie die deze zielen, die op
aarde in vreselijke zonde leefden, moeten verduren.
De zonden waaraan zij schuldig waren zijn niet altijd diegene waarvan jullie
veronderstellen dat het doodzonden zijn.
Ik spreek over ontucht – in de wereld van vandaag zo gemakkelijk aanvaard – het
deelnemen en kijken naar pornografie, prostitutie en seksueel misbruik.
Ik verwijs naar de haat voor anderen alsmede naar diegenen die pijn en ellende
veroorzaken bij hen die minder geluk hebben dan zijzelf.
Zo ook is de zonde van afgoderij waarbij jullie materiële goederen vereren boven al
het andere en toch zijn zij niets anders dan as.
Begrijpen jullie niet dat eens jullie op deze manier zondigen jullie elke dag verder van
Mij verwijderd worden? Dan wordt het zeer moeilijk om jullie zelf te bevrijden uit de
greep waarin de koning der duisternis jullie gevangen houdt.
Word wakker, kinderen. Wees bewust van het bestaan van de Hel en wees zeer
bevreesd om de poorten van de eeuwige verdoeming binnen te gaan.
Ik zeg jullie dat, niet om jullie angst aan te jagen, maar om er zeker van te zijn dat
jullie begrijpen dat doodzonde jullie daar naartoe zal leiden tenzij jullie nu tot Mij
terugkeren.
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Er zal veel gebed nodig zijn om terug te keren tot Mij, maar luister. Tot diegenen
onder jullie die wanhopig, berouwvol en hulpeloos zijn omwille van de afgrond van
zonden waarin jullie zitten, vraag en Ik zal jullie vergeven.
Jullie moeten oprecht berouw tonen en gaan biechten. Indien het niet mogelijk is om
te gaan biechten, zeg dan Mijn Kruistochtgebed voor een volledige aflaat tot
vergeving en dat voor een periode van zeven opeenvolgende dagen.
“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 zodat wij kunnen opmarcheren en
Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord openlijk te
verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de
heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij eren U.
We loven U.
Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor
U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.
Amen.”
Ik geef zondaars nooit op en voel een bijzondere liefde voor hen.
Ik bemin hen op een zeer speciale manier, maar verafschuw hun zonden.
Help Mij jullie te redden, kinderen. Wacht niet tot het te laat is.
Jullie geliefde Jezus

341. God de Vader: Aardbevingen zullen gevoeld worden als deel van een
kleine kastijding voor ‘De Waarschuwing’
Vrijdag 10 februari 2012, 19.50 u.
Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in de naam van de Heilige
Drie-Eenheid.
Mijn geliefde dochter, Ik kondig vandaag aan dat al de voorbereidingen afgerond zijn
voor de grote barmhartigheid van Mijn Zoon.
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Alstublieft, licht Mijn kinderen in betreffende hun plicht om te bidden voor al de zielen
die zich afgewend hebben van Mij, hun Eeuwige Vader. Jullie alleen, kinderen,
kunnen helpen om deze zielen te redden.
Ik wil jullie ook inlichten dat er een aantal aardbevingen zullen gevoeld worden
wanneer Ik een kleine kastijding doe neerkomen om die boosaardige zielen te
straffen die hun landgenoten kwellen.
Mijn dochter, eens die kastijding voorbij, is het tijd voor ‘De Waarschuwing’.
De mensheid zal Mijn Zoon eren wanneer zij vergeving zullen zoeken voor de wijze
waarop zij Mij beledigd hebben.
Velen zullen zich bekeren. Velen zullen sterven. De zielen van hen die zullen sterven
kunnen door jullie gebeden gered worden. Nadien zal de wereld een beetje tot rust
komen en enige tijd zal gegeven worden om berouw te hebben.
Onthoud dat Ik al Mijn kinderen bemin, maar zoals elke goede Vader moet Ik Mijn
kinderen bestraffen om hen het verschil te doen begrijpen tussen goed en kwaad.
Deze zuivering zal Mijn kinderen wakker schudden en veel meer zullen met
dankbaarheid de genaden aanvaarden die tijdens ‘De Waarschuwing’ over de
mensheid worden uitgestort.
Ik bemin jullie, kinderen en het is Mijn verlangen om eenieder van jullie te
redden inclusief die verharde zielen die het bestaan van de Heilige DrieEenheid niet zullen aanvaarden.
Jullie geliefde Vader,
God de Allerhoogste

342. Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige
Stoel in Rome verdreven worden
Zaterdag 11 februari 2012, 11.30 u.
Mijn dochter, de oorlogen escaleren overal en weldra zal de hand van Mijn Vader
ingrijpen om dit kwaad een halt toe te roepen.
Vrees niet want de plannen om de mensheid te redden zijn klaar en het zal nu
niet lang meer duren voor Mijn Grote Barmhartigheid aan eenieder van jullie zal
gegeven worden.
Wees nooit bang voor de werken van de Antichrist wanneer jullie, geliefde kinderen,
de kracht in jullie hebben om zijn greep op de wereld door jullie gebeden te
verzwakken.
Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige
plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel in Rome
verdreven worden.
Mijn dochter, verleden jaar vertelde Ik je over de samenzwering binnen de gangen
van het Vaticaan.
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Een plan om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vernietigen werd in het geheim
beraamd op de 17de maart 2011 en dat zal verwerkelijkt worden want het werd
voorzegd.
Verspreid Mijn Heilig Woord naar alle kanten van de wereld en zorg ervoor dat
de geprinte versies van Mijn boodschappen bekend worden in zoveel mogelijk
landen.
Je wordt geleid, dus doe wat het beste is. Vraag Mij in gebed om hulp te zenden en
dat zal geschieden.
Jullie Jezus

343. Andere landen zullen Engeland volgen en het gebed in het openbaar
verbieden
Zondag 12 februari 2012, 10.30 u.
Mijn kind, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik zie hoe velen proberen om de
verering van Mijn geliefde Zoon uit te roeien.
Ik heb je al eerder gezegd dat de strijd begonnen is. In Engeland zijn reeds
plannen opgestart om het bidden tot God de Vader en Zijn geliefde Zoon, Jezus
Christus, in het openbaar te verbieden.
Dat is nog maar het begin. Zeer spoedig zal het opgelegd worden in scholen en
andere openbare plaatsen totdat het onwettig zal worden om te bidden in kerken die
aan Mijn Zoon, Jezus Christus, zijn toegewijd.
De haat tegenover Mijn Zoon onder de mensen en bij diegenen die hoge posten
bekleden houdt in dat zij alles zullen doen wat zij kunnen om de openlijke
uitoefening van het Christelijke geloof te verbieden.
Degenen die Mijn Zoon haten zeggen dat zij niet in Mijn Zoon geloven. Maar
hoe kunnen zij zoveel haat tonen voor iemand waarin zij niet geloven?
Hun verachting voor Mijn Zoon zal duidelijker worden wanneer andere landen
Engeland zullen volgen om het openlijk uitoefenen van het Christelijke geloof te
verbieden.
Het vereren van Mijn Zoon zal een misdrijf worden.
Andere geloofsovertuigingen die in God de Vader geloven zullen ook lijden.
Maar zij zullen niet zoveel lijden als de Rooms Katholieke Kerk en andere
Christenen. Hun lijden zal intens worden.
Bid kinderen om veel van dat kwaad af te wenden nu het meer en meer zichtbaar
wordt.
Zij die beweren niet in Mijn Zoon te geloven zijn zo lang verborgen gebleven.
Nu zullen zij vol zelfvertrouwen opstaan en Mijn Zoon vervolgen door Zijn volgelingen
te doen lijden.
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Bid vurig, kinderen, om jullie geloof te beschermen en jullie recht om Mijn Zoon
openlijk te eren zonder jullie te moeten schamen.
Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (29) om de uitoefening van het Christelijk
geloof te beschermen.
“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om Uw Heilige Geest uit
te storten over al Uw kinderen.
Ik smeek U om diegenen te vergeven die in hun ziel haat jegens U
koesteren.
Ik bid opdat atheïsten hun verharde harten zouden openen tijdens
Uw Grote Barmhartigheid en dat Uw kinderen die U beminnen, U
kunnen eren met waardigheid en boven alle vervolging uitstijgen.
Alstublieft, vervul al Uw kinderen met de gave van Uw geest zodat
zij moedig kunnen opstaan en leid Uw leger in de laatste strijd
tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn
valse beloften. Amen.”
Ga in vrede, Mijn kind, en zeg de wereld zich klaar te maken voor deze grote
ongerechtigheid.
Dank je om Mijn oproep van vandaag te beantwoorden.
Maria, Koningin van alle engelen ,
Moeder van Redding

344. De Heilige Bijbel wordt niet opzij geschoven ten gunste van deze
boodschappen
Zondag 12 februari 2012, 15.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gemist gisteren. Ik maakte je tijdens de nacht
wakker, weet je het nog? Je was te moe, maar hoe verlangde Ik toen met jou te
spreken.
Vandaag moet Ik er bij jou op aandringen om de wereld te zeggen dat de
oorlogsdreiging escaleert en dat, tenzij meer van Mijn volgelingen bidden, een
nucleaire oorlog zal uitbreken.
Dat is nabij en gebed kan dit afwenden, samen met de hand van Mijn Eeuwige
Vader.
Ik heb meer van Mijn volgelingen nodig om Mijn Heilig Woord te verspreiden dat
aan heel de mensheid gegeven wordt voor het welzijn van jullie zielen.
Jij, Mijn dochter, wordt aangevallen door diegenen die zeggen dat het Heilig Boek
van Mijn Vader ten gunste van deze boodschappen opzij geschoven wordt. Dat
is niet zo.
Mijn boodschappen vandaag dienen om de leer vervat in de Heilige Bijbel te
bekrachtigen omdat zo velen in de wereld van vandaag niet meer weten wat
daarin staat.
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Dan zullen zij evenmin de waarschuwingstekens van de eindtijd kennen tenzij
Ik ze nu aan jou openbaar.
Waarom is dat? Ik moet jullie zielen klaarmaken voor Mijn Nieuw Paradijs. Heb nooit
het gevoel dat Ik jullie op een ander pad breng.
Want er is slechts één pad naar het Paradijs en Ik ben Degene die jullie naar haar
poorten zal geleiden.
Luister naar Mijn woord.
Luister naar Mijn oproep.
Ga met Mij verder met jullie hoofden omhoog, zonder angst in jullie harten terwijl Ik
Mijn leger leid om Mij te helpen Mijn Koninkrijk op aarde terug te winnen.
Jullie geliefde Jezus

345. Satans laatste dagen: Zoals bij een wesp die sterft, zal de angel het
pijnlijkst zijn
Maandag 13 februari 2012, 15.30 u.
Mijn dochter, denk eraan dat de mens alleen maar om zich heen hoeft te kijken om te
weten dat er grote veranderingen in de wereld zijn gekomen.
Gewone dagelijkse gebeurtenissen lijken niet langer dezelfde. De genoegens die
jullie genieten van materiële winst, kinderen, hebben hun glans verloren. Zij trekken
niet langer aan. Zij zijn vermengd met een masker van zinloosheid.
Hoe komt dat? Weten jullie niet dat het de gesel is van de Antichrist en zijn
aanwezigheid op aarde die deze schaduwen veroorzaakt?
Hij, het gebroed van Satan, besmet elke laag van jullie maatschappij inclusief
politici, het leger, financiële instellingen, humanitaire organisaties en zelfs
jullie kerken.
Geen enkele sector is gespaard gebleven met de bedoeling de mensheid in zijn
laatste dagen op aarde te kwellen.
Vergeet niet dat Ik, jullie Jezus, aan jullie, Mijn volgelingen, de kracht van de Heilige
Geest gegeven heb om deze duivelse daders machteloos te maken.
Hoe meer jullie ten strijde trekken door de kracht van jullie geloof hoe zwakker de
greep van de Antichrist zal zijn.
Gebed, en vooral de Kruistochtgebeden die aan jou, Mijn boodschapster, gegeven
werden, zullen dit kwaad helpen uitdrijven.
Alle kwaad kan door gebed worden vernietigd. Zo eenvoudig is dat.
De dagen van de overleving van Satan en zijn leger zijn geteld. Hoe dan ook,
zoals een wesp die stervende is, zal de angel het pijnlijkst zijn.
Wees geduldig en standvastig gedurende deze beproevingen en jullie, Mijn leger,
zullen met hoop en vertrouwen in eenheid opmarcheren naar de poorten van Mijn
Nieuw Paradijs op Aarde.
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Jullie redder,
Jezus Christus

346. God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak
gevolgd door de VS
Dinsdag 14 februari 2012, 18.00 u.
Mijn dochter, Mijn timing in verband met Mijn kastijding en ‘De Waarschuwing’ is niet
aan jou om te kennen.
Er is geen reden tot bezorgdheid omtrent Mijn Goddelijke timing want die zal
plaatsvinden in overeenstemming met Mijn Heilige Wil.
Weet echter dat de Rode Draak waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu
op bescheiden wijze de kop heeft opgestoken maar met een dodelijk voornemen
om de Christenen over de hele wereld te verslinden.
Na zo lang geduldig te hebben gewacht zal hij nu neerschieten en met vuur uit zijn
bek alles vernietigen wat hulde vertegenwoordigt voor Mij, de Allerhoogste God en
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Europa zal zijn eerste doelwit zijn en dan de Verenigde Staten van Amerika.
Het communisme zal geïntroduceerd worden en wee diegenen die zich verzetten
tegen het rijk van de Rode Draak.
Mijn dochter, Ik weet dat de recente goddelijke boodschappen die aan jou gegeven
werden verwarrend zijn, maar de waarheid moet geopenbaard worden.
Alleen door het bekend maken van de profetieën zal het geloof hersteld worden. Dat
is de reden waarom profetieën nu aan Mijn kinderen gegeven worden opdat zij de
waarheid van Mijn leer zouden erkennen.
Beetje bij beetje zullen alle profetieën die aan Mijn profeten Daniël en Johannes
gegeven werden, zich nu ontvouwen.
Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om te helpen de rest van Mijn
Kerk op aarde op te bouwen.
Mijn kinderen zullen troost nodig hebben door Mijn boodschappen van liefde en Ik zal
hun dat verzekeren.
Steun op Mij, kinderen, jullie geliefde Vader en Ik zullen jullie de nodige genaden
schenken om de vijand te verslaan.
Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de
Rode Draak en zijn blinde geallieerden zullen in het vuur van de eeuwige verwerping
geworpen worden.
Bid voor hun zielen omdat jullie kunnen helpen hen te redden door jullie gebeden.
‘De Waarschuwing’ zal weinig uitmaken voor Satans volgelingen, de Rode Draak en
zijn legers.
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Hun harten zijn zo verhard dat zij vrijwillig de kant van de Boze zullen kiezen. Hun
trouw gaat uit naar het valse paradijs dat hij hun beloofd heeft.
Net zoals uitverkoren zielen de gave van verschijningen gegeven wordt, of, in jouw
geval, de gave om Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te zien, zo zijn er ook
bepaalde zielen die visioenen krijgen van Satan en zijn gevallen engelen.
Hun verbintenis met de Boze is zo hecht dat velen van Satans volgelingen nog liever
zouden sterven dan Mij, hun Almachtige Vader, te erkennen.
Mijn belofte is deze, kinderen.
Ik zal al Mijn kinderen beschermen die het zegel dragen van Mijn liefde, ingebed in
hun zielen.
Jullie zullen gespaard blijven van de vervolging zodat jullie sterk blijven om met al
jullie kracht te bidden voor deze boosaardige mensen.
Dit zal de terreur helpen afzwakken en oorlog, hongersnood en geloofsvervolging
vermijden.
Het bidden tot Mij, jullie Vader, moet nu in jullie dagelijkse gebeden vervat zitten met
dit speciale Kruistochtgebed (30).
Gebed om oorlog, hongersnood en geloofsvervolging te vermijden.
“O mijn Eeuwige Vader, God, de Schepper van het Universum, in
de naam van Uw Dierbare Zoon, smeek ik U om ons U meer te
doen beminnen.
Help ons moedig te blijven, zonder vrees en sterk bij tegenslag.
Aanvaard onze offers, lijden en beproevingen als een gave voor
Uw troon om Uw kinderen op aarde te redden.
Verzacht de harten van onzuivere zielen.
Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde zodat zij samen
met al Uw kinderen kunnen deelhebben aan het Paradijs op Aarde
dat U zo liefdevol voor ons bereid hebt overeenkomstig Uw
Goddelijke Wil. Amen.”
Alstublieft kinderen, negeer Mijn hemelse tussenkomsten niet in jullie levens
vandaag.
Jullie allen die een diepe liefde hebben voor Mij, jullie Vader, weet dat Ik jullie moet
voorbereiden op deze belangrijke reis.
Ik zou Mijn plicht als jullie liefdevolle Schepper en Vader niet nakomen indien Ik niet
met jullie zou communiceren tijdens deze eindtijd zoals jullie die heden op aarde
kennen.
Voor diegenen die bevreesd zouden zijn door Mijn Allerheiligste Woorden, laat Mij
jullie troosten door te zeggen dat dit niet het einde van de wereld betekent. Want
dat is het niet.
Het is eenvoudig het einde van Satans rijk op aarde dat moet verwelkomd
worden, kinderen.
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De tijd is nabij voor Mijn Zoon om Zijn rechtmatige troon in te nemen wanneer Hij
voor de Tweede keer zal komen om over het Nieuwe Volmaakte Paradijs op Aarde te
regeren.
Kinderen, Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik jullie spreek over de nieuwe aarde
die Ik voor jullie heb bereid.
Mijn kinderen zullen 1.000 jaar leven in het Paradijs dat Ik voor Adam en Eva
geschapen had.
Daar zal vrede, liefde, harmonie zijn en niets zal jullie ontbreken.
Mensen zullen trouwen, kinderen krijgen en de bloemen, rivieren, zeeën, bergen en
meren zullen jullie de adem benemen.
Dieren zullen in harmonie samenleven met Mijn kinderen en jullie zullen met liefde
bestuurd worden in het rijk van Mijn Zoon, Jezus Christus.
Alleen dan zal Mijn Heilige Wil op aarde gedaan worden zoals in de Hemel.
Jullie liefhebbende Vader,
God, de Schepper van heel de mensheid,
God de Allerhoogste

347. Boosaardige Groep pleegt de grootste leugen om controle van landen te
grijpen
Donderdag 16 februari 2012, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen – al Mijn volgelingen – zeggen zich
te verenigen en in gebed een beschermende ketting te vormen.
Door jullie als broers en zussen met elkaar in gebed te verenigen voor deze verloren
kinderen, die rondzwerven op zoek naar liefde voor Mij maar die geen vrede in hun
zielen kunnen vinden, kunnen jullie hen redden.
Zij hebben het nodig dat jullie voor hen bidden want ‘De Waarschuwing’ zal deze
arme zielen niet bekeren.
Jullie, Mijn trouwe volgelingen, geven Mij de vertroosting die Ik nodig heb wanneer Ik
de verschrikkelijke pijn en tegenspoed zie die Mijn kinderen in bijna elk deel van de
wereld ondergaan.
Deze boosaardige groep, bestaande uit enkele van ’s werelds machtigste elite,
bedient zich van de grootste leugen door hun vrijwillig samenzweren om de
controle te grijpen van landen in het Midden-Oosten, Europa en de VS.
Hun plan ontsluiert zich voor jullie ogen. Zien jullie dat niet? Het heeft tientallen jaren
geduurd om dat plan op te zetten.
Elk van Mijn kinderen moet te allen tijde waakzaam zijn.
Sta hen niet toe jullie landen over te nemen. Bied weerstand tegen hen.
Geld is hun wapen van bedrog. De ineenstorting van jullie banksysteem was
opzettelijk. Nu gaan zij verder om de volgende fase van hun plan te voltooien.
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Jullie, kinderen, kunnen die ontwikkeling stopzetten door jullie gebeden.
Mijn Vader is al hindernissen op hun weg aan het plaatsen.
Mijn volgelingen overspannen vele landen. Nu moeten jullie je met elkaar in gebed
verenigen om de Europese leiders te stoppen, waarbij er sommigen een
beslissende rol spelen om door hun kwaadaardige wegen vreselijke ellende te
brengen over onschuldige mensen.
Ik smeek jullie dit Kruistochtgebed (31) te bidden om hen te stoppen.
“O mijn Jezus, laat mijn gebed Uw Heilige Geest afsmeken om
zich uit te storten over die leiders die gedreven worden door
begeerte, gierigheid, hebzucht en hoogmoed, om de vervolging
van Uw onschuldige kinderen te stoppen.
Ik vraag U te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen
Uw kinderen verslinden en ik bid dat Europese leiders hun harten
zullen openen voor de waarheid van Uw liefde. Amen.”
Mijn dochter, de ketting van gebed zal wijd en zijd verspreid worden en de kracht
van de Heilige Geest zal helpen om deze mensen te stoppen, die de macht hebben
om het lijden te beëindigen, en hun handelingen tot staan te brengen.
Verspreid Mijn woord om bekering te verspreiden.
Mijn tijd om te komen regeren is nabij. Bijgevolg zal er niet voldoende tijd zijn om alle
zielen te redden.
Doe al wat jullie kunnen voor Mij, jullie Jezus die jullie allen bemint en koestert.
Wij moeten samenwerken, kinderen, voor het welzijn van heel de mensheid in onze
strijd om de Antichrist en zijn gruwelijk plan van misleiding te verhinderen.
Hoop, liefde en gebeden, kinderen. Dat is wat Ik van jullie verwacht.
Ik dank jullie voor al jullie trouw en gehoorzaamheid.
Jullie hebben nog niet gezien, toch hebben jullie geloofd. Eenmaal jullie Mijn
stem hoorden, door deze boodschappen, (h)erkenden jullie Mij.
Jullie waren in staat dat te doen omwille van de Heilige Geest die in jullie zielen
heerst.
Jullie moeten die grote gave delen zodat jullie al jullie geliefden kunnen meebrengen
in Mijn Nieuw Paradijs op Aarde.
Ik bemin jullie allen en ieder in het bijzonder. Jullie geven Mij zulk een troost en
vreugde.
Jullie geliefde Jezus
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348. De Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie snijden de band
met Mijn hart door
Vrijdag 17 februari 2012, 15.30 u.
Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Engelen, de Maagd Maria, de
Onbevlekte Ontvangenis.
O hoe ween Ik vandaag, nu Ierland, het land dat mij, hun geliefde Moeder, het meest
was toegewijd, ten prooi valt aan de Boze.
Grote duisternis is over dit land gekomen. Zo velen hebben hun geloof verloren, net
zoals er velen hun hart hebben afgekeerd van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan hun harten tot steen te
maken.
Zij die Mijn Zoon beminnen, lijden bij het zien van het secularisme dat de controle
heeft genomen over dit eens zo heilige land.
Er worden nu pogingen ondernomen om abortus te introduceren en indien dit
zou gebeuren zal dat Mijn dierbare Zoon diep beledigen.
Mijn kinderen, indien jullie abortus in Ierland zouden toelaten, zullen jullie de
band doorsnijden die jullie zo dicht aan Mijn hart bracht.
Zoveel mensen in Ierland beledigen Mijn Zoon nu door de oneerbiedigheid tegenover
Hem. Ik word ook niet langer verdragen en Mijn naam wordt vernederd.
Kinderen van Ierland, gekozen als bijzondere zielen om het woord van Mijn
Vader mee te delen aan de hele wereld, jullie moeten naar Mij luisteren.
Bid, bid, bid opdat deze plannen om abortuswetten te introduceren niet zouden
plaatsvinden.
Zou dit wel gebeuren, dan zal Ierland in Mijn Vaders Koninkrijk veel gunsten
verliezen.
De zonde van abortus is de zwaarste zonde in de ogen van Mijn Vader. Het is de
ergste soort genocide.
Jullie moeten dat kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten het nu doen of de laatste
goddelijke schakel die versterkt dient te worden zal in de plaats daarvan verzwakt
worden.
Jullie moeten opstaan, kinderen en jullie Katholieke en Christelijke geloof
opeisen voordat het van jullie wordt afgenomen.
Sta niet toe dat zij die de macht hebben met jullie spotten wanneer jullie het
heilig woord van God verkondigen.
Deze duistere geest heeft nu niet alleen jullie land bedekt, maar ook de
heiligdommen waarin Ik verondersteld wordt vereerd te worden.
Ik ween van verdriet wanneer Ik Mijn geliefd Ierland langs de kant van de weg zie
vallen.
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Toch is er hoop, kinderen. Maar jullie moeten je nu verenigen, in groten getale, om
jullie geloof te verdedigen.
Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar
jullie Christelijke geloof op te geven.
Red jullie land van socialisme en seculiere dictaturen.
Zij zullen pleiten voor de rechten van de burgers, maar zullen precies die rechten die
zij beweren te beschermen, ontkennen met inbegrip van het recht om te bidden.
Zij zullen jullie dwingen om, volgens de wet, het recht te aanvaarden om ongeboren
kinderen te vermoorden.
Bedenk dat elke ziel liefdevol door God de Almachtige Vader geschapen werd.
Elke mens die kiest voor abortus of helpt bij de uitvoering van die slechte daad van
abortus, begaat een doodzonde.
Bid, bid, bid Mijn Kruistochtgebed voor Ierland (32).
“O Moeder van Redding, bid voor Uw kinderen in Ierland om te
verhinderen dat de goddeloze daad die abortus is ons opgelegd
wordt.
Bescherm deze heilige natie om niet dieper te zinken in
vertwijfeling die veroorzaakt wordt door de duisternis die ons
land bedekt.
Bevrijd ons van de Boze die Uw kinderen die nog moeten geboren
worden, wil vernietigen.
Bid opdat deze leiders de moed zullen hebben om te luisteren
naar diegenen die Uw Zoon beminnen zodat zij de leer van onze
Heer Jezus Christus zullen volgen. Amen.”
Ga nu, Mijn kind, en zeg aan Mijn kinderen in Ierland dat zij sterk moeten zijn. Zij
moeten opkomen voor wat juist is.
Zij moeten nooit bevreesd zijn om de waarheid, het Heilig Woord van God, te
verkondigen hoe moeilijk dat ook mag zijn.
Jullie geliefde Koningin van de Hemel,
Moeder van Redding

349. Europese landen zullen bezwijken voor dictatuur, niet beter dan in de
dagen van Hitler
Zaterdag 18 februari 2012, 16.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn intentie om zoveel mogelijk van Mijn
volgelingen te beschermen wanneer de hand van Mijn Vader weldra zal neerkomen
om de mensheid te straffen omwille van haar boosaardigheid, en om verschrikkelijke
gruweldaden te voorkomen, begaan door zondaars die veel landen willen
vernietigen.
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Jullie zullen allen beschermd worden maar jullie verantwoordelijkheid betreft de
anderen.
Let nu op hoe Europese landen bezwijken voor dictatuur, niet beter dan in de
dagen van Hitler.
De plannen van de wereldgroep zijn opgemaakt om elk land van Europa over te
nemen.
Babylon zal omvallen zoals voorzegd.
De Beer en de Rode Draak zullen ten oorlog trekken net zoals geprofeteerd.
Rome zal de zetel worden van een kwaadaardig regime en heerschappij.
Italië zal ten onder gaan.
Griekenland zal de katalysator zijn die zal dienen als excuus om Babylon ten
val te brengen.
Alles zal nu aan de wereld geopenbaard worden.
Gebed kan de kwelling van Mijn arme kinderen verzachten die zullen gedwongen
worden om te bedelen voor het voedsel dat ze in hun mond steken.
Zij zullen als kinderen behandeld worden maar zij zullen vertrapt worden
wanneer zij tot slaven gemaakt worden van de wereldgroep die in tandem
samenwerkt met Europese leiders.
Het zijn verraders, allemaal, niet alleen van diegenen die zij dienen, maar van God,
Mijn Almachtige Vader.
Zijn naam wordt gehaat door deze groep die alle eerbetoon voor Hem in hun landen
verbannen hebben.
Daarvoor zullen zij lijden. Zij zullen gestraft en tegengehouden worden om hun
boosaardige zending te volbrengen.
De toorn van Mijn Geliefde Vader heeft een tot nu toe ongekende hoogte bereikt, nu
de opkomst van de Rode Draak op handen is.
Zoveel verwoesting, kinderen.
Zoveel machtshonger en heerszucht.
Zoveel haat voor Mij, hun Goddelijke Redder.
Satans vier boodschappers zijn neergestreken en werken nu binnen deze
groepen.
Deze gemene en machtige leiders staan onder de controle van de Antichrist die nu
zeer actief is. De Antichrist runt een zeer brede organisatie.
Ze zijn zo sluw dat weinigen beseffen wat zij werkelijk doen.
Mijn kinderen, zij zullen proberen de macht over te nemen en al hun plannen zullen
zich lijken te ontvouwen.
Maar net dan zal Mijn Vader tussenkomen.
Wee diegenen die de toorn van Mijn Vader zullen trotseren.
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Zij zullen niet eens de kans krijgen om voor Hem te beven indien zij niet
onmiddellijk berouw tonen.
Zeer weinigen onder jullie, kinderen, kennen de waarheid omdat veel van deze
mensen de controle hebben over de nieuwsberichten waarvan jullie geloven dat ze
de waarheid bevatten.
Jullie hebben geen andere middelen om te weten wat er gaande is in de wereld.
Die organisaties die jullie beschouwen als verantwoordelijk en die zich bekommeren
om landen, zijn in feite zelf de groepen die door de Antichrist gerund worden.
De naties die jullie beschouwen als zijnde kwaadaardig worden geslachtofferd
en als pionnen gebruikt zodat zij – in hun plaats – naar de buitenwereld toe
kwaadaardig lijken.
Jullie moeten niet altijd geloven wat jullie wordt voorgehouden in de naam van de
gerechtigheid.
Bid vurig voor al jullie broeders en zusters die door deze mensen zullen vertrapt
worden.
Bid opdat ‘De Waarschuwing’ hun actie zal uitstellen en bid om de impact te
verzwakken van het plan dat beraamd is om een einde te maken aan jullie
rechten op jullie geld, jullie voedsel en jullie recht om het Christelijk geloof en
andere religies die Mijn Vader eren, in praktijk te brengen.
Jullie geliefde Jezus Christus,
Redder van de mensheid

350. Het beest met de tien horens is de Europese Unie
Zondag 19 februari 2012, 15.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet niet bang zijn door deze boodschappen.
Want zij worden aan de wereld gegeven omwille van de liefde die Ik voor heel de
mensheid heb.
Kennis omtrent komende gebeurtenissen zal Mijn kinderen helpen zich voor te
bereiden zodat zij de waarheid kunnen verdedigen.
Mijn waarschuwingen kunnen helpen om bekering te verspreiden en zal Mijn
kinderen in staat stellen om opnieuw de waarheid van Mijn belofte omtrent Mijn
terugkeer te erkennen.
Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden tijdens jullie leven, kinderen.
Jullie, van deze uitverkoren generatie, zullen de wonderen van Mijn Glorievol Rijk op
aarde verwerven.
Ik sluit ook onder jullie, Mijn uitverkoren kinderen, diegenen in die Mij de rug
hebben toegekeerd en het bestaan ontkennen van Mijn Geliefde Vader, God de
Allerhoogste.

- 67 -

Mijn liefde zal diegenen die Mij verachten, omhullen. Met de tijd zullen zij zich
bekeren.
Enkel het erkennen van Mijn boodschappen die gegeven worden aan jou, Mijn
eindtijdprofeet die de verantwoordelijkheid krijgt de zeven zegels te openen, zal
niet voldoende zijn.
Wat echt van belang is, is de redding van al jullie broeders en zusters in de wereld.
De twee geallieerden Rusland en China zullen hun krachten bundelen. Dat zal
gebeuren wanneer het beest met de tien horens oprijst om zijn zwaar beproefde,
onschuldige volk te beheersen.
Het beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, dat in het Boek
der Openbaring als Babylon vermeld wordt.
Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China en
zijn geallieerde de Beer, Rusland.
Wanneer dat gebeurt, zal het communisme regeren en wee diegenen die openlijk
hun geloof in hun tegenwoordigheid zullen belijden. Alle religies zullen verboden
worden, maar de Christenen zullen de grootste vervolging kennen.
Rooms Katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het
geheim missen moeten opdragen.
De tijd is gekomen, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met jullie toekomst
te plannen.
Ik zal jullie altijd begeleiden.
Begin nu met voorbereidingen te treffen want jullie zullen de tijd krijgen om dat te
doen.
Nogmaals zeg Ik jullie, gebed en heel veel gebed zal de macht van het Beest, de
Beer en de Rode Draak verminderen.
Zij zullen voor een zeer korte tijd regeren. Maar daarna zullen zij vernietigd worden.
Jullie geliefde Redder,
Verlosser van de Mensheid,
Jezus Christus

351. God de Vader: Sta nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de
Levende God
Maandag 20 februari 2012, 12.20 u.
Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwoegt van verdriet omwille van de zonden van Mijn
kinderen.
Zoals bij elke liefhebbende Vader breekt Mijn Hart in twee door hun boosaardige
haat voor elkaar.
Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en niet zal weggaan.
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Ik ben God, de Allerhoogste, die omwille van de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen
gegeven heb, voortdurend moet lijden totdat het Nieuwe Paradijs op Aarde zich
ontvouwt.
Dan zullen jullie, Mijn kinderen, samen verenigd zijn in harmonie met Mijn Heilige Wil.
Tot dat gebeurt kan er geen vrede op aarde zijn.
Alleen wanneer de Boze en zij die slaafs de leugens volgen die hij voorspiegelt,
vernietigd zijn, kan de wereld eindelijk rustig worden.
Mijn dochter, zeg aan Mijn kinderen dat Ik geen genoegen schep in de gedachten
Mijn kinderen te straffen, want Ik bemin hen.
Zij zijn van Mij, Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de Boze hun zielen
bedorven heeft is een voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.
Ik verlang jullie allen, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en begrijpen,
mee te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op Aarde.
Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal zijn en dat jullie zullen beschermd
worden.
Want nu laat Ik het Zegel van Mijn Liefde en Bescherming na.
Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van hen die ontberingen in
jullie landen willen brengen.
Mijn Zegel is Mijn belofte van Redding. Met dit zegel zal Mijn macht doorheen jullie
stromen en geen kwaad zal jullie treffen.
Dat is een wonder, kinderen, en zij die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van
alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in hun harten, kunnen gezegend
worden met deze goddelijke gave.
Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.
Bid dit Kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden
met liefde, vreugde en dankbaarheid.
“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en
dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.
Uw Goddelijkheid omvat mijn lichaam en ziel voor eeuwig.
Ik buig in nederige dankbaarheid en offer U, mijn Geliefde Vader,
mijn diepe liefde en trouw.
Ik smeek U mij en mijn geliefden met dit bijzondere Zegel te
beschermen en ik beloof U plechtig mijn leven in Uw dienst te
stellen voor eeuwig en altijd.
Ik bemin U, Lieve Vader.
Ik troost U in deze tijden, Lieve Vader.
Ik offer U het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw
Zeer Geliefde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
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Ga, Mijn kinderen, en vrees niet. Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van
jullie liefdevol geschapen heeft.
Ik ken elke afzonderlijke ziel, elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één
onder jullie die minder bemind wordt dan een ander.
Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één.
Blijf alsjeblieft elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden.
Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.
Jullie liefhebbende Vader in de Hemel,
God de Allerhoogste

352. God de Vader: Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De keuze is aan
jullie
Dinsdag 21 februari 2012, 24.30 u.
Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek met jou vannacht in de
naam van de Heilige Drie-Eenheid.
Mijn dochter, de tijd is gekomen voor het eerste van de zegels om verbroken te
worden en hoe bedroeft Mij dat.
Ik heb beloofd dat Ik, alvorens dat gebeurt, al diegenen die in Mij geloven Mijn
Zegel van Bescherming zal geven op hun voorhoofden.
Kinderen, nu geef Ik jullie een laatste kans om op te staan en te beslissen.
Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De keuze is aan jullie.
Tot hen die Mijn Heilig Woord verwerpen dat gegeven wordt aan deze eindtijdprofeet,
jullie moeten naar Mij luisteren terwijl Ik nu spreek.
Ik geef jullie de profeten om jullie te leiden.
Waarom verwerpen jullie Mijn liefde?
Waarom laten jullie twijfels toe die de waarheid voor jullie verblinden?
Hoezeer Ik jullie ook bemin, er is nog maar weinig tijd en jullie zullen in enkele
seconden moeten beslissen over jullie eigen lot. Want mettertijd zal Mijn geduld
op zijn.
Negeer Mijn oproep en jullie zullen het moeilijk hebben om Mij te vinden in de
komende woestenij.
Indien jullie Mijn Zegel van Liefde aanvaarden zullen jullie altijd binnen Mijn
bescherming zijn.
Die bescherming zal jullie families overdekken.
Dit is Mijn laatste oproep om jullie Mijn Zegel van Liefde te schenken.
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Daarna zullen jullie, alleen en zonder toeverlaat om op te steunen, het
ontmoedigende van de Grote Verdrukking die zich manifesteert, onder ogen moeten
zien.
Ik zal jullie nooit dwingen, kinderen, om Mij te beminnen. Dat is jullie keuze en,
natuurlijk, liefde kan enkel van het hart komen.
Ik strek nu Mijn hand van liefde uit. Indien jullie Mij kennen zullen jullie Mij herkennen.
Als jullie zeggen Mij te kennen, maar Mijn gebaar van liefde en bescherming
afwijzen, dan kennen jullie Mij helemaal niet.
Mijn kinderen, blijf dicht bij Mij, want het eerste zegel werd eindelijk geopend.
De aarde zal beven op verschillende plaatsen in de wereld en dan zullen jullie
niet meer twijfelen.
Omdat Ik jullie bemin zal Ik nadien wachten op jullie antwoord.
Verwerp nooit Mijn profeten, want dan verwerpen jullie Mij.
Bespot of doe Mijn profeten kwaad en jullie doen hetzelfde aan Mij.
Want het is Mijn stem vanuit de Hemel die jullie beledigen.
Het zou veel beter zijn helemaal niets te zeggen en stil te blijven in geval van
twijfel.
Nu is het de tijd voor de profetieën om bewezen te worden.
Velen zullen beschaamd ter aarde neervallen en spijt hebben wanneer zij zullen zien
hoe hun verwerping van Mijn boodschappen, door Mijn eindtijdprofeten, Mij in
tweeën hebben gescheurd.
Hoe hun veroordeling en ridiculisering van Mijn Heilig Woord een voorwerp van spot
hebben gemaakt.
Hoe de waarheid voor hen te bitter was om te door te slikken en hoe de leugens van
de valse profeten en toekomstvoorspellers hun het oppervlakkige comfort gaven dat
zij zochten.
Hoe ver zijn Mijn kinderen van Mij afgedwaald.
Hoe ondankbaar zijn ze.
Tot diegenen die Mij kennen, en Mijn Zegel aanvaarden, weet dat jullie eeuwig
leven zullen hebben.
Jullie hebben nooit aan Mijn woord getwijfeld, omdat jullie nederigheid en kinderlijke
liefde voor Mij ervoor zorgden dat jullie geen intellectueel geredeneer toelieten dat
jullie oren voor de waarheid zou afsluiten.
Zo vele van Mijn ware profeten die tot jullie gezonden werden in de laatste
twintig jaren werden bespot, misbruikt, gekweld en in de wildernis gedreven.
Tot jullie allen die Mijn boodschappen belasterd hebben, jullie moesten beschaamd
zijn.
Maar jullie verafgoodden de valse profeten en bogen voor hen neer.
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Aan jullie vraag Ik, voor welke God buigen jullie?
Jullie weten wie jullie zijn. Het is tijd voor jullie om de waarheid onder ogen te zien.
Want jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Als jullie Mij niet kunnen herkennen,
zijn jullie verloren.
Tot diegenen die Mijn stem horen, volg Mij en help Mij om Mijn Restkerk op aarde op
te bouwen.
Ik zal jullie doorheen de verwarring leiden die door de Antichrist zal gehanteerd
worden.
Jullie zullen de kwelling niet ondergaan die op diegenen zal neerkomen die
weigeren om valse idolen, hebzucht, materialisme en machtshonger te
verwerpen.
Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om te luisteren.
Ik vraag jullie om jullie ogen te openen voor het te laat is.
Jullie geliefde Vader,
God de Allerhoogste

353. Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden
op Mijn Tweede Komst?
Dinsdag 21 februari 2012, 19.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb jij te lijden in Mijn naam en die van Mijn geliefde
Vader.
Jij moet sterk zijn want deze boodschappen zullen in sommige kringen
verontwaardiging uitlokken terwijl zij andere zielen zullen inspireren en sterkte
geven.
Mijn Heilig Woord werd tijdens Mijn leven op aarde verworpen door geleerde
mannen.
Ik werd als een Bedrieger weggestuurd door de priesters en door hen die
beweerden heilige mannen te zijn.
Diegenen onder jullie die zeggen dat de behandeling die Mijn deel werd, barbaars
was, hebben gelijk.
Dat de mensen die toen leefden ongeschoold, ruw en gemeen waren.
Dat zij wreed waren in hun behandeling tegenover Mij, hun geliefde Verlosser.
Sommigen kunnen zeggen dat zij onwetend waren en niets kenden omtrent de
Heilige Schriften. Maar dat is niet waar. Want zij die in de wereld van vandaag leven,
al hebben zij een betere opleiding genoten en bezitten zij meer kennis, zijn niet
anders.
Diegenen waarvan jullie zouden verwachten, volledig thuis in de Heilige Bijbel alert te
zijn voor de leer daarin, zijn blind voor de waarheid.
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Want ondanks al hun begrip van Mijn Vaders Heilige Boek hebben zij nagelaten zich
voor te bereiden op de tijd wanneer Ik zal wederkeren.
Wanneer dachten zij dat hun deze tijd zou verleend worden?
De tijd voor Mijn Tweede Komst op aarde komt snel naderbij.
Toch heeft de mensheid zich niet voorbereid op Mijn komst.
Zelfs Mijn gewijde dienaars spreken niet over het belang van deze aller glorierijkste
gebeurtenis. Waarom is dat?
Hebben jullie niets geleerd? Wat is het dat Ik moet doen?
Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en waarom denken jullie dat die tijd niet
nabij is?
Wat is het dat jullie blind maakt en jullie oren afsluit voor de klank van Mijn stem?
Laat jullie dekmantel van goud, zilver en rijkdom vallen en erken dat jullie niets zijn
zonder Mij.
Zonder Mijn genaden kunnen jullie je zielen niet voorbereiden op Mijn glorierijke
terugkeer.
Mijn geliefde Vader zend altijd profeten om Zijn kinderen voor te bereiden. Hij heeft
dat gedaan sinds de tijd begon.
Waarom verwerpen jullie dan Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn
Tweede Komst?
Ik smeek jullie naar Mij te luisteren.
Ik kan jullie niet bevelen te luisteren, want jullie hebben een vrije wil gekregen.
Ik kan jullie nooit dwingen of het bevel geven om actie te ondernemen. Want
dat is onmogelijk.
Mijn Vader zal zich nooit inlaten met jullie vrije wil.
Maar Hij zal nooit aarzelen jullie te waarschuwen, te leiden en jullie zielen te
overstromen met genaden om jullie sterk te maken.
Want aan hen die hun hart openen zal Hij de gave van de Heilige Geest geven.
Zij die schuldig zijn aan hoogmoed, religieuze gewichtigdoenerij en arrogantie
zullen het niet mogelijk vinden om hun hart open te stellen omdat het hun
ontbreekt aan de belangrijkste van alle eigenschappen. Nederigheid.
Zonder nederigheid en edelmoedigheid van hart kunnen jullie niet dicht bij Mijn Heilig
Hart komen.
Kom tot Mij, kinderen. Laat Mij jullie opnemen in Mijn kudde zodat Ik jullie als een
goede herder in veiligheid kan brengen.
Jullie Jezus,
Verlosser van de Mensheid
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354. Vasten is belangrijk voor jullie zielen
Woensdag 22 februari 2012, 19.00 u.
(Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, tijdens de
Aanbidding van het Heilig Sacrament.)
Mijn zeer geliefde dochter, zeg tegen Mijn kinderen dat deze Veertigdagentijd een
tijd is van rustige beschouwing, van persoonlijk offer en een gelegenheid om te
bidden voor de verzachting van oorlogen in de wereld.
Streef Mijn vasten in de woestijn na door het maken van kleine offers.
Vasten is belangrijk voor jullie zielen. Het zuivert de geest en schenkt Mij veel
troost.
Jullie kunnen veel zielen redden door slechts één maal per week te vasten.
Dat kan in overeenstemming met wat jullie verlangen. Het enige dat telt is dat jullie
die dag opofferen voor de zielen.
Gebruik deze tijd om Mij te helpen in Mijn strijd voor zielen.
Overweeg Mijn leven op aarde en de gave die Ik schonk, door Mijn Dood op het
Kruis, om Eeuwig Leven te voorzien voor al Mijn kinderen.
Deze enkele weken van de Veertigdagentijd moeten gebruikt worden om jullie zielen
en die van jullie broeders en zusters voor te bereiden.
Alstublieft bereid jullie voor op de Goede Week en Pasen door het volgende
Kruistochtgebed (34) – Mijn vastengeschenk voor Jezus
“O mijn Jezus, help mij om op mijn bescheiden manier Uw leven
van offer na te bootsen om de mensheid te redden.
Sta mij toe U het offer te schenken van één dag per week te
vasten gedurende de Veertigdagentijd om alle mensen te redden
zodat zij kunnen binnengaan in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer met liefde en vreugde in mijn hart
aan om U de maat van mijn liefde te tonen.
Door dit offer smeek ik U voor de redding van elke ziel die in
ongenade zou gevallen zijn. Amen.”
Sta niet toe dat angst een schaduw werpt over jullie hoop op eeuwige redding,
kinderen. De zuivering zal snel gebeuren.
Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn
gezegend.
Jullie moeten je geen zorgen maken.
Jullie moeten sterk zijn.
Jullie moeten hoopvol zijn en altijd de blik op Mij gericht houden.
Alleen dan zullen jullie opstaan en zonder aarzelen de doornige weg
bewandelen.
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Ik zal jullie leiden en jullie bij elke stap van jullie reis begeleiden.
Jullie geliefde Jezus

355. De Maagd Maria: Bid opdat een Nucleaire Oorlog in Iran kan afgewend
worden
Donderdag 23 februari 2012, 16.00 u.
Mijn kind, het is tijd dat Mijn kinderen zich samen verenigen als één in eerbied voor
Mijn dierbare Zoon zodat een nucleaire oorlog in Iran kan afgewend worden.
Die oorlog is zeer nabij en jullie moeten krachtig bidden om hem te stoppen want hij
zal miljoenen kinderen van God doden.
Satan en zijn demonen zijn aan het werk om verschrikkelijke vernietiging te
veroorzaken.
Indien zij zielen doden voor die de kans gekregen hebben zichzelf te redden in de
ogen van Mijn Zoon, dan zijn zij verloren.
Dat is het plan van de Boze.
Zo probeert hij om zoveel mogelijk zielen te verhinderen om binnen te gaan in het
Koninkrijk van Mijn Vader.
Mijn Heilige Rozenkrans kan oorlog verhinderen, kinderen, door het bidden van
al de mysteries in één gebed*.
Verenig jullie nu voor één dag en bid Mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire
oorlog te stoppen die gepland wordt.
Bid voor deze arme zielen, niet enkel in Iran, maar in alle landen die er ongewild in
verwikkeld geraken.
Bid ook voor die arme landen die gebruikt worden als pionnen in het boosaardig spel
van leugens dat gepland wordt door groepen, niet van God, Mijn Eeuwige Vader.
Ga nu, Mijn kinderen en breng al Mijn kinderen samen om te bidden om deze grote
gruweldaad tegen de mensheid af te wenden.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

*

Bedoeld zijn de 20 mysteries in één groot Rozenkransgebed, dat vraagt minimum 80 minuten.

- 75 -

356. God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuwe Tijdperk van
Vrede op Aarde te aanvaarden
Donderdag 23 februari 2012, 16.42 u.
Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.
Mijn dochter, het is belangrijk dat zij die de leer volgen van de Rooms Katholieke
Kerk het millennium aanvaarden zoals beloofd aan al Mijn kinderen.
De woorden in Mijn Heilig Boek, de Heilige Bijbel, liegen niet.
Mijn belofte staat in de Handelingen van de Apostelen.
Ook aan de Evangelist Johannes werd verteld over de glorievolle terugkeer van Mijn
geliefde Zoon wanneer Hij zal regeren in het Nieuwe Tijdperk van Vrede voor 1.000
jaar.
Waarom weigeren diegenen die pretenderen Mijn Heilig Woord te begrijpen om wel
het ene maar niet het andere te aanvaarden?
Tot die gewijde dienaars van Mij zeg Ik nu het Boek der Waarheid te openen.
Jullie hebben de plicht om de waarheid te verkondigen.
Jullie moeten niet luisteren naar diegenen binnen jullie rangen die de waarheid
omtrent het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde verdraaien.
Wat motiveert jullie broeders binnen Mijn Katholieke Kerk die de waarheid
ontkennen?
Jullie hebben Mijn kinderen in verwarring gebracht.
Omwille van hun trouw aan de ene ware Kerk, de Rooms Katholieke Kerk,
ontzeggen jullie hun de kans om hun zielen voor te bereiden op de heerschappij van
Mijn Zoon in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie plicht is het Mijn kinderen omtrent de waarheid in te lichten.
Jullie mogen tegenover Mijn kinderen nooit de waarheid loochenen van de Heilige
Bijbel waarin het ware woord vervat zit.
Jullie, Mijn kinderen, moeten de belofte van Mijn Zoon na Zijn Glorierijke Verrijzenis
uit de dood erkennen.
Hij heeft gezegd dat Hij zou wederkeren.
Die tijd, van de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon op aarde, komt nu dichtbij.
Als jullie geloven in de beloften die Mijn Zoon gedaan heeft dan zullen jullie weten
dat Hij meent wat Hij zei.
Wanneer Hij terugkomt, komt Hij om te regeren en Zijn rechtmatige troon in te
nemen in het Nieuwe Paradijs dat Ik voor jullie allen geschapen heb op aarde.
Twijfel nooit aan de woorden die komen van de Goddelijke lippen van Mijn Geliefde
Zoon, Jezus Christus.
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Weet dat Ik, jullie geliefde Vader, verlang dat jullie allen als één familie met Mijn Zoon
in het Paradijs verenigd zijn.
Aanvaard de waarheid. Verdraai haar niet, of pas ze niet aan om haar te laten
overeenstemmen met jullie gebrekkige interpretatie van de waarheid.
Ik ben de waarheid.
Jullie kunnen Mij of wie Ik ben niet veranderen.
De waarheid zal jullie vrijmaken.
Jullie geliefde Vader,
God de Allerhoogste

357. Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs
Vrijdag 24 februari 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge
waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor
al Mijn kinderen.
Het is noodzakelijk om de aarde te zuiveren, want indien Ik nu zou terugkomen
zou zij niet geschikt zijn voor Mij om erop te wandelen.
Wanneer de mensheil zal gezuiverd zijn, zullen alleen diegenen overblijven die Mij en
Mijn Eeuwige Vader beminnen.
Mijn uitverkoren generatie zal voor eeuwig bij Mij zijn. Dit Paradijs zal 1.000 jaren
van vrede, liefde en harmonie bieden.
Na die periode zal de tweede verrijzenis van de doden plaatsvinden.
Enkel dan kan het eeuwig leven geschonken worden aan alle zielen met het licht van
God dat door hen straalt.
Waarom aarzel je, Mijn dochter, weet jij niet dat deze profetieën voorzegd werden?
Laat niemand verkeerd begrijpen. Jullie, kinderen van deze generatie, zal de gave
geschonken worden van het leven in het Paradijs, dat nog mooier is dan dat wat voor
Adam en Eva bereid werd.
Leeftijd zal niet meer bestaan aangezien de mens in vrede zal leven met
families van generaties.
Dagelijks zal er zoveel liefde en vreugde voorkomen. Jullie zullen eindelijk een ware
blijvende vrede in jullie zielen ervaren.
Waarom zou dit niet mogelijk zijn? Dat is de aarde zoals zij gepland werd door Mijn
Vader wiens Goddelijke Wil eindelijk zal gerealiseerd worden op aarde zoals in
de Hemel.
Verheug jullie. Het Nieuwe Paradijs moet verwelkomd worden met opwinding en
verwachting.
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Daar zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde. Jullie zullen de gave van eeuwig
geluk ontvangen.
Bid voor diegenen die door zonde en ongehoorzaamheid, elke aanspraak
zullen verbeuren op hun rechtmatig erfdeel dat door Mijn Eeuwige Vader
gepland werd sinds het begin van de tijd.
Jullie geliefde Jezus

358. Verwerp nooit de profeten van de Heer
Vrijdag 24 februari 2012, 21.45 u.
Mijn dochter, het is noodzakelijk dat je stilzwijgend blijft wanneer de vervolging
begint.
Het Heilig Woord van Mijn Eeuwige Vader zal verworpen worden door juist die
gewijde dienaars die beweren de waarheid van Zijn Heilig Woord te
verkondigen.
De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk.
Alle Kerken zullen zich verenigen om één Heilige en Apostolische Kerk te
worden bij Mijn Tweede Komst.
Totdat dit gebeurt zal elk woord van Mijn Vader, gegeven aan een geestelijk droge
wereld, hetzij genegeerd, uitgedaagd of hevig bestreden worden.
Zij die Mijn boodschappen aan jou, de 7de boodschapper voor de eindtijden,
hevig zullen bestrijden, zullen in twee kampen verdeeld worden.
Diegenen die Satan volgen door New Age, waarzeggerij en tovenarij (hekserij).
De anderen zullen diegenen zijn die geestelijk blind zijn maar die geloven dat zij
goddelijk geïnspireerd zijn met de Gave van de Heilige Geest.
Beide zullen het woord van God verwerpen dat aan jou gegeven wordt door de
Heilige Drie-Eenheid en Mijn geliefde Moeder.
Zelfs goede priesters, aan wie het verboden is om deze boodschappen openlijk te
bevestigen, zullen het gerechtvaardigd vinden om Mijn Heilige Woord ten
aanhoren van heel de wereld te belasteren.
Met weinig echte nederigheid in hun harten zullen zij het plan opvatten om deze
oproep vanuit de Hemel, die gegeven wordt om de mensheid te helpen, te
ondermijnen.
Deze priesters, geestelijken en andere zelfbenoemde apostels die beweren Mij te
kennen, zullen proberen om zielen aan te sporen Mijn woord te verwerpen.
Zij kennen geen schaamte want zij zullen Mijn Boek der Waarheid zoals het aan
heel de mensheid geopenbaard is geweest, op arrogante wijze uiteenrukken.
Dan zullen zij met venijn in hun harten de inhoud versnipperen.
Zij willen de waarheid niet horen want dat zal de cocon van valse veiligheid waarin zij
zichzelf genesteld hebben, verstoren en van slag brengen.
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O hoe beledigen zij Mij.
Hoeveel schade zullen zij berokkenen en toch beseffen zij dat niet.
Bid opdat deze zielen, die blind zijn voor de waarheid onder invloed van de Misleider,
hun harten zullen openen en het Woord van God aanvaarden zoals het zich vandaag
aan hen aanbiedt.
Zij hebben het recht niet om deze boodschappen openlijk te verwerpen zonder
ze te onderscheiden met een zuivere ziel die nederig moet zijn in alle dingen.
Terwijl God het lijden toelaat dat door zijn zieners op aarde ervaren wordt om te
verzekeren dat zielen gered worden, zal Hij de beschimping van zijn gezalfde
profeten niet dulden.
Jij, Mijn dochter bent een profeet.
Jij aanvaardt het lijden als een geschenk voor Mij.
Maar dit gaat niet over jou want jij bent niets zonder Mij en jij weet en aanvaardt dat.
God, Mijn Vader, spreekt tot de wereld door Zijn profeten.
Het is Zijn woord dat men verwerpt wanneer men openlijk Zijn profeten
belastert.
Want dat is een zonde in Zijn ogen.
Verwerp nooit de profeten van de Heer.
Breng Zijn profeten nooit schade toe noch kwaad, op geen enkele manier.
Zwijg te allen tijde als er twijfel is en bid voor hen.
Val de ware profeet aan en als straf zal vuur uit de Hemel op je neerkomen door de
Hand van Mijn Vader.
Niemand zal beletten dat het Woord van de Heer aan Zijn kinderen gegeven
wordt.
Dat is de belofte door Mijn Vader gedaan sinds het begin.
Luister naar Zijn stem.
Aanvaard dat jullie in het einde der tijden zijn.
Bid opdat deze boodschappen zouden gehoord worden zodat alle kinderen Gods
eeuwig leven zouden hebben.
Jullie Leraar,
Verlosser van heel de Mensheid,
Jezus Christus
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359. God de Vader: De balsem die jullie zó nodig hebben om jullie zielen te
kalmeren
Zondag 26 februari 2012, 21.45 u.
Mijn dochter, tot die kinderen van Mij die geroepen zijn Mijn Heilig Woord te
verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon,
Jezus Christus, heb Ik het volgende te zeggen.
Jullie, Mijn kinderen, die Mij, jullie geliefde Vader, kennen, moeten vechten tegen de
bekoringen die jullie elke minuut van de dag tegenkomen.
Jullie werden met de Heilige Geest vervuld door een bijzondere zegen die door Mijn
Zoon op 10 mei 2011 aan de wereld werd gegeven.
Jullie moeten de verantwoordelijkheden begrijpen die nu op jullie rust.
Omdat jullie samensmelten als één leger, dat het begin zal vormen van Mijn
overblijvend leger op aarde, zullen jullie langs alle kanten aangevallen worden.
Jullie geloof en trouw aan Mij, jullie geliefde Vader en Mijn dierbare Zoon Jezus
Christus, zullen boven jullie weerstand getest worden.
Door Mijn Zoon te volgen zullen jullie het gewicht van Zijn kruis moeten dragen en
dat zal niet gemakkelijk zijn.
Jullie zullen vol twijfels zitten, innerlijk lijden en beproevingen en soms zullen
jullie je willen afkeren.
Veel mensen waarin jullie vertrouwen stellen, zullen misschien proberen om jullie te
ontmoedigen.
Men zal jullie zeggen dat jullie je dingen verbeelden, dat jullie te lijden hebben van
waanvoorstellingen en dan zullen jullie bespot, beschimpt en verworpen worden.
Jullie kunnen zelfs het gevoel hebben dat jullie zullen bezwijken onder de leugens en
het bedrog die zullen opgezet worden om jullie ervan te overtuigen deze
boodschappen af te wijzen.
Het zal een enorm geloof en moed vereisen om jullie kruis op te nemen en Mijn Zoon
te helpen bij het voorbereiden van de mensheid op Zijn Glorievolle Wederkomst op
aarde.
Jullie zullen struikelen en hinderlagen zullen opgezet worden.
Loop nooit in de val van hen die vragen om mensen te (ver)oordelen indien zij
deze boodschappen niet aanvaarden.
Strijd nooit met een ander om Mijn Heilige Wil te verdedigen.
Bemin elkaar.
Heb geduld met diegenen die niet alleen spotten en deze boodschappen
bekritiseren, maar die jullie ook als persoon met hoon en spot overladen.
Blijf stil. Wees geduldig. Toon liefde aan diegenen die beweren in Mijn Naam te
spreken.
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Oordeel nooit over een ander in Mijn Naam, want daar hebben jullie de
autoriteit niet voor.
Belaster nooit een ander in Mijn Naam. Wanneer jullie dat doen overtreden
jullie Mijn geboden.
Bid voor hen die jullie kwetsen, zelfs wanneer het in Mijn naam is.
Kinderen, Ik heb jullie nodig als één geheel verenigd.
Werp al jullie verschillen opzij.
De arme zielen die jullie aandacht nodig hebben zijn niet zij die reeds bekeerd
zijn, maar zij die Mij in het geheel niet kennen.
Bid voor al Mijn kinderen die niets van Mij afweten.
Bid eveneens voor hen die wel weet van Mij hebben maar die weigeren om Mij,
Hun Schepper, hun geliefde Vader die hen teder bemint, te erkennen.
Ik verlang ernaar al Mijn kinderen te verenigen.
Ik roep jullie dringend op jullie wapens van angst, boosheid en ongeduld te laten
vallen en sta Mij toe jullie mee te nemen op de reis naar het Paradijs.
Deze reis zal kwellend zijn, maar de liefde en de vrede die jullie op het einde zullen
vinden zal de balsem zijn die jullie zo dringend nodig hebben om jullie zielen tot rust
te brengen.
Kalmte, kinderen, is belangrijk.
Geduld is nodig.
Liefde voor elkaar, inclusief voor diegenen die jullie kwetsen of beledigen, is
noodzakelijk om binnen te gaan in het Rijk van Mijn Geliefde Zoon, in de
Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, in het Paradijs dat Ik jullie zo lang geleden
beloofde.
Jullie geliefde Vader,
God de Allerhoogste

360. De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan
Maandag 27 februari 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld
blijven toenemen, komt de tijd voor Mijn Goddelijke Barmhartigheid naderbij.
Nu de oorlogen en onrust zich naar alle richtingen uitbreiden, zal het geloof van Mijn
Kerk blijven verzwakken. Het schisma binnen Mijn Heilige Kerk staat op het punt snel
tot ontwikkeling te komen.
Priesters tegen priesters.
Bisschop tegen bisschop.
De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.
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De woede tegen Mijn Vader zal in elk land van de wereld de kop opsteken.
Mijn volgelingen zullen nu het lijden ervaren voor hun geloof zoals zij dat nog nooit
voorheen ervaren hebben. De pijn die deze arme zielen zullen voelen is een
weerspiegeling van de pijn die Ik nu verduur.
Al diegenen die verenigd zijn met Mij, hun geliefde Jezus, zullen zonder twijfels
in hun hart weten dat Mijn Heilige Geest nu binnen in hen rust.
Zij zullen het onmiddellijk weten wanneer zij zonde rondom zich gewaarworden en
hoeveel pijn Mij dat geeft.
Wanneer zij zullen zien hoe oorlogen onschuldigen treffen, zullen zij Mijn foltering
voelen in elk botje van hun lichaam.
Wanneer zij de zonde van abortus voor hun ogen zien paraderen alsof het allemaal
van geen belang is, zullen zij doorzeefd worden met Mijn pijn.
De zonde escaleert. Het geloof van Mijn Kerk verdwijnt.
De trouw van Mijn gewijde dienaars verzwakt.
Het geloof in Mijn leer wordt door Mijn gewijde dienaars verworpen, daar waar Mijn
kudde leugens opgedist krijgen omtrent de ernst van de zonde.
Dan zijn daar Mijn geliefde priesters, zusters en clerus van alle religieuze
denominaties die in Mij en in Mijn Eeuwige Vader geloofden en die de pijn ervaren te
moeten vaststellen hoe de zonde zich als een lopend vuur verspreid en overal naties
met een meedogenloze snelheid overspoelt.
Hoe moeilijk dit ook is, jullie moeten sterk en verenigd blijven in Mijn naam.
Gebed is nu nodig en jullie moeten daaraan minstens één uur per dag spenderen om
de gebeurtenissen te verzachten die zich in de wereld zullen ontplooien.
Christelijke kerken worden op de korrel genomen en getreiterd door seculiere
groepen.
Zij zullen proberen alle zaken af te schaffen die eer geven aan Mij, hun Goddelijke
Verlosser, Jezus Christus.
De haat die in hun zielen ingeprent wordt, komt van Satan.
Bid, bid nu opdat deze zielen die pijn en lijden toebrengen aan Gods kinderen,
kunnen gered worden.
Jullie Jezus
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361. Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in
zielen van diegenen met verharde harten?
Woensdag 29 februari 2012, 17.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om het tijdsplan van Mijn Vaders wil te
kennen.
Mijn volgelingen moeten geduldig zijn terwijl alles in de wereld zich zal ontvouwen
zoals voorzegd in het Boek van Mijn Vader.
Dat alles zal geschieden overeenkomstig het tijdsplan van Mijn Vader en de
uitwerking die jullie gebeden zullen hebben om wereldwijde oorlogen te helpen
afwenden.
Het zal niet lang meer duren voordat al Mijn beloften vervuld worden.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten vertrouwen op Mij, jullie geliefde Jezus.
Bid voor de zielen en laat al de rest in Mijn handen.
Vergeet nooit om zoveel mogelijk tot Mijn Vader te bidden voor het Zegel van de
Levende God teneinde jullie zelf en jullie families te beschermen.
Bid dit Kruistochtgebed (33) om het Zegel van de Levende God te vragen en
aanvaard het met liefde, vreugde en dankbaarheid.
“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en
dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.
Uw Goddelijkheid omvat mijn lichaam en ziel voor eeuwig.
Ik buig in nederige dankbaarheid en offer U, mijn Geliefde Vader,
mijn diepe liefde en trouw.
Ik smeek U mij en mijn geliefden met dit bijzondere Zegel te
beschermen en ik beloof U plechtig mijn leven in Uw dienst te
stellen voor eeuwig en altijd.
Ik bemin U, Lieve Vader.
Ik troost U in deze tijden, Lieve Vader.
Ik offer U het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw
Zeer Geliefde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
Zorg er ook voor dat jullie anderen aansporen om het zevendaagse
Kruistochtgebed (24) te bidden om vrijkoping van jullie zonden te verkrijgen.
“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.
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Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw
Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en
Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord openlijk te
verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de
heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij eren U.
We loven U.
Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor
U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.
Amen.”
Tot diegenen die dit bijzonder geschenk van gebed waarin Ik volledige absolutie
aanbied, betwisten, jullie moeten dit weten.
Ik ben Jezus Christus, de Mensenzoon en Mij werd de autoriteit gegeven om alle
zonden te vergeven.
Mijn gewijde priesters hebben eveneens de macht om zonden te vergeven door het
Heilig Sacrament van de Biecht.
Ik verzoek jullie Mijn gave van absolutie te aanvaarden voor het welzijn van diegenen
die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen of voor diegenen die geen
lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk.
Zouden jullie deze dierbare zielen het recht op Mijn gave willen ontzeggen?
Waarom zouden jullie proberen om deze zielen die Mijn Goddelijk Woord
aanvaarden te weerhouden om absolutie te verkrijgen? Zouden jullie liever hebben
dat zij zichzelf in Mijn ogen niet redden?
Jullie moeten liefde tonen voor jullie broeders en zusters en gelukkig zijn dat hun die
bijzondere gave geschonken wordt door Mij, hun geliefde Jezus.
Zelfs indien zij nooit Mijn boodschappen lezen die jou gegeven worden, Mijn dochter,
heeft toch elke zondaar het recht om Mij om vergeving te vragen eens zij oprecht
berouw betonen in hun zielen.
Open jullie harten en bid voor de gave van nederigheid.
Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in de zielen
van diegenen met verharde harten?
Jullie Goddelijke Verlosser,
Jezus Christus

- 84 -

362. Verenig jullie terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan
Donderdag 1 maart 2012, 19.55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen gered worden door de
gebeden en het lijden van Mijn geliefde volgelingen wier liefde voor Mij boven alles
uitstijgt, wat een groot deel van de mensheid bekend is.
In deze periode van intensiteit houd Ik stand en reken Ik op Mijn volgelingen om Mij
te helpen zielen te redden.
Veel van deze zielen zullen de handeling van Mijn Goddelijke Barmhartigheid
niet overleven en sterven in staat van doodzonde.
Zo velen onder jullie hebben Mijn oproep beantwoord met zulk een gehoorzaamheid
en edelmoedigheid van hart.
Jullie geven Mij grote troost.
Ik zegen jullie, Mijn geliefde volgelingen, en vraag jullie te blijven bidden voor de
zielen van anderen.
Aan heel de mensheid zal binnenkort de gave van Mijn Barmhartigheid gegeven
worden.
Geen enkele mens zal falen in het begrijpen van de waarheid van Mijn bestaan.
Maar niet allen zullen Mij willen omarmen, zelfs wanneer de waarheid hun
geopenbaard wordt.
Zij zijn de zielen waarnaar Ik smacht.
Dat zijn de verloren zielen voor wie Mijn geliefde Moeder tranen vergiet.
Dat zijn de zondaars die jullie Mij moeten helpen redden want Ik wil al Gods kinderen
redden.
Bid en verenig jullie om Mij te helpen alle zielen samen te brengen terwijl wij de
poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.
Kruistochtgebed (35) – Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te gaan.
“O mijn Jezus, help mij U te helpen om de rest van Uw kinderen
op aarde te redden.
Ik bid opdat U, door Uw Barmhartigheid, de zielen zou redden van
de geest van de duisternis.
Aanvaard mijn beproevingen, pijnen en smarten in dit leven om
zielen te behoeden voor de vuren van de Hel.
Vul mij met de genaden om U deze smarten te offeren met liefde
en vreugde in mijn hart zodat wij ons allen verenigen als één in
liefde voor de Heilige Drie-Eenheid en samen met U in het
Paradijs leven als één heilige familie. Amen.”
Kinderen, jullie weten hoezeer Ik jullie bemin.
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Jullie die Mij kennen zullen de diepten van Mijn pijn en lijden begrijpen omwille van
het aantal mensen die Mijn Barmhartigheid verwerpen.
Jullie alleen kunnen, door jullie gebeden, deze zielen helpen en Mij zo de troost
schenken die Ik verlang.
Blijf nu dicht bij Mij.
Het zal niet lang meer duren.
Wees geduldig en bid.
Ontspan, voel Mijn liefde.
Alles zal goed zijn.
Jullie geliefde Jezus Christus

363. God de Vader: Waarschuwing omtrent Satanische erediensten en New
Age-doctrines
Vrijdag 2 maart 2012, 12.20 u.
Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen toenemen tijdens de vereiste
laatste zuivering vóór de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
De aarde wordt voorbereid op deze luisterrijke gebeurtenis, beloofd als de
grootste gave door Mij sinds de schepping van het Paradijs.
Verwacht deze gebeurtenis met grote hoop want dit Nieuw Paradijs is waarnaar elke
man, vrouw en kind zullen streven.
Bereid jullie zelf zo voor dat jullie, jullie families en vrienden geschikt zijn om de
grond te bewandelen in Mijn Nieuw Koninkrijk dat onder de heerschappij zal staan
van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus.
Negeer dit verzoek, kinderen en jullie zullen je rechtmatig erfdeel verspelen.
Indien de zondaars slechts een minuutje vluchtig konden kijken naar deze luisterrijke
schepping, zouden zij ter aarde neervallen en om genade smeken om deze poorten
binnen te gaan.
Alleen diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde hebben voor Mij, hun Hemelse
Vader en voor Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, zullen in staat zijn om te genieten
van dit nieuwe vredevol en schitterend bestaan.
Spijtig genoeg heeft Satan de zielen van veel van Mijn kinderen verduisterd zodat zij
niet bekwaam zullen zijn om waarheid van fictie te onderscheiden.
Mijn dochter, er worden verschrikkelijk leugens opgezet door Satanische cultussen
(godsvereringen) en New Age-doctrines.
Mijn arme kinderen, verleid door leugens die ingekleed worden als een kleurrijke
luchtspiegeling, geloven in een nieuwe planeet.
Hun wordt een andere soort van paradijs beloofd. Maar dat bestaat niet.
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Wanneer Satan verleidt en de harten wint van diegenen die in hem geloven dan
kwelt hij hen voor de eeuwigheid.
Indien je, na hun dood, de verschrikking op hun gezichten zou zien, wanneer zij
zichzelf in de klauwen van Satan bevinden, zou het je hart in twee scheuren.
Zij zijn zo ellendig, dat het belangrijk is dat jullie deze zielen verwittigen omtrent de
kwelling die op de loer ligt.
Bid voor hen. Hou nooit op. In vele gevallen kan enkel het lijden van offerzielen
hen redden van de Hel.
Diegenen die geloven in Mij, God de Vader, roep Ik nu op om valse goden, valse
idolen, valse doctrines, waarzeggers en de New Age-doctrine op te geven, die
allemaal op niets uitlopen.
Allemaal zijn zij voortgebracht door de koning van de misleiding, Satan, een
doortrapte leugenaar.
Hij zal niets uit de weg gaan om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te trekken.
Ik smeek jullie, kinderen, om te bidden voor deze zielen als een troost voor Mij, jullie
geliefde Vader.
Troost Mij. Met de tijd zullen jullie het mysterie van Mijn Hemels Koninkrijk
verstaan.
Met de tijd zal het mysterie van Mijn Goddelijke Wil geopenbaard worden.
Met de tijd zullen jullie, door jullie trouw en liefde voor Mij, Mij helpen Mijn familie
uiteindelijk te verenigen in het Koninkrijk dat vanaf het begin voor al Mijn kinderen
geschapen werd.
Dank je, Mijn dochter voor jouw lijden. Dank aan jullie, Mijn kinderen, om Mijn oproep
vanuit de Hemelen te beantwoorden.
Ik geef allen nu Mijn zegen, maar jullie moeten Mij vragen
“Hemelse Vader, help Mij om in Uw ogen zo klein te worden als
een kind.
Ik smeek om al Uw genaden over Mij uit te storten zodat ik aan Uw
oproep om al Uw kinderen te redden, kan beantwoorden. Amen.
Jullie geliefde Hemelse Vader,
God de Allerhoogste
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364. De Maagd Maria: Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid
omhelzen.
Zaterdag 3 maart 2012, 14.33 u.
Mijn kind, het lijden van Mijn Zoon vandaag is gelijk aan Zijn lijden toen Hij op aarde
was.
De pijn die Hij toen verduurde en die Hem de grootste kwelling veroorzaakte, was
niet Zijn kruisiging, maar de manier waarop Hij verworpen werd.
Zijn woord wordt vandaag verworpen net zoals toen.
Hij wordt vandaag bespot op een manier die tranen en lijden teweegbrengt, niet
alleen bij Mij, Zijn geliefde Moeder, maar bij Zijn geliefde volgelingen op aarde.
Hoe pijnlijk is het te moeten zien hoe vele kinderen van God zich hebben afgekeerd
van de heilige sacramenten en de leerstellingen van de Kerk.
Zo veel zielen zijn verloren. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn Zoon op
te nemen en voorop te gaan door het voorbeeld.
Omhels Mijn Zoon met eenvoud van hart.
Het is heel eenvoudig kinderen om Mijn Zoon te beminnen en Mijn Eeuwige Vader te
eren. Onderzoek nooit het woord van Mijn Zoon.
Volg gewoon Zijn onderrichtingen die nooit veranderd zijn.
Luister naar de woorden van Mijn Zoon wanneer Hij nu tot jullie spreekt vanuit
de Hemelen.
Hij roept jullie op om jullie klaar te maken voor Zijn Tweede Komst.
Wanneer Hij nu met jou spreekt, dan doet Hij dat vanuit Zijn liefde voor de
mensheid.
Zijn Heilig Woord zal jullie zielen voeden en opnieuw sterk maken.
Verwerp Zijn oproep tot jullie niet.
Hij wil elke ziel redden. Maar om dat te kunnen doen, moet Hij jullie herinneren aan
het verschil tussen goed en kwaad.
Zo velen onder jullie werden niet geleid of ingelicht omtrent de ernst van de zonde.
Verdraagzaamheid in jullie maatschappij en binnen de Kerk betekent dat wat
velen onder jullie menen van geen belang te zijn, toch in Gods ogen een zware
zonde kan zijn.
De Kerk bevindt zich op dit moment in grote duisternis en is een doelwit
geweest van de Misleider gedurende vele jaren.
Mijn Zoon moet tussenbeide komen en jullie leiden nu het schisma binnen de Kerk
weldra zal uitbarsten.
Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.
De wereld zal nu onherkenbaar veranderen.
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In het verleden werden jullie vele boodschappers gezonden om jullie voor te
bereiden op deze gebeurtenis.
Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om haar
de gelegenheid te geven zich klaar te maken voor de Grote Barmhartigheid van Mijn
Zoon.
Na Zijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Hij de ogen zal openen van alle mensen
om getuige te zijn van hun zonden, zal Hij hun nog een beetje meer tijd geven om
verlossing te zoeken.
Dan zal jullie leiding gegeven worden om jullie zielen voor te bereiden op de Tweede
Komst van Christus, Mijn Geliefde Zoon, die zoals voorzegd in heerlijkheid zal
wederkomen.
Moeder van Redding

365. De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden
Zondag 4 maart 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd om de zegels te verbreken is bijna daar, wat tot
gevolg zal hebben dat jij het zevende zegel zal openen.
Omwille van jullie gebeden is er veel ontreddering voorkomen.
Jullie, Mijn volgelingen, aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen verenigd met het
Onbevlekt Hart van Mijn Moeder opgaan naar Mijn Glorievol Koninkrijk.
Zoals leugens en verdorvenheid in de wereld escaleren, zo zal ook het geloof
toenemen van diegenen die Mijn leger leiden.
De Kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het Huis
van Israël.
Velen zullen verheugd zijn. Deze twee religies zullen lastig gevallen worden en alle
moeite zal gedaan worden om, zowel van buitenaf als van binnenuit, elk spoor van
beiden uit te wissen.
Er zal grote vreugde zijn in de wereld wanneer zij gevallen zijn.
Velen zullen denken dat zij vernietigd zijn. De mensen zullen dan hun lijken negeren.
Maar dat zal dwaas zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel en de
Nieuwe Aarde te vormen wanneer de poorten van Mijn Paradijs geopend
worden.
Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren volk op aarde vernietigen.
Zij kunnen het pijn, foltering, dood doen ondergaan en ook de gebouwen en tempels
slopen die door hen gebouwd werden om Mijn Vader te eren.
Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen opeisen wanneer zij samen
met Mij in het Paradijs zullen heersen.
Verwerp God nooit.
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Verwerp nooit zijn Kerken.
Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog en eeuwige
verdoeming volgen.
Jullie Verlosser,
Jezus Christus

366. Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende
boodschapper voor de eindtijd
Maandag 5 maart 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling
die je van alle kanten overvalt.
Weet dat aan Johannes de Evangelist het onverzegelde boek gegeven werd, het
Boek der Waarheid – om door de wereld van deze tijd gehoord te worden.
Dit boek werd hem niet langer verzegeld gegeven want de zegels waren reeds
geopend. Ze werden dan gesloten om pas op het einde geopenbaard te worden.
Deze tijd is voor jou gekomen om het Boek der Waarheid te openen en de inhoud
ervan mee te delen aan al Gods kinderen om hun zielen voor te bereiden op het
eeuwig leven.
Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper
voor de eindtijd.
Door de klank van jouw stem zal de waarheid eindelijk onthuld worden en de
mysteries die in het Boek der Openbaring vervat zitten zullen aan een ongelovige
wereld worden gepresenteerd.
Maar niet voor lang. Ondanks de geloofsafval, die niet alleen de gelovigen zal treffen
maar ook de gewijde dienaars van de Kerk, is de tijd voor de grote biecht nabij.
Eens deze plaatsvindt zal er zich een grote bekering in de hele wereld voordoen.
Dan zullen zij hongeren naar de waarheid die in het onverzegelde boek staat en aan
de wereld beloofd werd voor deze tijd, de eindtijd.
Jij bent de boodschapper die niet alleen de zending gekregen heeft om de wereld
voor te bereiden op de redding van de zielen, maar ook om Mijn rijk aan te kondigen.
Jouw geliefde Jezus
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367.Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen
Dinsdag 6 maart 2012, 15.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet Mijn heilige richtlijnen blijven uitdragen en laat
niemand je tegenhouden in deze zending, ook al zal men je langs alle kanten blijven
aanvallen.
Twijfel nooit aan Mijn woord, ook al begrijp je niet wat Mijn boodschappen willen
zeggen.
Alles wat aan jou gegeven wordt om aan de wereld over te brengen om te worden
gehoord, werd voorzegd, Mijn dochter.
Het is alleen maar dat de mensheid het nodig heeft om te begrijpen wat er in het
Boek van Johannes staat.
Alle voorspelde dingen moeten gebeuren.
Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen.
Het zal erop lijken dat hij vrede in het Midden-Oosten brengt.
Dat zal een valse vrede zijn en een voorwendsel voor de leugen die hij naar voren
brengt om de werkelijke reden te verdoezelen voor deze onwaarheid die
geproduceerd wordt.
Bid voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, want hij zal met
een verschrikkelijke vervolging te maken krijgen. Deze tijd is nu dichtbij.
Bid, jullie allen, want jullie gebeden zullen de hardheid verlichten van deze tijd die
kan afgezwakt worden.
Veel is er niet geweten over het einde der tijden, Mijn dochter.
Velen zijn bevreesd en dat moeten zij ook zijn, maar alleen wanneer hun zielen
onzuiver zijn.
Voor diegenen van jullie die in het licht van God leven, jullie hebben veel om
naar uit te zien, want de zonde zal van de wereld verdreven worden.
Eindelijk zal de wereld oprijzen in een nieuw begin vol met Mijn goddelijk licht.
Er is niet veel tijd meer voordat deze dingen gebeuren.
Al wat nu van belang is, is dat al Gods kinderen op tijd de waarheid zullen zien en
zich bekeren.
Anders zullen zij geen deel uitmaken van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde die
zullen samensmelten om één te worden.
Want dan zal Ik komen om te oordelen.
Bijgevolg zullen alleen diegenen die Mij, hun Verlosser, Jezus Christus en Mijn
Eeuwige Vader erkennen, leven hebben.
Bid voor al jullie zielen. Dat is alles waarop jullie je nu moeten focussen en vertrouw
Mij volledig.
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Jullie Jezus

368. Het eerste zegel is de geloofsafval
Woensdag 7 maart 2012, 15.40 u.
Mijn allerliefste dochter, zeg aan Mijn kinderen dat niemand de kennis noch het recht
heeft om de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, te onthullen.
Hoe goed zij zichzelf ook op de hoogte achten, alleen Ik, Jezus Christus, Verlosser
en Redder van de mensheid heb de autoriteit om aan te wereld te onthullen wat in
het Boek der Waarheid staat.
Alleen Ik, het Lam van God, heb het recht om aan de wereld van vandaag de
waarheid over te brengen die gegeven werd aan Mijn leerling, Johannes de
Evangelist, het instrument van de waarheid.
Het eerste zegel is de geloofsafval (apostasie), die men niet enkel ziet onder
ongelovigen, maar onder hen die beweren Mij te kennen en diegenen die openlijk
hun liefde voor Mij verkondigen.
Dit is de tijd waarin het ware geloof zal verdraaid worden, waarin jullie, Mijn kinderen,
een verwaterde doctrine aangeboden wordt die een belediging is voor Mijn leer.
Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie nieuwe valse geloofsovertuigingen en
religieuze leerstellingen zien opkomen, jullie zullen weten dat het dan de tijd is om
het eerste zegel te openbaren.
Kijk rondom en wat zien jullie? Religies die eer brengen aan nieuwe goden waarvan
jullie nog nooit gehoord hebben. Religies die gebaseerd zijn op sciencefiction, die
uitdraaien op flauwe kul en die zonder inhoud zijn. Geestelijke wezens die niet van
deze wereld zijn maar waarvan velen geloven dat zij het Hemelse Rijk van Mijn
Vader vertegenwoordigen.
Let op, want jullie leven in illusies.
Geen enkele van deze metafysische (bovennatuurlijke) overtuigingen
vertegenwoordigt de waarheid.
Elke geloofsleer die jullie leert hoe belangrijk het is jezelf boven al het andere
te stellen is een doctrine die van Satan komt.
Luister niet. Keer jullie af van deze wrede misleiding.
Zij die valse goden zoeken en hun leven toewijden aan de verafgoding van valse
goden zijn voor Mij verloren.
Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om leiding, kan Ik jullie niet redden.
Aan jullie en aan al diegenen die zich nu bewust afkeren van de koning van de
duisternis, zal de gave van onderscheiding geschonken worden als jullie Mij in dit
Kruistochtgebed (36) vragen. Help mij om de ware God te eren.
“Jezus, help mij want ik ben verloren en verward.
Ik ken de waarheid van het leven na de dood niet.
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Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren die niet
de ware God zijn.
Red mij en help mij om de waarheid met klaarheid te zien en red
mij uit de duisternis van mijn ziel.
Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen. Amen.”
Er is slechts één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, de Heilige
Drie-Eenheid.
Elke andere god komt van Satan, ongeacht hoe aantrekkelijk de schijn.
Alstublieft, verspeel jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te verpanden aan
geloofsovertuigingen die praktijken eren van de New Age waaronder, Reiki,
Yoga, New Age-meditatie, tarotkaarten, helderziendheid, paranormale lectuur
en engelenverering verbonden met verheven lichtmeesters (ascended
masters).
Langzaam maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard niet alleen in
jullie maatschappij, maar ook door Katholieke en Christelijke Kerken.
Deze valse religieuze doctrines verspreiden zich zo snel dat zij reeds miljarden van
Gods kinderen verteerd hebben die daarin zoveel valse troost gevonden hebben dat
zij niet langer het bestaan van de ene ware God erkennen.
Jullie Jezus

369. Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden
Woensdag 7 maart 2012, 20.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die
nodig zijn om je de kracht te geven om te gaan met de krachten van het kwaad die
onderweg zijn om deze heilige zending te stoppen.
Het is belangrijk te begrijpen dat menselijk oordeel niet belangrijk is.
Al wat telt is Mijn Allerheiligste Woord.
Mijn Woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Gelijk wie aan jou zegt dat deze
boodschappen niet in overeenstemming zijn met Mijn leer is een leugenaar.
Zij kennen Mij niet. Zij mogen dan wel denken van wel, maar zij kunnen Mij enkel
kennen indien zij nederig van hart blijven.
Zij wier meningen Mijn Woord tegenspreken zijn schuldig aan de zonde van
hoogmoed.
Hoogmoed verblindt zelfs Mijn gewijde dienaars voor de waarheid van Mijn Heilig
Woord.
Mijn beloften aan de mensheid om in glorie terug te komen om levenden en
doden te oordelen, moeten plaatsvinden.
Dit, Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden.
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Mijn waarschuwingen aan de mensheid, die Ik jullie geef omdat Ik elke ziel bemin,
zijn belangrijk.
Ik moet al Gods kinderen op een gepaste manier voorbereiden op die zeer luisterrijke
gebeurtenis.
Velen zullen trachten om je tegen te houden. Velen zullen proberen Mijn Heilig
Woord te ondermijnen en velen zullen proberen jou kwaad te doen om te beletten dat
Mijn Heilig Woord gehoord zou worden.
Al die pogingen zullen nutteloos zijn.
Alleen Ik, Jezus Christus, heb de macht de hele mensheid eeuwige verlossing te
verschaffen.
Alleen Ik heb de macht om de zielen van heel de mensheid voor te bereiden op hun
erfenis in het Paradijs.
Niemand, zelfs niet Satan, de koning van de duisternis, of zijn aanhangers,
kunnen dit gebeuren stoppen.
Onthoud altijd het volgende. Ik zal al diegenen beschermen die trouw blijven aan
Mijn Heilig Woord.
Jullie mogen beangstigd worden door wereldwijde gebeurtenissen wanneer de
krachten van de duisternis jullie landen omhullen.
Die gebeurtenissen zullen jullie kwellen, maar jullie moeten nooit vrezen want Ik zal
jullie meenemen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.
Al wat Ik vraag is dat jullie op Mij vertrouwen.
Laat Mij jullie leiden.
Sta Mij toe jullie de manier te tonen om jullie zielen te zuiveren door de
Kruistochtgebeden die Ik jullie geef.
Laat al de rest aan Mij over.
Onthoud dat Mijn liefde voor jullie allen zo sterk is dat geen mens ter wereld ooit die
zuivere liefde en medelijden die Ik voor ieder van Gods kinderen in Mijn Heilig Hart
draag, zou kunnen verzwakken.
Jullie geliefde Jezus,
Redder van de Mensheid
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370. Mijn Zegel van Bescherming wordt voorspeld voor wanneer het tweede
zegel wordt verbroken
Donderdag 8 maart 2012, 19.52 u.
Mijn liefste dochter, de wereld verwacht dit moment al tweeduizend jaar.
Sommigen met vrees in hun harten, anderen met hoop en verwondering voor
wanneer dit moment zou komen, en nu is het zover.
Dit is de tijd waarop Ik Mijn profeet van de eindtijd zend, jou Maria, om eindelijk het
Boek der Waarheid aan te bieden dat de inhoud onthult van het Boek der
Openbaring.
Ik ben de God tot wie in deze verschrikkelijke tijden al Mijn kinderen roepen.
Ik ben het naar wie al Mijn bevreesde kinderen ook moeten roepen.
Op dit moment breng Ik Mijn familie samen zodat wij ons in de strijd kunnen
verenigen om de draak te verslaan, die de aarde zo lang gekweld heeft.
Kinderen, wees niet bang. Geen kwaad zal diegenen overkomen die Mijn Zegel
dragen, het Zegel van de Levende God.
Satan en zijn gevallen engelen die op dit moment de wereld teisteren, hebben geen
macht over diegenen die het merkteken van de Levende God hebben.
Jullie moeten naar Mij luisteren, kinderen en Mijn Zegel aanvaarden, want het
zal niet alleen jullie levens redden, maar ook jullie zielen.
Bid elke dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen*.
Verzeker jullie ervan dat elk lid van jullie familie en geliefden de belangrijkheid van
Mijn Zegel begrijpen.

*

Zegel van Bescherming. Gebed tot God de Vader (oorspronkelijk door Maria van de
Goddelijke Barmhartigheid ontvangen op 20 februari 2012).
Bid dit Kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te ontvangen en aanvaard het met liefde, vreugde
en dankbaarheid.
O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw
Goddelijk Zegel van Bescherming.
Uw Goddelijkheid omvat mijn lichaam en ziel voor eeuwig.
In nederige dankbaarheid buig ik voor U neer en offer U, mijn geliefde Vader mijn
diepe liefde en trouw.
Ik smeek U mij en mijn geliefden met dit bijzondere Zegel te beschermen en ik
beloof U plechtig mijn leven in Uw dienst te stellen voor eeuwig en altijd.
Ik bemin U, lieve Vader.
Ik troost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw zeer geliefde
Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw
kinderen. Amen.

- 95 -

Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade zijn en zij zal
jullie de kracht geven die jullie nodig hebben.
Mijn Zegel van bescherming wordt voorspeld voor wanneer het tweede zegel
wordt verbroken.
De ruiter op het rode paard is de wraakzuchtige duistere engel die Mijn kinderen zal
doden in de vele komende oorlogen. Maar hij zal voorbijgaan aan Mijn kinderen die
het zegel op hun voorhoofden dragen**.
Bereid jullie nu voor want deze oorlogen zijn reeds bezig en meer worden er nog
gepland in alle hoeken van de wereld, vooral in het Midden-Oosten en in die landen
waarop Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, gewandeld heeft tijdens Zijn leven op
aarde.
Jullie geliefde Vader,
God de Allerhoogste

371. De Maagd Maria: Bid de Rozenkrans over alle naties tussen nu en
Paaszondag
Vrijdag 9 maart 2012, 19.15 u.
Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat toeneemt, niet alleen tegen jou maar
tegen het Heilig Woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Nu weet jij hoezeer Hij in de Hof van Gethsemani geleden heeft en hoe Hij nog
steeds lijdt daar elke poging die Hij onderneemt om zielen te redden door de Boze
gedwarsboomd wordt.
Vermits de oorlogen nu worden gepland is het belangrijk dat Mijn Heilige
Rozenkrans wordt gebeden elke dag voor Pasen.
Kinderen, als jullie elke dag van de week Mijn Heilige Rozenkrans zouden kunnen
bidden en elke vrijdag, vanaf nu tot Pasen, de vier rozenhoedjes (de 20 mysteries)
na elkaar, dan kan en zal er veel verwoesting in de wereld verzacht worden.
Mijn Zoon is zo gelukkig met diegenen die Zijn Heilig Woord aanvaarden met
liefde en zuiverheid van hart.
Grote genaden worden uitgestort over deze reine zielen die volledig op Hem
vertrouwen zonder enige twijfel in hun harten.
Jullie, Mijn kinderen, zijn de rest, het kleine zaadje van gelovigen die het leger
zullen helpen aangroeien dat nu vereist is om de zonde in de wereld te verwijderen.
Jullie gebeden, en vooral Mijn Allerheiligste Rozenkrans, zijn de noodzakelijke
wapens om de Boze te vernietigen en al diegenen die hij overal ter wereld teistert.

**

Openbaring 6, 3-4
“Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: ‘Kom!’ En er kwam een
ander paard te voorschijn, vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de
aarde te nemen, zodat zij elkaar zouden uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.”
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Ga nu, Mijn kinderen en organiseer wereldwijde gebeden zodat Mijn Rozenkrans
over alle naties gebeden wordt tussen nu en Paaszondag.
Ga in vrede, Mijn kind. De genaden die jij nu ontvangt zullen je helpen om te gaan
met de dagelijkse aanvallen van Satan vermits zijn woede tegen dit werk toeneemt.
Jullie hemelse Moeder,
Moeder van Redding

372. Tijd voor het verbreken van het tweede zegel aangezien oorlogen zullen
toenemen
Zaterdag 10 maart 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te verbreken aangezien
oorlogen zullen toenemen en zich verspreiden.
De wraakzuchtige duistere engel komt van één (en dezelfde) bron, Mijn
dochter, en deze oorlogen zijn allemaal verbonden.
Zij gebeurden niet vanwege regionale onrust maar werden door het Westen gepland.
Deze oorlogen werden doelbewust ontketend om de controle te bemachtigen en vele
van deze naties worden afgeschilderd als demonisch door de leugens die over hun
politieke leiders rondgestrooid worden.
Kinderen, deze oorlogen werden listig opgezet, allemaal tegelijk, met als doel
de ene leider na de andere te verwijderen.
Vredevolle oplossingen zullen voorgesteld worden en met applaus onthaald worden,
maar zij zijn vals.
Jullie, Mijn kinderen, worden misleid.
Geruchten omtrent oorlog zijn enkel dat – geruchten. Hoe ontstaan geruchten? Wie
start ermee en waarom?
Waarom denken jullie dat er zo veel landen tezelfdertijd verwikkeld raakten in deze
oorlog?
Dat was geen toeval.
Daar zit een plan achter, georganiseerd door de Antichrist, om deze naties die
rijke grondstoffen bezitten te controleren en te onderwerpen.
Eens zij de controle hebben over deze landen zullen zij zeer machtig worden.
Naarmate deze oorlogen uitbreiden en vermoeiend worden, dan zal de Antichrist
zich laten kennen als de vredevolle onderhandelaar.
Weinigen onder jullie werd de waarheid verteld omwille van de controle die de
Antichrist en zijn organisaties hebben in de wereld van de communicatie.
Bid nu, aangezien de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen krachteloos te
doen worden.
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Weet dat Israël, dat zo beïnvloed wordt door het Westen, verworpen en verraden zal
worden door de VS wanneer zij dat het minst verwachten.
Dan zal de holocaust waarover Ik spreek plaatsvinden.
Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat zal blijven lijden voor zijn zonden tot Mijn
Tweede Komst.
Jullie geliefde Jezus

373. De Maagd Maria: Nooit voorheen was er zoveel weerstand tegen
goddelijke openbaringen
Maandag 12 maart 2012, 19.00 u.
Mijn kind, het is op dit moment dat al de visionairs, zieners en uitverkoren zielen van
God de grootste vervolging zullen lijden.
Satans dagen zijn bijna ten einde en hij zal elk wapen gebruiken, in het bijzonder
sommige heilige priesters, om te trachten het woord van Mij, jullie geliefde Moeder en
van Mijn dierbare Zoon Jezus Christus, in opspraak te brengen.
Nooit voorheen is er zoveel weerstand geweest tegen goddelijke openbaringen als
dat vandaag het geval is.
De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen binnen de Kerk doen al wat ze
kunnen om het woord van visionairs tot zwijgen te brengen.
Zij willen niet dat de waarheid te voorschijn komt en zij zullen beletten dat de
gebeden die aan de visionairs gegeven worden om zielen te redden, bekendgemaakt
worden.
Bid, kinderen, dat hun inspanningen het werk van Mijn Zoon niet belemmeren of
gelovigen blind maken voor de gave van de Heilige Geest die blijft uitgestort worden
over zielen die deze boodschappen zien.
Jullie gebeden en trouw aan Mijn dierbare Zoon zijn nooit zo belangrijk geweest
vermits deze wolk van duisternis zich over de Kerk van Mijn Zoon blijft
uitbreiden.
Bid, bid, bid opdat het licht van Mijn Zoon erdoorheen kan schijnen zodat verloren
zielen kunnen verlicht worden door Zijn Allerheiligste Woord.
Dank je om Mijn oproep te beantwoorden, Mijn kind, vooral op dit moment van grote
droefheid in jouw ziel, veroorzaakt door de kwelling die jij te verduren hebt vanwege
diegenen die pretenderen te spreken in de naam van de Heer.
Jullie hemelse Moeder,
Moeder van Redding
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374. Nu zal door een zeker deel binnen Mijn Kerk een gecombineerde poging
ondernomen worden om jou tot zwijgen te brengen
Dinsdag 13 maart 2012, 18.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben jij je er eindelijk van bewust geworden
hoezeer Mijn Allerheiligste Woord niet enkel bestreden maar zelfs verworpen wordt
door bepaalde leden van Mijn Kerk.
Zij die niet geschikt zijn om aan Mijn voeten neer te vallen en om genade te smeken,
verklaren zichzelf wel geschikt om Mijn heilige woorden te beoordelen die aan de
mensheid gegeven worden om hun zielen te redden.
Ik ben een God vol van erbarmen, vol van verlangen om al Mijn kinderen te
redden en Ik ben traag om in toorn te ontsteken.
Vandaag werd Mijn geduld opnieuw uitgedaagd bij een andere aanval om deze
boodschappen te ondermijnen, dit keer vanwege iemand die beweert te spreken in
Mijn Naam.
Jij, Mijn dochter, mag je van nu af aan niet meer inlaten met geen enkele dergelijke
vertegenwoordiger zonder Mij eerst om toelating te vragen.
Er wordt nu door een zeker deel binnen Mijn Kerk een gecombineerde poging
ondernomen om jou tot zwijgen te brengen.
Mijn kinderen, dit zijn de tijden waarin het geloof van Mijn vurigste volgelingen,
inclusief leden van Mijn Kerk, op de proef zal worden gesteld op een wijze die niet
meer gezien is sinds Mijn kruisiging.
Net zoals Ik gemeen behandeld en ter dood veroordeeld werd omdat Ik de
waarheid durfde te zeggen toen Ik voor de eerste keer kwam, zo zullen Mijn
profeten dezelfde behandeling ondervinden in de aanloop naar Mijn Tweede
Komst.
Zij zullen bespot worden, belachelijk worden gemaakt en voor gekken worden
aanzien wanneer zij Mijn woord verspreiden.
Zij zullen beschuldigd worden van ketterij door diegenen die Mijn leer
verkondigen maar die er niet in slagen Mijn woord te herkennen dat vandaag
aan de wereld gegeven wordt.
Wees bevreesd, jullie die trachten de weg te blokkeren die Ik nu voor jullie baan om
de mensheid te redden.
Jullie zullen gestraft worden.
Jullie zullen Mij antwoord moeten geven voor het onrecht dat jullie diegenen aandoen
die gezonden worden om in deze eindtijd het woord van God te verkondigen.
Verwerp de profeten van de Heer en jullie verwerpen het woord van de Heer.
Jullie arrogantie maakt jullie blind voor de waarheid en jullie hebben niet het recht Mij
te vertegenwoordigen.
Jullie beledigen Mij ten zeerste en jullie verwerping van Mijn Heilig Woord
verwondt Mij diep.
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Ik ween om jullie hardvochtige verwerping van Mij, terwijl jullie tezelfdertijd een
verwaterde versie prediken van de waarheid van Mijn leer.
Jullie moeten nu tijd doorbrengen in Eucharistische Aanbidding alvorens jullie met Mij
kunnen communiceren om het Mij mogelijk te maken jullie te leiden op het pad van
de onderscheiding.
Onderzoek de redenen waarom jullie Mijn woorden verwerpen.
Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen van het schisma dat de
Katholieke Kerk dreigt te treffen?
Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk geteisterd geweest is door de
Misleider?
Begrijpen jullie niet dat dit alles voorzegd geweest is?
Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid zouden zien en tot Mij komen voor
leiding alvorens het te laat is.
Jullie Jezus,
Verlosser van heel de Mensheid

375. Liefde is sterker dan haat
Woensdag 14 maart 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik omhels je dicht tegen Mijn borst omdat jij deze pijn in
vereniging met Mij verduurt.
Mijn kinderen en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor elkaar die
zij niet kunnen uitleggen.
Zij mogen vreemd zijn voor elkaar en leven aan het ander eind van de wereld, maar
de liefde die zij voelen is Mijn liefde.
Zij hebben elkaar lief zoals natuurlijke broers en zussen in een liefhebbende familie
doen.
Ik ben het licht dat die spontane liefde schept en die zielen samenbrengt.
Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen samenbrengt als één familie.
Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.
De Heilige Drie-Eenheid staat aan het hoofd van de familie en wanneer jullie liefde
zuiver en nederig is, maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.
De Liefde van de Vader komt doorheen Mij.
Wanneer jullie Mij liefhebben zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader plaatsen
die het zegel van bescherming rond jullie en jullie familie zal plaatsen*.
Mijn Hart wordt week wanneer Ik met vreugde de liefde zie die jullie voor elkaar
hebben.
*

Zie zegel van bescherming – Kruistochtgebed 33.
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Jullie geven Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan omdat
Mijn arme kinderen in door oorlog verscheurde landen vervolgd worden.
Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen zich als één
zal verenigen, ongeacht wat hun achtergrond is of uit welk land zij komen, om zo de
haat in de wereld te bestrijden.
Liefde is sterker dan haat.
Haat verzwakt wanneer hij met liefde wordt beantwoord.
Wanneer iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie antwoorden met liefde
en dan zal Satan in elkaar duiken van pijn.
Indien jullie je geneigd voelen om weerwraak te nemen op hen die jullie gekwetst
hebben dan moeten jullie voor hen bidden, hen vergeven en hun in de plaats liefde
betonen.
Liefde die zich door Mijn familie op aarde verspreidt, is een zeer sterke kracht.
Jullie moeten nooit, zelfs niet voor één ogenblik, denken dat haat de liefde kan
verslaan.
De macht die de haat uitoefent, al is die lelijk en pijnlijk om te zien, kan door de
macht van de liefde overwonnen worden.
Hoe kan liefde de haat in de wereld van vandaag verzwakken? Gebed is het
antwoord.
Bemin Mij.
Luister naar Mij.
Beantwoord de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, Haar Zoon, door de
verschillende gebeden die jullie gegeven werden.
Hier is een speciaal Kruistochtgebed voor de eenmaking van Gods kinderen.
Het zal liefde verspreiden in alle delen van de wereld en de haat verdrijven die elke
dag aanzwelt.
Deze haat, veroorzaakt door Satan als gevolg van de zwakheden van de mensheid,
en die gruwelijkheden voortbrengt zoals marteling, moord, abortus en zelfmoord, kan
afgewend worden door dit Kruistochtgebed (37) voor de eenmaking van al Gods
kinderen.
“O lieve Jezus, verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde, zodat
wij de waarheid van Uw belofte met betrekking tot eeuwige
redding kunnen verspreiden doorheen de hele wereld.
Wij bidden dat die lauwe zielen die bang zijn om zichzelf met
geest, lichaam en ziel aan U te offeren, hun harnas van trots
zouden laten vallen en hun harten zouden openen voor Uw liefde
en deelgenoten worden van Uw heilige familie op aarde.
Omarm al deze verloren zielen, lieve Jezus, en sta onze liefde toe,
als hun broers en zussen, om hen uit de wildernis op te tillen om
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hen mee te nemen in de boezem, liefde en licht van de Heilige
Drie-Eenheid.
Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw heilige
handen.
Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen zodat wij
kunnen helpen om meer zielen te redden. Amen.”
Ik bemin jullie, kinderen.
Jullie moeten nooit ontmoedigd geraken wanneer jullie de verdorvenheid
rondom jullie zien.
Jullie gebeden kunnen die boosaardigheid afzwakken.
Jullie liefde zal haar verslaan.
Jullie liefhebbende Redder,
Jezus Christus

376. Huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht is een zware zonde
Vrijdag 16 maart 2012, 22.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die
hulpeloos moeten toezien hoe nieuwe wetten Mijn leer tegenspreken, bereiken in de
wereld nooit geziene hoogten.
Jullie moeten niet enkel getuigen zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten ook nog
toezien hoe de zonde jullie gepresenteerd wordt alsof ze gewoon menselijk is en
waarbij jullie gedwongen worden dat te aanvaarden.
Ik verwijs naar één zonde in het bijzonder, het huwelijk tussen (mensen van)
hetzelfde geslacht, dat voorgesteld wordt als een natuurlijk recht.
Dan wordt er van jullie verwacht deze gruwel te aanvaarden wanneer hij voltrokken
wordt in een kerk voor de troon van Mijn Vader.
Het is voor deze mensen nog niet voldoende om het huwelijk tussen hetzelfde
geslacht te verschonen van de kant van de wet, zij willen bovendien God de Vader
dwingen om hen Zijn zegen te geven. Dat zou Hij nooit kunnen doen, omdat het in
Zijn ogen een zware zonde is.
Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om met deze
afschuwelijke daad in de kerken van Mijn Vader te paraderen?
Kinderen, Ik bemin elke ziel.
Ik bemin de zondaars.
Ik verafschuw hun zonde, maar bemin de zondaar.
Seksuele handelingen tussen (mensen van) hetzelfde geslacht zijn niet
aanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader.
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Bid voor deze zielen, want Ik bemin hen maar kan hen niet de genaden schenken die
zij verlangen.
Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om het huwelijk tussen hetzelfde
geslacht te vergoelijken, zij niet het recht hebben om deel te nemen aan het
sacrament van het huwelijk.
Een sacrament moet van God komen. De regels voor het ontvangen van
sacramenten moeten teruggaan op de leer van Mijn Vader.
Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen Zijn Zegeningen te
schenken of toegang te verlenen tot Zijn heilige sacramenten tenzij zij geëerbiedigd
worden op de wijze waarop zij bedoeld zijn.
Zonde wordt nu in de wereld voorgesteld alsof het iets goeds is.
Zoals Ik vroeger al gezegd heb, staat de wereld op zijn kop.
Goed wordt voorgesteld als kwaad en de mensen die proberen te leven naar de
wetten van God de Vader worden bespot.
Kwaad, hoe jullie het ook aankleden, kan niet omgedraaid worden in een goede daad
in de ogen van Mijn Vader.
Mijn Vader zal diegenen straffen die met hun zonden voor Hem blijven pronken.
Neem deze waarschuwing ter harte want jullie zonden die begaan worden terwijl
jullie weigeren God te gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet vergeven worden.
En dat is zo omdat jullie weigeren om de zonde te erkennen voor wat zij is.
Jullie Redder,
Jezus Christus

377. Ik zal op de wolken komen, omringd door al de engelen en heiligen in de
Hemel
Zondag 18 maart 2012, 16.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de
wereld spiritueel leeg is, in het feit ligt dat men niet langer het verschil kent tussen
goed en kwaad.
Zonder Mijn licht dat elke ziel vult, inclusief die van de zondaars, zou de wereld
ophouden te bestaan.
Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.
Vele van Mijn volgelingen die zichzelf toewijden om in vereniging met Mij te lijden,
helpen ook om dit licht levend te houden.
Net voor Ik terugkom zal Mijn licht voor een periode van drie dagen in de
wereld verdwijnen.
Dat zal gebeuren op het allerlaatste ogenblik en mag niet verward worden met ‘De
Waarschuwing’.
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Tijdens deze drie dagen zal er geween zijn en tandengeknars en mensen zullen zich
verdringen om Mijn licht te zien, hoewel zij Mij verwierpen.
Dat zal het moment van de waarheid zijn.
Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen, want al zouden jullie je niet
bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn.
Dan, na die drie dagen zal Ik op aarde terugkeren op precies dezelfde wijze als Ik
naar de Hemel ben opgestegen.
Ik zal komen in grote heerlijkheid gezeten op de wolken en omringd door al de
engelen en heiligen in de Hemel.
Hoe mooi en vreugdevol zal die dag zijn wanneer Ik zal komen om over de aarde te
regeren overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.
Niemand zal er aan twijfelen dat Ik het ben.
Noch zal men enige twijfel hebben omtrent zijn toekomst.
Dat zal de dag zijn dat Ik kom om te oordelen.
Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die Mij beminnen en diegenen die Mij haten.
Zij die Mij verwierpen en eer betuigden aan alle slechte dingen zullen verbannen
worden in de eeuwige vuren van de Hel.
De anderen zullen met Mij komen en leven in het Paradijs samen met de verrezen
rechtvaardigen.
Dat is het doel waar elke ziel moet naar uitkijken, het moment waarop Ik zal
wederkomen zoals Ik jullie beloofd heb.
Tot de Christenen zeg Ik dit.
Weet dat deze grote en glorievolle gebeurtenis spoedig zal plaatsvinden.
Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorievolle wederkomst.
Ik zal de dag nooit openbaren want alleen Mijn Vader kent die, maar Ik kan jullie
ervan verzekeren dat het ogenblik van Mijn Tweede Komst nabij is.
Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dat het jullie plicht is om Mijn volk voor te bereiden,
die zielen waarvoor jullie verantwoordelijke zijn, opdat zij mogen opgenomen
worden in het boek van de levenden.
Ik smeek jullie om hard te werken door de kracht van communicatie en gebed om zo
de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Jullie Liefhebbende Redder,
Jezus Christus,
Verlosser van heel de Mensheid
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378. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die in gevaar is om uit
Rome verbannen te worden
Dinsdag 20 maart 2012, 20.30 u.
Mijn kind, er heerst een kalmte zoals de stilte voor de storm, terwijl de Katholieke
Kerk weldra in een crisis zal gedompeld worden.
Ik roep al Mijn kinderen van overal op om te bidden voor Paus Benedictus XVI die
in gevaar is om uit Rome verbannen te worden.
Hij, de hoogheilige Vicaris van de Katholieke Kerk, wordt gehaat in vele kringen
binnen het Vaticaan.
Een boos plan dat meer dan een jaar geleden gesmeed werd, zal weldra voor de
hele wereld zichtbaar worden.
Bid, bid, bid voor al Gods gewijde dienaars in de Katholieke Kerk die zullen vervolgd
worden vanwege van de grote verdeeldheid binnen de Kerk die weldra de kop zal
opsteken.
Het grote schisma zal door de hele wereld gezien worden maar het zal niet
onmiddellijk als dusdanig herkend worden.
De valse paus maakt zich op om zichzelf aan de wereld bekend te maken.
Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van Godswege komen.
De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste, die zal
heersen vanuit de Hemel.
Grote verantwoordelijkheid zal rusten op al die gewijde priesters, bisschoppen en
kardinalen die Mijn Zoon innig liefhebben.
Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar
het Nieuwe Paradijs te leiden.
Elke inspanning die door deze heilige leerlingen zal geleverd worden om zielen voor
te bereiden op de Tweede Komst van Mijn zeer geliefde Zoon, zal door de andere
duistere zijde tegengewerkt worden.
Ik roep al Mijn kinderen dringend op om te bidden voor de nodige sterkte wanneer de
Antichrist en zijn partner, de Valse Profeet, meer bekend zullen worden.
Jullie moeten Mij, de Moeder van Redding, om gebeden vragen om te verzekeren dat
de Katholieke Kerk zal gered worden en dat het ware woord van Mijn Zoon in
veiligheid is.
De waarheid van de belofte van Mijn Zoon, om in grote heerlijkheid weer te
komen, zal gemanipuleerd worden.
Mijn lieve kinderen, er zal jullie een serie van onwaarheden gegeven worden die jullie
geacht zullen worden te eren en te aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.
Mijn Kruistochtgebed (38) moet volgende maand elke dag gebeden worden om
ervoor te zorgen dat Gods heilige priesters niet zullen vallen voor de zondige
misleiding die door de Valse Profeet en zijn volgelingen gepland wordt.
- 105 -

“O Gezegende Moeder van Redding, bid alstublieft voor de
Katholieke Kerk in deze moeilijke tijden en voor onze geliefde
Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.
Wij vragen u, Moeder van Redding, om Gods gewijde dienaars te
omhullen met Uw heilige mantel, opdat hun de genaden gegeven
worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen
waar zij tegenover staan.
Bid ook opdat zij zouden waken over hun kudde in
overeenstemming met de ware leer van de Katholieke Kerk.
O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de
gave van leiderschap zodat wij zielen kunnen helpen leiden naar
het Koninkrijk van Uw Zoon.
Wij vragen u, Moeder van Redding, om de Misleider weg te
houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven hun
zielen te beschermen, zodat zij geschikt zouden zijn om de
poorten van het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan.
Amen.”
Ga, kinderen en bid voor de vernieuwing van de Kerk en voor de veiligheid van die
gewijde dienaars die voor hun geloof zullen lijden onder het bestuur van de Valse
Profeet.
Maria, Moeder van Redding

379. De tijd voor het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten je nu
voorbereiden
Dinsdag 20 maart 2012, 21.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zou al Mijn leerlingen en volgelingen op dit moment in
Mijn armen willen sluiten.
Ik heb jullie troost nodig, kinderen.
Ik heb jullie vertroosting nodig in Mijn lijden, nu Ik tranen ween voor Mijn Kerk
op aarde.
Sommige van Mijn gewijde dienaars zijn zo ver afgedwaald, dat velen (van hen) niet
meer in Mijn Tweede Komst geloven.
Die priesters, bisschoppen en kardinalen die wel geloven, worden opzij geschoven
en gedwongen tot stilzwijgen.
Hoe ween Ik voor deze arme dierbare leerlingen van Mij die hun leven plechtig aan
Mij hebben toegewijd en aan de verspreiding van Mijn leer aan de mensheid.
Weldra zullen zij moeten opletten wat zij zeggen over Mijn Heilig Woord, want zij
zullen gedwongen worden om de leer van een leugenaar te verkondigen wiens ziel
niet van het licht komt.
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Verenig Mijn Kinderen, Mijn geliefde priesters en al diegenen die van Mij houden en
help Mij zielen te redden.
Om dat te doen mogen jullie geen enkel moment verspillen. Jullie moeten anderen
vertellen over de grote heerlijkheid die te wachten staat voor jullie allen bij Mijn
Tweede Komst.
Die grote en luisterrijke gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je eindelijk met
Mij zullen verenigen, jullie dierbare Jezus, die jullie allen zozeer bemint.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen moeten altijd waakzaam zijn.
Jullie zullen verleid worden om Mij te verloochenen, Mijn ware leer af te keuren
en gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te eren en te
gehoorzamen.
Zo vele arme zielen zullen niet enkel vallen onder de betovering van de valse paus –
de Valse Profeet die al zolang voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven
dat hij goddelijke krachten bezit.
Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten nu
voorbereid zijn.
Verenig jullie als één.
Houd elkaar vast.
Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad volgen en hulde
bewijzen aan de Valse Profeet.
Er is veel gebed nodig, maar als jullie doen wat Ik jullie vraag, kunnen jullie vele
zielen redden.
Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen de Restkerk vormen op aarde en geleid
worden door die dappere gewijde dienaars die de Valse Profeet zullen herkennen
voor wie hij werkelijk is.
Vrees niet, daar Ik genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding uitstort over
ieder van jullie die Mij dat vragen te doen door dit gebed:
“O Jezus, help mij om altijd de waarheid van Uw Heilig Woord te
zien en om trouw te blijven aan Uw leer ongeacht hoezeer ik ook
gedwongen word U te verwerpen.”
Sta op nu en wees moedig jullie allen, want Ik zal jullie nooit in de steek laten.
Ik zal met jullie op de doornige weg lopen en jullie veilig begeleiden naar de
poorten van het Nieuwe Paradijs.
Al wat jullie te doen hebben is Mij volledig te vertrouwen.
Jullie geliefde Redder,
Jezus Christus
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380. Zeg de mensheid dat alles nu in Mijn Allerheiligste Handen ligt
Woensdag 21 maart 2012, 20.30 u.
Vanavond kom Ik tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de mensheid te zeggen dat
alles nu in Mijn Allerheiligste handen ligt.
Ik verwijs naar de plannen die onderweg zijn vanwege de wereldgroep welke de
controle wil bekomen over jullie geld, jullie gezondheidszorg en jullie soevereiniteit.
Het zal hun niet toegestaan worden om jullie te overheersen en de hand van
Mijn Vader zal prompt (op hen) neerkomen mochten zij proberen jullie te
schaden, kinderen.
Alle gelovigen die het zegel van Mijn Eeuwige Vader dragen, het Zegel van de
Levende God, zullen geen kwaad ondervinden.
Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, er onmiddellijk voor moet zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen van God direct toegang krijgen tot dit (zegel) in iedere hoek van de
aarde.
Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral die (gebeden) van
jullie die dagelijks Mijn Kruistochtgebeden, Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans en de heilige Rozenkrans reciteren.
Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen zielen
gered voor de vuren van de Hel alsook vele aardbevingen voorkomen.
Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie sterkste wapen vormen tegen het
kwaad.
Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid omwille van jullie trouw aan
Mij.
Jullie, kinderen, zijn Mijn leerlingen van deze tijd en aan jullie werden nu de
machtiging en de gave van de Heilige Geest geschonken om Mijn Allerheiligste
Woord te verspreiden.
Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie Mijn hulp inroepen
zodat jullie te allen tijde de waarheid spreken wanneer jullie Mijn Heilig Woord
verkondigen.
Kruistochtgebed (39) wordt nu aan jullie geschonken zodat jullie te midden van al
Gods kinderen kunnen wandelen en hen helpen om hun zielen voor te bereiden op
het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.
“O Jezus mijn geliefde Verlosser, ik vraag U mij te bedekken met
Uw Heilige Geest, zodat ik met gezag Uw Allerheiligste Woord kan
spreken om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede
Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus, om al de genaden die ik nodig heb zodat
ik de hand kan reiken aan alle geloofsovertuigingen, gezindten en
nationaliteiten waar ik ook ga.
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Help mij te spreken met Uw tong, arme zielen te troosten met Uw
lippen, en alle zielen te beminnen met de bijzondere goddelijke
liefde die voortkomt van Uw Heilig Hart.
Help mij om zielen te redden die U zo na aan het hart liggen en sta
mij toe, liefste Jezus, U te troosten wanneer verloren zielen Uw
barmhartigheid blijven verwerpen.
Jezus, ik ben niets zonder U, maar met Uw milde hulp zal ik
strijden in Uw naam om de hele mensheid te helpen redden.
Amen.”
Mijn leger, dat ontsproten is uit Mijn heilige boodschappen, heeft reeds
zevenhonderdduizend zielen bereikt.
Help Mij om meer kinderen van God te bekeren zodat niet één ziel in de handen van
Satan valt op het moment van het Oordeel.
Ik zal jullie sterk houden in al jullie werk voor Mij, kinderen.
Ik bemin jullie, Mijn dierbare Restkerk.
Jullie geliefde Jezus

381. De tegenstand tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn
Donderdag 22 maart 2012, 23.00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden in volle vereniging met
Mij. Hoewel dit zeer moeilijk voor jou zal zijn zal het je ook veel vreugde en veel
nieuwe genaden schenken.
Ik verleen jou nu de gave om in de zielen te kunnen lezen. Ik geef deze bijzondere
gave om twee redenen. De eerste is om je de bescherming te bieden die je nodig
hebt wanneer je in contact zal beginnen komen met sommige van Mijn volgelingen.
De tweede is om die verharde harten te bekeren die tegenover jou zullen staan
wanneer zij Mijn Allerheiligste Woord uitdagen.
Je moet dit nieuw lijden dat je ervaart aanvaarden en weten dat het sterker wordt
omwille van de toenemende boosaardigheid in de wereld.
Jij, Mijn dochter, en vele van Mijn andere uitverkoren zielen ervaren nu allen
zowel lichamelijk als inwendig lijden tegelijkertijd.
Dat komt door het lijden dat Mijn Zeer Heilige Plaatsvervanger ook ervaart
dezer dagen wanneer hij zijn grootste beproeving tegemoet zal treden.
Aanvaard Mijn beker, Mijn dochter, en voor hen die Mijn Heilig Woord aanvaarden,
door deze boodschappen, weet dat jullie edelmoedigheid van geest elke dag
miljoenen zielen redt.
Geen minuut van jullie lijden gaat verloren.
Ik besef, Mijn kinderen, dat wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij volgen, jullie als
gevolg daarvan zullen lijden.
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Maar weet, dat jullie Mij daardoor helpen om het grootste deel van de mensheid te
redden. Jullie zullen Mij ook helpen in Mijn rijk op aarde wanneer de Bedrieger
verbannen is en Mijn Nieuw Paradijs op Aarde te voorschijn komt.
Weet ook dat jullie die met Mij lijden, door Mijn pad naar het Paradijs te volgen, jullie
dezelfde weg naar Calvarië zullen gaan als toen Ik voor de eerste keer kwam.
Christenen vandaag kunnen geloven dat wanneer Ik opnieuw een tweede keer zou
komen, Ik nooit opnieuw zo gruwelijk zou behandeld worden. Wel, zij hebben het
mis.
Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.
Mijn Heilig Woord zal belachelijk gemaakt worden en in vraag gesteld en dat
gebeurt nu al.
Mijn kinderen, vooral diegenen met een onbuigzaam en standvastig geloof, slagen er
niet in te begrijpen dat Mijn profeten net zoals vroeger door de meerderheid
klaarblijkelijk zullen verworpen worden.
Mijn Woord dat jullie in deze tijd gegeven wordt, wordt reeds genegeerd in vele
delen van de Kerk en verworpen, net zoals dat het geval was bij de Farizeeën
tijdens Mijn tijd op aarde.
De waarheid van Mijn leer, die nooit veranderd is, zal als leugen beschouwd worden.
Waarom is dat? Ik zeg jullie dat dit komt omdat zo velen de waarheid van Mijn leer
verdraaid hebben in zo’n mate dat zij niet langer geloven in doodzonde.
Zo velen kozen ervoor de waarheid te negeren die vervat is in de Heilige Bijbel.
Waarom ontkennen jullie bijvoorbeeld het bestaan van de 1.000 jaren van de
Nieuwe Hemel en Aarde?
Die openbaring is zeer duidelijk en de waarheid staat daar voor allen te lezen.
Toch wordt Mijn Heilig Woord betwist.
Het Boek der Openbaring, net zoals de profetieën in het Boek van Daniel, is
jullie enkel in gedeelten gegeven. Velen onder jullie zijn verward.
Maar dat komt omdat de inhoud die aan deze beide profeten geopenbaard
werd, gesloten en verborgen werd tot het einde der tijden.
Alleen Ik, Jezus Christus, het Lam van God, heb de autoriteit om de inhoud
ervan aan de mensheid te openbaren.
Hoe kunnen jullie er aanspraak op maken alles te weten omtrent Mijn Tweede
Komst, wanneer jullie slechts gedeelten kennen? Terwijl die nog niet
geopenbaard zijn?
Jullie moeten naar Mijn Heilig Woord luisteren want het wordt jullie gegeven om jullie
zielen te redden.
Mochten jullie Mijn woord blijven verloochenen, nadat ‘De Waarschuwing’ heeft
plaatsgevonden, terwijl Mijn boodschappen aan de wereld zullen ontvouwd blijven
worden, dan zullen jullie schuldig zijn aan de verwerping van Mijn Hand van
Barmhartigheid.
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Ongeacht hoezeer jullie in Mij geloven, of beweren Mij te kennen, jullie zullen de
zonde begaan Mij te verloochenen. Zodoende zullen jullie voor Mij verloren zijn en
ongeschikt om de poorten van het Paradijs binnen te treden.
Het is Mijn plicht, uit pure liefde en medelijden met jullie, dat Ik nu probeer jullie voor
te bereiden op het einde der tijden.
Alstublieft verwerp Mij niet – deze tweede keer – wanneer Ik kom om de mensheid te
redden van de eeuwige verdoeming en jullie de sleutels aanbied voor de eeuwige
redding.
Het is omdat Ik jullie bemin dat Ik streng moet zijn en jullie naar de waarheid leiden.
Wacht niet tot op Mijn Dag van het Oordeel om de waarheid te ontdekken.
Kom nu met Mij mee en help Mij de zielen te redden van heel de mensheid.
Jullie Leraar en Verlosser,
Jezus Christus

382. Jullie hebben niet veel tijd voordat Ik kom om te Oordelen
Zaterdag 24 maart 2012, 11.45 u.
Ik kom vandaag tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de wereld in te lichten omtrent
Mijn Grote Barmhartigheid.
Ik wil de wereld ook van Mijn Gerechtigheid informeren.
Kinderen, jullie hebben niet veel tijd voor dat Ik kom om te oordelen.
Het is de periode tussen nu en Mijn Dag van het Oordeel welke zal plaatsvinden bij
Mijn Tweede Komst, die jullie met wijsheid moeten gebruiken om jullie zielen voor te
bereiden.
Als jullie Goddelijke Redder, is het Mijn plicht jullie te geleiden, jullie te onderwijzen
en de wegen te openbaren waardoor jullie je kunnen verzekeren geschikt te zijn om
Mijn Paradijs binnen te komen.
Verwerp Mijn profeten niet. Ik richt Mij nu in het bijzonder tot Mijn gewijde dienaars.
Jullie moeten Mij met nederigheid en zuiverheid van ziel vragen jullie met de Heilige
Geest te omhullen voor onderscheiding.
Wanneer jullie dat doen zal Ik jullie de waarheid onthullen van Mijn Allerheiligste
Woord dat jullie nu door deze profeet gegeven wordt.
Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen die uitkijken
naar jullie voor leiding, geholpen worden om hun zielen op Mijn Tweede Komst
voor te bereiden.
Wees nooit bang de uitdrukking ‘De Tweede Komst van Christus’ te gebruiken, want
velen van Mijn kudde weten niet wat dat betekent.
Zo weinigen onder hen werd geleerd over die grote en luisterrijke gebeurtenis,
noch over het belang om hun zielen voor te bereiden zodat zij in staat van
genade zijn.
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Wees nooit bang om te prediken over het Vagevuur of de Hel. Het is jullie
verantwoordelijkheid om Mijn volk de waarheid te vertellen.
Kijk uit naar Mijn leiding door dit Kruistochtgebed (40) – Gebed voor de clerus om de
zielen voor te bereiden op de Tweede Komst.
“O mijn Jezus, ik ben maar een nederige dienaar en heb Uw
leiding nodig zodat ik zielen kan voorbereiden op Uw Glorierijke
Tweede Komst.
Help mij zielen te bekeren en ze voor te bereiden overeenkomstig
Uw Heilige Wil, zodat zij geschikt zouden zijn om binnen te gaan
in de Nieuwe Hemel en Aarde die U beloofde aan heel de
mensheid door Uw Dood op het Kruis.
Geef mij de genaden die ik nodig heb zodat ik Uw woord kan
meedelen aan dorstige zielen en dat ik nooit afzie van mijn plicht
tot U, lieve Jezus, aan wie ik mijn plechtige trouw beloofde door
mijn Heilige Geloften. Amen.”
Ga nu, Mijn gewijde dienaars en aanvaard de rol waarvoor jullie gekozen werden.
De uitdaging zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst is de grootste ooit
in jullie geestelijke ambt en jullie moeten dit aanvaarden met liefde en vreugde
in jullie harten.
Aanvaard ook de gave als een gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze eindtijd,
wanneer de Nieuwe Hemel en Aarde als Mijn Nieuw Paradijs verschijnt.
Jullie zijn gezegend om te leven in deze tijden.
Maar jullie zullen gekweld en gehinderd worden op elk gedeelte van jullie reis
wanneer jullie helpen om Mijn zielen op aarde te redden, (met name) door de
Misleider en al diegenen die hij verlokt om hun harten af te keren van Mij, jullie
Goddelijke Redder.
Geef nooit op in jullie Heilige Missie en weet dat Ik, jullie Jezus, met jullie elke
stap op de weg meega.
Jullie geliefde Jezus

383. Zelfs ‘De Waarschuwing’ zal niet alle Ongelovigen bekeren
Zondag 25 maart 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik dringend al Mijn volgelingen om hun
tijd toe te wijden aan het gebed voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, geloven
noch in de eeuwige redding.
Deze zielen liggen Mij na aan Mijn Hart en zijn diegenen die moeten bekeerd worden
zodat zij eerst kunnen verlost worden.
Degenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven op aarde niet eindigt.
Velen aanvaarden niet dat zij voor eeuwig zullen bestaan.
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Deze zielen verwonden Mij ten zeerste en Ik voel ontzetting wanneer Ik toezie hoe zij
in dit bestaan op aarde het leven in hun zielen verwoesten.
Zelfs ‘De Waarschuwing’ zal velen van hen die beweren atheïsten te zijn, niet
bekeren.
Hun enige redding ligt in de gebeden en het lijden van offerzielen.
Ik roep jullie dringend op om te bidden voor deze zielen door dit Kruistochtgebed (41)
– Voor de zielen van de ongelovigen.
“O mijn Jezus, help Uw arme kinderen die blind zijn voor Uw
belofte van redding.
Ik smeek U, met de hulp van mijn gebeden en lijden, de ogen van
de ongelovigen te openen zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien
en in Uw heilige armen lopen om bescherming.
Help hen de Waarheid te zien en vergiffenis te vragen voor al hun
zonden zodat zij kunnen gered worden om als eersten de Poorten
van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Ik bid voor deze arme zielen inclusief mannen, vrouwen en
kinderen en smeek U om hun vergeving te schenken voor hun
zonden. Amen.”
Ga nu, Mijn dierbaar leger en focus op Mijn arme verloren kinderen. Help Mij, jullie
Jezus, hun zielen te redden.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

384. De Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te
vasten om de wereldmunt te voorkomen.
Dinsdag 27 maart 2012, 18.00 u.
Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal tijdens de
Goede Week nog toenemen.
Dit is de week waarin de Misleider zoveel van Gods kinderen als hij kan zal
verwonden door oorlogen, vervolging en geweld.
Het is op dit moment dat hij groot lijden toedient net zoals Mijn dierbare Zoon
doorstond tijdens zijn passie op het kruis.
Mijn kind, jij moet zeggen aan al diegenen die overal zielen hebben
aangemoedigd om elke vrijdag tot Pasen Mijn Heilige Rozenkrans te bidden,
dat Ik ten zeerste verheugd ben.
De zielen die zij redden samen met het lijden van hun eigen naties worden allemaal
geholpen door deze devoties.
De liefde van Mijn Zoon wordt nu gevoeld door meer mensen over de hele wereld in
tijden van groot lijden.
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Hij verzacht hun pijn met Zijn bijzondere genaden en troost hun zielen door de kracht
van de Heilige Geest.
Kinderen, jullie gebeden die jullie zo liefdevol aanbieden in de Hemel, worden
verhoord.
Jullie moeten altijd de hulp van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader vragen. Elk klein
gebedje, ongeacht hoe kort, wordt gehoord en beantwoord in overeenstemming met
de wil van de Allerhoogste God.
Mijn kind, vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om te
voorkomen dat de ene wereldmunt zou worden geïntroduceerd.
Jullie gebeden en vasten kunnen dat bereiken.
Van zodra dit gebed gedurende jullie vasten gezegd wordt, zal Mijn Eeuwige Vader
deze mensen tegenhouden om de beperkingen op te leggen die ze gepland hebben
om jullie te kunnen controleren.
Diezelfde mensen willen het Christendom vernietigen, het is dus belangrijk dat jullie
dit stoppen door bijzondere offers.
Kruistochtgebed (42) – Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.
“O Allerhoogste God, ik offer U mijn vasten opdat U de greep van
het kwaad in de wereld zal stoppen dat gepland is om mijn land te
laten verhongeren met inbegrip van het brood des levens.
Aanvaard mijn offer en luister naar mijn smeekbeden voor andere
naties om hen te sparen voor het lijden dat gepland wordt door de
Antichrist.
Red ons, Lieve Heer, van de boosaardigheid en bescherm ons
geloof zodat wij U kunnen eren met de vrijheid die wij nodig
hebben om U te beminnen en te aanbidden, voor eeuwig en altijd.
Amen.”
Mijn kind, een dag van vasten op Goede Vrijdag zal voor de naties veel bevrijding
van de Boze meebrengen en van al diegenen die zijn verdorven verlangens volgen
om de controle te hebben over de financiën van alle naties.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding,
Moeder van God

385. Jezus openbaart details van Zijn Kruisiging
Donderdag 29 maart 2012, 13.15 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn tijd voor meer lijden zal plaats vinden wanneer Mijn
Passie op het kruis zal herdacht worden.
Niemand begrijpt de omvang van Mijn lijden gedurende Mijn kruisiging noch de
manier waarop Ik gegeseld werd.
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Mijn geseling was het ergste. Ik werd door tien mannen barbaars geslagen en
elk stukje van Mijn vlees was kapot.
Het vlees van Mijn rug was afgerukt en Mijn schouderbladen waren zichtbaar.
Ik kon nauwelijks staan en één oog was gekwetst en dichtgezwollen.
Ik kon alleen zien door Mijn linkeroog.
Op het moment dat zij Mij voor Pontius Pilatus brachten en een doornenkroon op
Mijn hoofd plaatsten, kon Ik amper rechtop staan.
Toen trokken zij Mij de kleren uit alvorens een kort rood kledingstuk over Mijn hoofd
te trekken en dan plaatsten zij een palmtak in Mijn rechterhand.
Elke doorn was zo scherp als een naald. Één van die dorens doorstak eveneens
Mijn rechteroog zodat Ik nauwelijks in staat was te zien.
Ik verloor zoveel bloed dat Ik braakte en Ik was zo duizelig dat toen Ik Mijn weg naar
Calvarië begon, Ik het kruis niet kon vasthouden.
Ik viel zo dikwijls dat het uren duurde voordat Ik de top van de berg bereikte.
Bij elke stap onderweg werd Ik gegeseld en afgeranseld.
Mijn lichaam was bloederig van kop tot teen en overdekt met een dikke zweetlaag
tengevolge van een verschroeiende zon.
Enkele keren viel Ik flauw.
Hoe pijnlijk en martelend dit ook was, het meest angstwekkende was de haat die Mij
betoond werd, niet enkel door volwassenen langs de weg, maar door jonge
kinderen die Mij stampten omdat zij het voorbeeld van hun ouders volgden.
Het geschreeuw dat uit hun mond kwam en de haat waren niets in vergelijking met
de angst die zij voor Mij hadden.
Want achter dat alles, waren zij nog altijd niet zeker of Ik nu wel of niet in feite de
Messias was die zij al zolang verwachtten.
Daarom was het gemakkelijker om Mij te haten, Mij aan te klagen eerder dan Mij
te aanvaarden want dat zou betekend hebben dat zij hun manier van leven
hadden moeten veranderen.
Mijn meest hartverscheurende moment was toen Ik op de grond lag op Mijn zijde, na
opnieuw in Mijn rug te zijn gestampt, en Mijn geliefde Moeder naar Mij zag kijken.
Zij was overmand door verdriet en moest door twee van Mijn leerlingen ondersteund
worden.
Ik kon haar enkel gewaar worden door het ene overblijvende oog maar het zien
van haar kwelling kon Ik niet verdragen.
De beschimpingen, het geschreeuw en gebrul van de menigte van honderden kon
gevoeld worden van op de grond waarop Ik lag en er waren zeshonderd soldaten
nodig om de kruisiging van Mij en zes anderen te organiseren en toezicht te
houden.
Ik was het hoofddoel van hun aandacht en de anderen leden niet zoals Ik leed.
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Wanneer Mijn polsen, bij de wortel van Mijn duimen, aan het kruis vastgenageld
werden, kon Ik niet langer voelen.
Mijn lichaam was zo toegetakeld en gekneusd dat Ik in shock was geraakt.
Mijn schouders waren ontwricht en Mijn armen waren uit hun gewrichtsholte
getrokken.
De ergste lichamelijke schade was aan Mijn lichaam toegebracht voor Ik aan het
kruis genageld werd.
Ik liet geen kreet.
Geen protest.
Alleen een fluistering.
Dat maakte Mijn beulen woedend omdat zij een reactie verlangden om hun innerlijke
drang te bevredigen.
Ik heb Mij nooit met hen ingelaten want dat te doen zou betekend hebben dat Ik Mij
had moeten inlaten met Satan en zijn demonen die hun zielen besmeurden.
Daarom was hun boosaardigheid tegenover Mij zo intens.
Ik hing vijf uren aan het kruis.
De zon was verschroeiend zonder wolken die het branden van Mijn huid konden
helpen verminderen.
Van zodra Ik Mijn laatste adem nam, zond Mijn Vader zwarte wolken alsook donder
en bliksem.
De storm die plaatsvond was van zo’n angstaanjagende grootte en zo plots, dat Mijn
toeschouwers op dat ogenblik achterbleven zonder enige twijfel dat Ik inderdaad de
Redder was die door God de Vader was gezonden.
Ik openbaar dit aan jou, Mijn dochter, als een geschenk aan jou in ruil voor de
enorme lijdensdaad die jij aan Mij gegeven hebt.
Zeg aan Mijn kinderen dat Ik Mijn Passie op het Kruis niet betreur.
Wat Ik wel betreur is dat Mijn offer vergeten wordt en dat zo velen ontkennen dat Mijn
kruisiging daadwerkelijk plaatsvond.
Velen hebben geen idee hoe zeer Ik heb moeten lijden omdat vele van Mijn
apostelen geen getuigen waren van Mijn klim naar de Calvarieberg.
Wat Mij vandaag zo kwetst is dat velen Mij nog altijd ontkennen.
Mijn verzoek aan jullie, Mijn volgelingen, is om niet toe te staan dat Mijn Kruisiging
verloren gaat.
Ik stierf voor ALLE zonden, met inbegrip van de zonden die vandaag begaan
worden.
Ik wil en Ik moet zelfs diegenen redden die Mij ook vandaag nog verloochenen.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus
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386. Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals
Vrijdag 30 maart 2012, 15.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik
stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoeming.
Satan, die vanaf de val van Adam en Eva geregeerd heeft in de harten van de
mensen, heeft gemeend dat hij met succes zielen gestolen had.
Het grootste deel van de mensheid zou het woord van God niet aanvaarden, vooral
de (Tien) Geboden die hen door Mozes gegeven waren.
Bijgevolg werd Ik gezonden om te garanderen dat de mensheid de waarheid
gegeven werd in de hoop dat de wereld die zou aanvaarden en naar de Vader
zou terugkeren.
Terwijl velen Mijn Allerheiligste Woord wel aanvaardden, weigerde de meerderheid
Mij als de Messias te erkennen.
De waarheid is dat zij niemand zouden aanvaard hebben, evenmin de profeten,
omdat zij er genoegen in vonden te leven in de zonden waarin hun ziel gevangen
zat.
Indien zij Mij zouden aanvaard hebben dan zou Ik op aarde geregeerd hebben
en heel de mensheid zou genoten hebben van eeuwige zaligheid.
In plaats daarvan werd Ik verworpen.
De Joden, Mijn eigen volk, verachtten Mij.
De Farizeeën keken op Mij neer, maar wanneer zij Mijn Heilig Woord hoorden
konden zij Mij niet gewoonweg negeren.
Dat komt omdat Mijn woorden in hun zielen een licht liet ontvlammen dat zij moeilijk
uit hun gedachten konden verdrijven.
Daarom bleven zij steeds weer naar Mij toekomen om Mij te ondervragen.
Vandaag is hetzelfde gaande. Diegenen onder jullie die beweren Mijn woord te
ontkennen dat door Mijn profeet gesproken wordt, kunnen niet gewoon maar
weg wandelen.
Ondanks jullie aanspraken van verwerping, komen jullie steeds weer terug.
Mettertijd zullen jullie Mijn woord aanvaarden dat vandaag tot jullie gesproken wordt.
Jullie moeten niet dezelfde fout maken als diegenen die Mij niet alleen verwierpen
maar die Mij kruisigden.
Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals.
Sta Mij toe jullie naar verlossing te leiden door nu naar Mij te luisteren, nu Ik jullie
vanuit de hemelen oproep om jullie voor te bereiden op verlossing en Mijn Nieuw
Paradijs.
Jullie geliefde Jezus
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387. De Maagd Maria: Ik ben de bemiddelaarster. Door Mij zal Ik jullie gebeden
voor Mijn Dierbare Zoon brengen
Vrijdag 30 maart 2012, 23.45 u.
Mijn kind, je moet weten dat vermits de boodschappen van Mijn Zoon aan jou
veranderen en gebeurtenissen openbaren zowel uit het verleden als in de toekomst,
jij meer aangevallen zal worden.
Het Heilig Woord van Mijn Zoon zal altijd verworpen worden door diegenen die
weigeren naar Hem te luisteren.
Menselijke opinies zijn niet belangrijk.
De mededelingen van Mijn Zoon aan de wereld op dit moment zijn te belangrijk om
diegenen die deze boodschappen bestrijden, toe te laten jou op te houden en je van
dit werk af te leiden.
Nu is het de tijd voor nederige beschouwing over de Passie van Mijn Zoon op het
Kruis.
Mijn kinderen moeten het offer dat Hij bracht voor de hele mensheid eren door
zelf hun eigen offer te brengen voor Hem tijdens de Goede Week.
Bid, bid, bid kinderen voor vrede in de wereld.
Bid ook voor de bescherming van de Paus gedurende deze tijd van hevig
verzet tegen de Katholieke Kerk.
Gebed, nederigheid en eenvoudige trouw tegenover Mijn Zoon zijn nodig voor jullie
om dicht bij het hart van Mijn Zoon te komen.
Ik ben de bemiddelaarster. Door Mijn bemiddeling zal Ik jullie gebeden voor
Mijn dierbare Zoon brengen.
Door Mij zal Ik jullie helpen Hem meer te beminnen en Hem de troost te schenken
die Hij nodig heeft op dit moment waarin de wereld Zijn Dood op het Kruis herdenkt.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

388. Mijn nieuwe wonderen zullen aan de wereld getoond worden
Zaterdag 31 maart 2012, 11.00 u.
Mijn innig geliefde dochter, jij moet dapper blijven doorheen je lijden en niet toelaten
dat er angst je hart binnenkomt.
In vereniging, waarlijk met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin Mijn Dood
op het Kruis wordt herdacht.
Dat is geen toeval. Want het lijden dat jij en andere zulke uitverkoren zielen deze
week doormaken, zal miljoenen zielen redden van de vuren van de Hel.
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Net zoals Ik pijn, marteling en dood onderging om de mensheid te redden van de
eeuwige verwerping, zo redden ook offerzielen andere zielen zodat hun de gave van
eeuwig leven kan gegeven worden.
Ongeacht hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het
geschenk dat het voor de mensheid betekent.
Kinderen, als de Goede Week begint, alsjeblieft beschouw dan Mijn Passie op het
Kruis.
Mediteer niet alleen het lijden maar (ook) het geschenk van vrijheid dat zij de hele
mensheid aanbiedt.
Niet één ziel, zelfs niet de wrede en verstokte zondaar die onder invloed staat van
Satan, zal worden uitgesloten van Mijn Barmhartigheid.
De barmhartigheid, die mogelijk gemaakt is door het geschenk dat Mijn geliefde
Vader aan de wereld gegeven heeft.
Toen Hij Mij zond, Zijn ene en enige Zoon, bracht Hij het grootste offer van al.
Dat offer, bewijs van Zijn vurige liefde voor al Zijn kinderen, wilde zeggen dat het
mogelijk is om Satan voor goed en altijd te vernietigen.
Omwille van de vrije wil die Mijn Vader aan de mensheid gegeven heeft, zal aan elke
mens de keuze gegeven worden.
Je zal ofwel voor ofwel tegen Mijn Vader zijn.
Je zal ofwel voor het Paradijs van Eeuwig Leven kiezen of voor de horror van de Hel.
Satan zal, nu zijn dagen bijna ten einde zijn, niet stil zitten terwijl op dit moment Mijn
nieuwe wonderen aan de wereld geschonken worden.
Hij zal niet enkel deze verduisterde zielen aanvallen om hen mee te voeren in nog
grotere duisternis en dichter bij zijn domein, (ook) vrome Christenen zullen zijn
doelwit zijn.
De wonderen waarover Ik spreek zijn in de eerste plaats Mijn boodschappen
door jou, Mijn dochter. Mijn stem wordt gehoord en bekering vermenigvuldigt
zich.
Miljoenen zielen worden nu door Mij opgeëist door middel van deze boodschappen.
De andere wonderen bevatten de grote gave van Mijn Barmhartigheid die Ik
weldra in de wereld breng wanneer ‘De Waarschuwing’ plaatsvindt.
Voor de eerste keer zal aan elke man, vrouw en kind het bewijs gegeven worden dat
niet alleen God de Vader bestaat, maar dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon, ook
besta.
Dat wil zeggen dat alle godsdiensten, inclusief het Joodse volk, Mijn uitverkoren volk
waaruit Ik voortkwam, de waarheid zullen beseffen.
Het wonder van een wereldwijde bekering zal Satan woest maken die zelfs dan niet
zal opgeven. Die arme zielen, die nu reeds in verschrikkelijke zonde verkeren, zullen
het zeer moeilijk vinden om van hem weg te trekken.
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Andere mirakels zullen te maken hebben met wereldwijde gebeurtenissen waaronder
ecologische wonderen die door Mijn Vader zullen geschonken worden uit liefde
voor Zijn twee getuigen, de Christenen en de Joden.
Aan deze twee religies zal macht gegeven worden wanneer zij vervolgd
worden.
Hun vijanden zullen lijden omdat zij hun een verschrikkelijke straf opleggen.
En dan zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn
verrijzenis.
Dat zal de dag zijn waarop Ik de levenden en de doden kom oordelen.
Dat is de dag waarop Ik Mijn familie kom verzamelen zodat wij één zullen
worden.
Dat zal het begin zijn van Mijn rijk, wanneer Hemel en aarde samensmelten om één
te worden voor 1.000 jaren.
Op dit moment zullen allen leven door de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Jullie geliefde Jezus

389. Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding
Maandag 2 april 2012, 15.30 u.
Mijn innig geliefde dochter, jij moet nu rusten, want de aanvallen van hen die Mijn
ware woord niet kunnen aanvaarden duren voort.
Het is jou niet toegestaan om Mijn woord te verdedigen, maar nu gelast Ik jou je niet
in te laten met diegenen die Mijn woord in twijfel trekken, want dat is niet jouw
verantwoordelijkheid.
Mijn dochter, hoe verleidelijk het ook is om de echtheid van Mijn Allerheiligste Woord
aan de mensheid in deze tijden te bewijzen, jij moet dat niet doen.
Ik antwoordde Mijn beulen (scherprechters) nooit tijdens Mijn Kruisiging. Jij moet niet
proberen om antwoord te geven aan diegenen die Mij door Mijn boodschappen
wensen te vervolgen.
Het is niet op jou, Mijn dochter, dat zij kwaad zijn, maar op Mij.
Ik kan de wereld enkel zeggen hoe zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Ik
kan hen niet dwingen.
Negeer zulke beschimpingen. Vele komen van oprechte zielen die de nood voelen
om vragen te stellen. Maar het is jou niet toegestaan dat te doen. Laat ze tot Mij
bidden om onderscheiding. Ik alleen heb de verantwoordelijkheid voor hun zielen.
Zelfs wanneer jij lijden offert om zielen te redden, het is nog altijd niet jouw
verantwoordelijkheid.
Ga dus en zeg aan diegenen die twijfelen dat Ik het was die na Mijn verrijzenis voor
Mijn apostel Thomas stond en hem aankeek. Pas toen hij Mijn wonden aanraakte,
geloofde hij ten volle.
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Spijtig genoeg wordt aan vele zielen in de wereld deze luxe niet geboden.
Zij moeten weten dat de tijd kort is om hun zielen voor te bereiden. Het is hun eigen
vrije keuze of zij al dan niet Mijn oproep beantwoorden.
Jullie Jezus

390. Alleen door de gebeden van bemiddeling kunnen die zielen in de
duisternis gered worden
Dinsdag 3 april 2012, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en ‘De Waarschuwing’ welke
Ik wil dat Mijn volgelingen begrijpen.
Jullie intense gebeden zijn nodig om zielen te redden die zichzelf niet meer kunnen
helpen. Vele van deze zielen zullen ‘De Waarschuwing’ niet overleven, daarom is het
belangrijk dat zij, en alle anderen die in staat van doodzonde verkeren, gered worden
door Goddelijke tussenkomst.
Jullie gebeden, waarin jullie smeken voor de redding van hun zielen, is nu nodig. Dat
moet jullie prioriteit zijn nu, tijdens de Goede Week, want wanneer jullie Mijn geliefde
Vader vragen, in Mijn Heilige Naam, om zulke zondaars te redden, zullen jullie
gebeden verhoord worden.
Kruistochtgebed 43 – Red zielen tijdens ‘De Waarschuwing’.
“O God de Almachtige Vader, in naam van Uw geliefde Zoon
Jezus Christus en in herinnering aan Zijn Dood op het Kruis om
ons van onze zonden te verlossen, bid ik U om zielen te redden
die zichzelf niet kunnen redden en die misschien in doodzonde
sterven tijdens ‘De Waarschuwing’.
Als boetedoening voor het lijden van Uw geliefde Zoon smeek ik
U diegenen te vergeven die niet in staat zijn om vergeving te
zoeken, omdat zij niet lang genoeg zullen leven om aan Jezus, Uw
Zoon, om Barmhartigheid te vragen om hen van zonden te
bevrijden. Amen.”
Bid voor alle zondaars. Mijn grootste wens is heel de mensheid te redden. Alleen
door de gebeden van bemiddeling kunnen deze zielen in duisternis gered worden.
Jullie geliefde Jezus Christus
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391. Alstublieft, bid Mijn Barmhartigheidrozenkrans en start Mijn Noveen op
Goede Vrijdag
Woensdag 4 april 2012, 1.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is bijna tijd voor de wereld om stil te staan en Mijn
Dood op het Kruis te overwegen.
Dit is de periode van 2012 waarin Ik dringend jullie gebeden nodig heb voor
diegenen die Mij niet zullen (h)erkennen en voor hen die Mij niet kennen.
Het zal jullie zaak zijn, Mijn geliefde volgelingen, Mij te helpen deze arme zielen te
redden die Ik dicht aan Mijn boezem moet brengen zodat Ik hen kan voorbereiden op
Mijn Nieuw Paradijs.
Kinderen, Ik heb het nodig dat jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans
bidden en beginnen met de 9-daagse Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid op
Goede Vrijdag.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van jullie deze noveen volbrengen voor andere
zielen. Jullie zullen grote genaden ontvangen en hiervoor zal Ik jullie nooit in de steek
laten. Ik zal jullie ziel redden wanneer jullie voor Mij zullen komen op de Dag van het
Oordeel.
Jullie moeten het nooit moe worden te bidden om andere zielen te redden. Jullie zijn
Mijn leger en door de genaden die Ik jullie geef, zullen jullie samen met Mij werken
om de aarde te reinigen van zonde voor Mijn Tweede Komst.
Het bidden valt niet allen van jullie gemakkelijk. De beste manier is jullie te verenigen
met Mijn Droevig Lijden en Mijn lijden te overwegen, in bijzonder Mijn Agonie in de
Hof (van Olijven). Mijn Grote Barmhartigheid is dan het krachtigst. Het was precies
omwille van de zondaars, inclusief die Heidenen die nooit de kans zouden krijgen Mij
te leren kennen, dat Ik het meest gekweld werd.
Diegenen van jullie die Mij beminnen, weten dat.
Hoe meer jullie volledig in Mij vertrouwen, hoe sterker Mijn Barmhartigheid is. Hoe
meer Ik kan vergeven. Mijn Barmhartigheid is zo machtig dat Ik de zonden van heel
de mensheid kan wegvegen.
Zij die in Mij geloven, Mij vertrouwen, kunnen grote heiligheid bereiken door het
helpen redden van de zielen van hun broeders en zusters door dat als een prioriteit
te stellen. Zij doen dit door hun liefde voor Mij, want zij weten dat dit Mij veel troost
schenkt.
Jullie, Mijn zuivere en ware volgelingen die Mij zo beminnen, weet dat het dankzij
jullie edelmoedigheid van hart is dat Ik zondaars kan redden.
Zondaars, moeten jullie begrijpen, zijn diegenen waarvoor Ik gestorven ben en zij zijn
degenen waarnaar Ik het meeste dorst. Ik heb veel medelijden met zondaars.
Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volledig op Mij
vertrouwen. Door dat te doen verleen Ik een aantal bijzondere genaden.
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Hoe meer jullie Mijn hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is omwille van die
band die er tussen jullie en Mij is dat jullie Mij kunnen helpen andere zielen te redden
van het ten ondergaan in wanhoop en hopeloosheid.
Denk aan de macht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidnoveen* en het aantal zielen
die jullie voor Mij dit jaar zullen redden.
Jullie geliefde Jezus

392. Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn
werkelijke betekenis.
Dinsdag 5 april 2012, 8.00 u.
Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke
betekenis.
Mijn Vader zond Mij in de wereld en offerde Mij als een losprijs om de wereld te
redden van de Vuren van de Hel.
Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen. Mijn dood was
een bijzondere genade, vrij van welke verplichting ook van jullie kant behalve de
Barmhartigheid te aanvaarden die Mijn Eeuwige Vader jullie gegeven heeft.
Dat geschenk is aangeboden om de mensheid toe te laten tot de gave van
verzoening zodat zij geschikt gemaakt kan worden om Koninkrijk van Mijn Vader
binnen te gaan.
Voordat Ik gekruisigd werd was Ik aanwezig op een zeer belangrijk Paasfeest met
Mijn Apostelen, de nacht vóór Mijn Dood op het Kruis.
Dit Laatste Avondmaal voorziet in een andere speciale gave. De gave om de Heilige
Eucharistie te vieren is een sacrament van liefde om jullie te voorzien van een unieke
gave waardoor jullie Mij waarlijk kunnen ontvangen in de Heilige Communie.
Mijn werkelijke aanwezigheid, bevat in de Heilige Eucharistie in de wereld vandaag,
wanneer gevierd tijdens de Heilige Mis, verleent zeer bijzondere genaden aan
diegenen die in staat van genade verkeren, die Mij beminnen, die Mij ontvangen.
Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden op een wijze die jullie geloof zal
versterken wanneer jullie Mijn waarachtige aanwezigheid in de Heilige Eucharistie
erkennen.
Indien jullie Mijn tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie verwerpen, dan
verwerpen jullie een van de meest betekenisvolle gaven die Ik naliet toen Ik naar de
aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.
Ik stierf om jullie te redden en dat is, in zichzelf, al een grote gave.
Maar Ik liet jullie een zeer bijzondere gave na waarin jullie Mij kunnen ontvangen in
verstand, lichaam en geest.
*

Voor de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid:
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=3380
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Aanvaard Mijn tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichter in werkelijke vereniging
komen met Mij.
Aanvaard Mij.
Verloochen Mij niet.
Ontken Mij niet.
Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat jullie deze gaven ontvangen hebben
omwille van de liefde van God de Vader.
Overweeg nu de wezenlijke waarheid van Mijn leer.
Aanvaard Mijn Kruisiging niet zonder ook de gaven te aanvaarden die jullie zijn
aangeboden bij Mijn Laatste Avondmaal. Indien jullie zo doen dan verhongeren jullie
je ziel bij gebrek aan het voedsel des levens.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van de Mensheid

393. Pasen is een tijd, waarin over Mijn Dood op het Kruis op de juiste manier
nagedacht wordt
Vrijdag 6 april 2012, 22.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe zeer geef jij Mij
de liefde en de troost die Ik zo van zielen verlang. O, indien alle zielen hun harten
met het Mijne zouden verenigen en vervlechten, dan zou Gods Heilige Familie
helemaal voltallig zijn. Alleen wanneer alle zielen gered zijn zal de Goddelijke Wil van
Mijn Vader volbracht zijn.
Pasen is een tijd waarin over Mijn Dood op het Kruis op de juiste manier nagedacht
wordt en Mijn verrijzenis uit de dood ten volle wordt erkend omwille van de vrijheid
die zij de mensheid brengt.
Mijn verrijzenis wil zeggen dat jullie allen die Mij beminnen en Mijn Heilig
Woord verkondigen eveneens uit de dood kunnen opgewekt worden.
Al diegenen die gestorven zijn in staat van genade en bevoorrecht door Mijn
Vader, zullen ook in heerlijkheid opgewekt worden uit de dood op de dag dat Ik
kom om te oordelen.
Zij zullen zich verenigen met diegenen, die niet alleen in het lichaam, maar ook in de
geest van de Heer levend zijn en zij zullen beloond worden met eeuwig leven.
Veel mensen begrijpen Mijn belofte niet.
Al diegenen wier namen geschreven staan in het Boek des Levens zullen
opstaan met lichaam, geest en ziel, vrij van lichamelijke vergankelijkheid en in
totale vereniging met Mij.
Al die uitverkorenen zullen leven in overeenstemming met de Goddelijke Wil van Mijn
Vader.
Jullie zullen in liefde, vrede en harmonie leven tijdens Mijn Glorievol Rijk op aarde en
dat voor 1.000 jaren.
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Jullie zullen je in heerlijkheid verenigen met de eersten die verrezen zijn uit de dood,
met die zielen – inbegrepen jullie geliefde familie en vrienden – die geschikt
bevonden worden om Mijn Nieuw Paradijs op Aarde binnen te gaan.
Dat is het leven dat jullie allen moeten nastreven. Laat daarover geen twijfel bestaan.
Voor die arme zielen die de waarheid van Mijn bestaan niet aanvaarden noch Mijn
belofte te (komen) oordelen over de levenden en de doden, die zullen zich de haren
uittrekken wanneer zij geconfronteerd zullen worden met het vreselijke lot dat hen
wacht wanneer de waarheid geopenbaard wordt.
Voor die gelovigen, jullie moeten ook voorzichtig zijn.
Velen onder jullie die Mij niet voldoende beminnen of geen rekening met Mij houden,
maken de vergissing te geloven dat Mijn barmhartigheid zonden negeert daar waar
geen berouw aanwezig is.
Mijn barmhartigheid is overvloedig, Ik wil Mijn genaden kwistig uitstrooien over elke
zondaar. Maar er zijn er die zelfvoldaan in de foute veronderstelling verkeren dat hun
kennis omtrent Mijn leer voldoende is om hen te redden. Zij zijn onverschillig voor
Mijn liefde. Het ontbreekt hen aan een teder hart, zij hebben weinig nederigheid in
hun zielen en geloven dat bepaalde zonden niet de moeite waard zijn om zich erover
te berouwen. Dat te denken is gevaarlijk en zorgt ervoor dat zulke zielen zich steeds
verder van Mij verwijderen.
Er is geen enkele zonde, hoe klein ook, die genegeerd kan worden. Absolutie kan
enkel geschonken worden wanneer jullie berouw hebben. Jullie kunnen alleen
berouw hebben wanneer jullie vrij zijn van trots (hoogmoed) en nederig van
hart.
Verheug jullie, Mijn kinderen, deze Pasen. Net zoals Mijn Dood op het Kruis jullie het
geschenk van redding gaf, was het Mijn verrijzenis uit de dood die jullie het Eeuwig
Leven zal geven dat reeds zo lang door Mijn Hemelse Vader werd gepland.
Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Want het eeuwig leven dat jullie
beloofd werd, betekent juist dat. Eeuwig leven naar lichaam, ziel en geest.
Het is belangrijk dat jullie je inspannen voor dit nieuwe leven en dat jullie je zielen
voorbereiden.
Satan en zijn demonen zullen alle moeite doen om jullie ervan te overtuigen dat
het eeuwig leven in Mijn Nieuw Paradijs niet bestaat. Dat Mijn Tweede Komst
een leugen is.
Priesters, leden van de clerus en vrome Christenen zullen het eerste doelwit zijn.
Bid, bid, bid tot Mijn Eeuwige Vader om jullie te beschermen met Mijn Kostbaar Bloed
zodat niemand van jullie je zou verwijderen van de waarheid.
Jullie geliefde Jezus Christus,
Verlosser van de Mensheid
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394. Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en kan nooit sterven.
Zaterdag 7 april 2012, 10.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het schisma waarover Ik gesproken heb is in de
Katholieke Kerk begonnen.
Mijn leer, die nooit veranderde sinds Mijn Heilige Schrift eindigde met het Boek der
Openbaring, wordt nu aangevochten.
Doorheen de eeuwen zijn er een aantal betwistingen, meningen en theologische
beoordelingen geweest omtrent Mijn Heilig Woord.
Vele voortreffelijke mannen stelden de voorschriften en onderrichtingen in vraag die
Ik aan de mensheid meedeelde.
Sommige van Mijn onderrichtingen werden afgezonderd van de rest, geanalyseerd,
nieuwe interpretaties werden gezocht en nadien ook aanvaard.
Toch is dat niet nodig geweest. Want de waarheid is aan de mensen gegeven
door de profeten die voor Mij kwamen en dan door Mij tijdens Mijn tijd op
aarde.
De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.
Andere informatie, die niet vervat zit in de Heilige Schrift, werd door uitverkoren
zielen aan de wereld gegeven, maar slechts omwille van één reden. Om jullie te
helpen over Mijn offer aan de mensheid na te denken en jullie te tonen en eraan te
herinneren hoezeer Mijn hart vol liefde is voor al Gods kinderen.
Om het even welke goddelijke openbaringen gegeven aan de wereld vandaag
zijn er om jullie te helpen voorbereiden op het Eeuwig Leven.
Mijn leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu
aangevallen als eerste van vele betwistingen die uiteindelijk zullen leiden tot de
splitsing in de Kerk.
Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden die de moderne opvattingen beter
zullen liggen en zo, dat zij gemakkelijk passen voor hen die – met hoogmoed in hun
zielen – de nood voelen om de mensen gerust te stellen eerder dan gehoorzaam te
zijn aan de leer van de Kerk.
Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en zij kan nooit ophouden te
bestaan.
Velen, zowel binnen als buiten de Kerk, zullen proberen om haar structuur te
vernietigen.
Bid opdat Mijn heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zou blijven
te midden van de oppositie waarmee hij nu te maken heeft.
Dit is een doelbewuste aanval door diegenen die verbonden zijn met de Valse
Profeet om een nieuwe kerk tot stand te brengen.
Deze sluwe mensen willen jullie doen geloven dat het om dezelfde Kerk gaat, maar
dat kan niet.
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Hoe kan Mijn Kerk, met nieuwe gedragsregels, verdraaide versies van de
waarheid die Ik aan de wereld gaf, Mij vertegenwoordigen?
Dat kan het niet. Het is daarom dat Mijn Vader zijn Kerk, de ware en trouwe
gelovigen, zelf zal leiden vanuit de Hemel.
Hij zal de sleutels bijhouden tot de Tweede Komst wanneer het Nieuwe Jeruzalem,
de ene ware Katholieke Kerk, uit haar as zal herrijzen om door al Gods
kinderen, alle religies, alle geloofsovertuigingen eenstemmig teruggewonnen
te worden.
Dat is de manier zoals het bedoeld was, in volle en definitieve vereniging in het
Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde.
Jullie geliefde Jezus Christus

395. Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet bestaan zonder het
andere.
Zondag 8 april 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor Mijn heerschappij op aarde komt naderbij en
er rest voor de mensheid alleen de nodige tijd om Mijn barmhartigheid aan te nemen
en berouw te tonen.
Het is ook belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en
elke gelegenheid te baat neemt om aan te zetten tot (het sacrament van) verzoening.
Dit is een belangrijke tijd van het jaar en jullie moeten je naar Mij toekeren, jullie
Jezus, en bidden om de genaden die ervoor zullen zorgen dat jullie, Mijn volgelingen,
de overtuigingskracht zullen hebben om de waarheid van Mijn Tweede Komst te
verspreiden.
Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn
geliefde Zoon, loopt eindelijk ten einde.
Satans rijk op aarde zal eindigen en Ik zal Mijn rechtmatige troon innemen.
Hoewel Mijn Rijk binnen Mijn Kerk betekende dat Mijn Geest tegenwoordig was,
grote genaden aanbiedend aan waardige zielen, toch zal de Wil van Mijn Vader
uiteindelijk slechts in vervulling kunnen gaan als Satan gebonden is.
Niemand begrijpt echt wat Eeuwig Leven is.
Niemand begrijpt ten volle wat bij Mijn Tweede Komst zal gebeuren.
Niemand kan, omwille van de begrensdheid van het menselijk verstand, Mijn
plannen kennen betreffende het verzamelen van Mijn twaalf naties op aarde.
Zo velen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.
Het mag dan wel het einde der tijden zijn zoals jullie die kennen, maar het is
slechts het begin van een glorievolle toekomst die door Mijn Eeuwige Vader
gepland is voor al Zijn kinderen.
Hemel en aarde zullen één worden.
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Het ene zal niet bestaan zonder het andere. De rechtvaardigen zullen in Mijn
Nieuw Paradijs leven en er zal van alle dingen grote overvloed zijn.
Zo veel wonderbaarlijks kan nooit in mensentermen beschreven worden. Elke ziel die
het recht erft om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk zal grote vrede en vreugde
voelen.
Mijn Hart breekt, kinderen, wanneer Ik in jullie ogen de angst zie wanneer Ik verwijs
naar het einde der tijden.
In plaats daarvan vraag Ik jullie om vertrouwen te hebben in Mijn grote liefde voor
jullie allen en te weten dat Mijn belofte betekent dat jullie werkelijk thuis zullen zijn bij
Mij en jullie smarten zullen voor eeuwig verbannen zijn.
Het Nieuwe Paradijs dat Ik beloof zal weldra aan de mensen geopenbaard
worden.
Verspil geen enkel moment door angst. Verheug jullie. Kijk uit naar jullie toekomst.
Vertrouw volledig op Mij, want Ik bemin jullie te veel om jullie ooit in de steek te laten.
Bid opdat al Mijn kinderen nederig van hart zouden zijn om de sleutels van het
Paradijs te aanvaarden.
Jullie Jezus

396. De Maagd Maria: Het Tijdperk van Vrede waarover Ik sprak te Fatima is
vergeten.
Maandag 9 april 2012, 10.00 u.
Mijn kind, de wereld ondergaat omzeggens de laatste veranderingen terwijl de strijd
om zielen verhevigt.
Satan zal de Katholieke Kerk schade toebrengen en Ik, de Moeder van God, zal
betrokken worden in de splitsing van de Kerk.
Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster wordt door
afdelingen binnen de Katholieke Kerk niet aanvaard.
Ik word in vele kringen niet aanvaard met betrekking tot de rol die Ik moet spelen in
de redding van zielen.
Mijn arme Zoon is zo gekwetst door de manier waarop Ik, de Moeder van God, werd
verworpen.
Mijn rol om de slang te vernietigen werd niet begrepen.
Ik werd gezegend met de genaden en de macht om de Boze te verslaan en te
vernietigen.
Hij, de Boze, heeft binnen de Katholieke Kerk vele volgelingen die de macht
bestrijden die Mij gegeven werd door de Allerhoogste God.
Het Tijdperk van Vrede waarover Ik te Fatima sprak is vergeten.
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Dat Tijdperk van Vrede zal plaatsvinden na de Tweede Komst van Mijn Zoon en
zal 1.000 jaren duren.
Het zal tot stand komen wanneer hemel en aarde zullen samensmelten als één
glorievol Nieuw Paradijs.
Omwille van het geloof van Mijn kinderen en hun toewijding aan Mij, hun geliefde
Moeder, zullen vele zielen het Nieuwe Paradijs binnengaan.
Satan werkt nu ijverig om leden van de Katholieke Kerk ervan te overtuigen dat
dit niet zal gebeuren.
Mijn rol als de Moeder van Redding en Medeverlosseres, aan de zijde van Mijn
geliefde Zoon, om de Tweede Komst aan te kondigen, wordt ontkend.
Kinderen, bid opdat deze zielen, slachtoffers van de Bedrieger binnen de Katholieke
Kerk, Mijn kinderen niet wegjagen van hun moment van redding.
Bid, dat Paus Benedictus kan verhinderen dat dit kwaad binnendringt in de
hele Katholieke Kerk.
Geef het nooit op, kinderen, te strijden voor de waarheid.
De belofte van Mijn Zoon om terug te keren om de mensheid het eeuwig leven in het
Paradijs te schenken staat op het punt in vervulling te gaan. Maar Hij zal
tegengewerkt worden bij elke stap onderweg door die zielen die het bedrog van de
Boze hebben toegestaan om hun denken te vervormen.
De trouw aan Mijn Zoon zal binnen de Kerk verzwakken.
Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zal niet aanvaard
worden.
Bid opdat de priesters van Mijn Zoon zouden sterk blijven en dat zij de
waarheid zullen verdedigen.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van God,
Moeder van Redding

397. De Maagd Maria: De tijd voor Mij om het serpent te verpletteren komt
naderbij.
Dinsdag 10 april 2012, 20.45 u.
Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde. Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis, de Maagd Maria, Moeder van Jezus die mens werd.
Mijn kind, de tijd voor de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is dichtbij.
De tijd voor Mij om het serpent te verpletteren komt naderbij. Maar zolang Satan en
zijn demonen niet in de woestenij geworpen zijn, zal er nog veel verwarring op aarde
opkomen.
Voor gelovigen in Mijn Zoon, zal het een tijd van kwelling worden. Zij zullen in
twee verschillende richtingen getrokken worden door de Katholieke Kerk.
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De ene helft zal geloven, uit plicht, dat het nodig is de Valse Profeet te volgen,
de paus die Paus Benedictus XVI zal opvolgen.
Hij, het Beest, is gekleed als een lam, maar hij is niet van Mijn Vader, God de
Allerhoogste, en hij zal arme zielen bedotten met inbegrip van priesters,
bisschoppen en kardinalen.
Velen zullen hem volgen en geloven dat hij door God gezonden is om over Zijn Kerk
op aarde te heersen.
Helaas zullen velen zijn leer volgen die beledigend zal zijn tegenover Mijn Vader.
Anderen, vervuld van de Heilige Geest en beschikkend over de genaden van
onderscheiding omwille van hun nederige zielen, zullen meteen weten dat er een
Bedrieger zit in de Kerk te Rome.
De nieuwe valse paus is reeds plannen aan het smeden, nog voor hij de troon
van de Stoel van Petrus bestijgt, om de leer van Mijn Zoon af te keuren. Dan zal
hij Mij, de Heilige Moeder van God afkeuren en Mijn rol als Medeverlosseres
belachelijk maken.
Mijn kind, jouw rol gaat zelfs nog moeilijker worden dan voorheen. Want vele van
Mijn kinderen zijn verward. De beledigingen waarmee jij dagelijks te maken hebt, de
kwellingen die jij doorstaat in naam van Mijn Zoon, zullen toenemen.
Wees nooit bevreesd om de wereld de waarheid te zeggen, Mijn kind.
Jij bent sterker gemaakt ten gevolge van het fysieke en mentale lijden dat jij
aanvaardt in naam van Mijn Zoon om alzo zielen te redden.
Elke inspanning zal geleverd worden, vooral bij een bepaalde kring binnen de
Katholieke Kerk, om Mijn boodschappen aan jou te verwerpen.
Jouw gehoorzaamheid en trouw aan Mij en Mijn geliefde Zoon zal op de proef
gesteld worden als nooit tevoren. Dat kan je ertoe brengen af te dwalen, maar indien
dat zou gebeuren, zal dat niet lang duren.
Bid, Mijn kind, voor al Gods kinderen die, zonder eigen schuld, meegetrokken
worden in de laatste strijd voor zielen.
Dat alles moet gebeuren want het staat opgeschreven in het Boek van Mijn
Vader.
Al de engelen in de Hemel beschermen jou, Mijn kind, in deze enigszins eenzame
missie.
Vergeet nooit hoe belangrijk het gebed is.
Bid, bid, bid, want zonder gebed, vooral het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans, is
Satan in staat je weg te trekken van het Heilig Woord van Mijn dierbare Zoon.
Vergeet ook niet het belang van het vasten want dat drijft de Bedrieger in het nauw.
Zonder regelmatig gebed, Mijn kinderen, zal het moeilijk zijn om dicht bij Mijn Zoon te
blijven.
Wees nooit bang voor de toekomst, kinderen, want eens jullie dicht bij Mijn Zoon
blijven, zullen jullie beschermd zijn en de nodige genaden gegeven worden om jullie
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zielen en die van jullie families voor te bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede,
dat al zolang geleden voorzegd werd.
Jullie geliefde Moeder,
Koningin van de Aarde,
Moeder van Redding

398. De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je verteld worden dat dit werk van
Satan komt.
Woensdag 11 april 2012, 21.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij soms de genaden die Ik je gegeven
heb in twijfel trekt?
De gave om in de zielen te lezen werd jou gegeven zodat je de intenties kon
onderscheiden van die arme zielen die zullen proberen Mijn Heilig Woord te
ondermijnen.
Deze gave zal je in staat stellen medelijden te voelen met zulke zielen en hen helpen
om het ware pad naar eeuwig leven te vinden en hun zielen te bevrijden van de
kwelling die zij doormaken.
Die gave zal je ook in staat stellen valse profeten te herkennen.
Jij zal onmiddellijk weten wie in Mijn naam komt en wie niet.
Eerst zul je een verschrikkelijke doordringende angst voelen omdat je Satans werk
zal herkennen. Je zal onmiddellijk weten wanneer hij in anderen aanwezig is.
Wanneer hij je door anderen aanvalt, zul jij je voelen alsof iemand je in de maag
getrapt heeft.
Je zal je misselijk voelen wanneer je oog in oog komt te staan met iemand wiens ziel
door Satan gestolen werd, je zal beven en je duizelig voelen.
Niettemin zul jij tot zulke zielen spreken met Mijn woorden en dat met een kracht
waarvan jij zal beseffen dat het niet de uwe is.
Velen die tot jou zullen komen met zuivere harten, zullen het licht voelen en Mijn
tegenwoordigheid zal door hun lichamen stromen.
Weinigen, met nederige harten en een diepe liefde voor Mij, zullen nalaten Mijn
Heilige Geest te beantwoorden die jouw ziel overstroomd heeft.
Mijn dochter, dit is nu een moeilijke fase in jouw zending.
De haat tegen jou zal toenemen.
Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan komt.
Weet jij niet hoe Satan, de Misleider, werkt? Hij overtuigt goede zielen ervan dat
wanneer Mijn woord gesproken wordt, het niet van Mij komt.
Hij probeert anderen ervan te overtuigen, door hun angst voor hem, dat de
karaktertrekken die hem eigen zijn, in anderen aanwezig zijn.
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Hij veroorzaakt twijfels en verontrusting in zielen door ze te misleiden. Door hen blind
te maken voor de waarheid en door hen te verhinderen genaden te ontvangen die
door Mij bestemd werden om hun zielen te heiligen.
Diegenen die hij het meest aanvalt zijn zij die Mij het meest nabij zijn.
Dit behelst niet alleen zieners en profeten, maar de ware zielen die Ik nodig heb om
Mijn leger te vormen.
Dat leger zal Satan verslaan. Hij weet dat en zal zijn speurtocht naar zielen nooit
opgeven.
Onthoud echter dit. Satan heeft niet de macht die Ik heb. Hij kan de Heilige DrieEenheid niet verslaan. Hij staat machteloos tegenover Mijn Moeder aan wie het
gezag gegeven werd om hem te vernietigen. Hij vreest Haar.
Tot al diegenen die twijfelen aan Mijn woord, gegeven door deze boodschappen,
alstublieft vraag aan Mijn geliefde Moeder om jullie dichter te brengen bij Mijn Heilig
Hart.
Vraag Haar jullie te omhullen met Haar heilige Mantel en jullie de bescherming te
geven die jullie nodig hebben tegen de Boze.
Onthoud dat de Boze vol haat is.
Wanneer jullie enige vorm van haat vinden in jullie hart, vooral tegenover Mijn
heilige boodschappers, weet dan dat Satan jullie bekoord heeft om te
zondigen.
Dan moeten jullie Mij de genaden vragen om jullie sterk te maken.
Onthoud, Ik zal Mij nooit afkeren van een van jullie, zelfs niet van diegenen onder
jullie die Mijn boodschappers haten noch van die zielen die Mij verwerpen.
Jullie liefhebbende Verlosser,
Jezus Christus

399. De volgende Paus mag dan wel door leden van de Katholieke Kerk
gekozen zijn, maar hij zal de Valse Profeet zijn
Donderdag 12 april 2012, 11.27 u.
Mijn liefste dochter, veel mensen in de wereld verwerpen Mij nog steeds en dat heeft
veel te maken met de publieke opinie.
Er is zoveel duisternis over al Gods kinderen neergekomen dat nog maar zeer
weinigen de moed hebben om Mijn Woord openlijk te verkondigen.
Gelovigen zijn bang van het verbale misbruik en de gemene bespottingen die zij
zouden moeten verduren wanneer zij openlijk over Mijn Heilig Woord zouden
spreken.
Zelfs vrome volgelingen ontbreekt het aan lef om op te staan en de boosaardige
wetten aan te vechten die in hun landen worden geïntroduceerd en die het woord
van Mijn Vader tarten.
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Priesters zijn beschaamd om opgemerkt te worden terwijl zij opkomen voor de
waarheid van Mijn leer, uit vrees te worden uitgesloten.
Nu, meer dan ooit, omwille van de schaamte die zij moeten doorstaan wegens de
verderfelijke zonden van sommige van hun eigen orden, achten zij het onmogelijk om
hun stem te laten horen.
Wanneer een moedige gewijde dienaar toch besluit om op te staan en de
waarheid van Mijn leer te verdedigen, dan lijden ze verschrikkelijk. Zij worden
beschuldigd van gebrek aan verdraagzaamheid, gebrek aan medelijden, gebrek
aan liefde en gebrek aan respect voor de mensenrechten.
Zie je, kinderen, de waarheid van Mijn leer, uitgesproken door Mijn gewijde dienaars,
wordt behandeld als een leugen.
Leugens, die verdraaide versies van de waarheid van de Heilige Schrift, worden in
plaats daarvan aangeboden als de waarheid.
Satan heeft zoveel zielen overwonnen, met inbegrip van leiders binnen Mijn
eigen Kerk, dat vele onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te
zweren aan Mijn Heilige Wil.
Hoe ben Ik verlaten en aan de kant geduwd om de leugens toe te laten, ingezaaid in
de geest van Mijn gewijde dienaars, om door de meerderheid aanvaard te worden.
Deze verderfelijke leugens reiken veel verder dan dat.
De waarheid van Mijn Bijbel, vervat in het Boek der Openbaring, is door Mijn vele
Kerken geïnterpreteerd geworden. Zoveel variaties, allemaal gebaseerd op
menselijke interpretatie.
Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste echte paus op aarde.
Petrus, de Romein, is Mijn Petrus, de originele apostel die Mijn Kerk vanuit de
Hemelen zal besturen onder de leiding van Mijn Eeuwige Vader. Dan, wanneer Ik zal
komen om te heersen bij de Tweede Komst, zal hij regeren over al Gods kinderen
wanneer alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk zullen worden.
Ik spreek alleen de waarheid, Mijn dochter.
Ik moet jou waarschuwen dat nu nieuwe zelfverklaarde profeten zullen opstaan, die
Mijn Heilig Woord zullen tegenspreken dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven
is.
Eerst zullen zij gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen.
Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen zijn en hun betekenis zal vaag zijn en een
beetje verwarrend. Velen zullen die zwakheid uit hun gedachten zetten en hun
boodschappen omarmen omdat zij in lijn lijken te zijn met de Heilige Schrift.
Wanneer vele zielen zullen verleid zijn, dan zal de aanval beginnen.
Mijn dochter, zij worden gezonden om Gods kinderen voor te bereiden om de
volgende Paus – die na Mijn geliefde plaatsvervanger Paus Benedictus komt – te
aanvaarden. Deze Paus mag dan door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen
zijn, maar hij zal de Valse Profeet zijn.
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Zijn kiezers zijn wolven in schaapsvacht en leden van de geheime en boosaardige
groep van Vrijmetselaars geleid door Satan.
Zo zal Satan Mijn Kerk trachten te vernietigen.
Spijtig genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang aantrekken. Zij die zich
tegen hem verzetten zullen vervolgd worden.
Loop kinderen, terwijl jullie nog kunnen. Stel de leugens aan de kaak die jullie zullen
aangeboden worden door diegenen die jullie zullen proberen te overtuigen van de
echtheid van de Valse Profeet.
Wees sterk, blijf trouw aan Mij, jullie Jezus. Twijfel nooit aan Mijn Heilig Woord.
Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet.
Niet alle geheimen die erin vervat zitten zijn al door jullie gekend. Ik zal alles
openbaren door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, al zal de waarheid heftig
aangevallen worden en als ketterij behandeld worden.
Onthoud één belangrijke les. Toen Ik voor de eerste keer kwam en op aarde was,
werd Mijn Woord ook als ketterij beschouwd.
Mijn Woord, dat nu aan jou gegeven wordt, zal bij Mijn Tweede Komst ook als
dusdanig beschouwd worden door gelovigen, inclusief Mijn gewijde dienaars die Mijn
Kerk op aarde vertegenwoordigen.
Satan zal vele zielen offeren om zijn laatste begeerte te bevredigen, namelijk de
grootste zielensmart te veroorzaken.
Wees ervan overtuigd dat het de Katholieke Kerk zal zijn, door Mij gesticht en onder
de leiding gesteld van Mijn geliefde apostel Petrus, die het meest zal te verduren
hebben tijdens deze eindtijden.
Wees te allen tijde waakzaam.
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (44) – Sterkte om Mijn geloof tegen de Valse
Profeet te verdedigen.
“Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij te concentreren op Uw
leer en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen.
Sta mij nooit toe in de verleiding te komen om de Valse Profeet te
verafgoden die zal proberen zichzelf voor te stellen als zijnde
Uzelf.
Houd mijn liefde voor U sterk.
Geef mij de genaden van onderscheiding zodat ik nooit de
waarheid die in de Heilige Bijbel staat zal verloochenen, ongeacht
hoeveel leugens worden opgedist om mij ertoe aan te zetten mij
af te keren van Uw ware woord. Amen.”
De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift.
Het Boek der Openbaring openbaart niet alles omdat Ik, het Lam van God, nu pas
kom om het boek te openen voor de hele wereld.
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Eender welke menselijke interpretatie met betrekking tot de 1.000 jaren moet niet
vertrouwd worden.
Jullie moeten enkel vertrouwen in het woord van God.
Jullie geliefde Jezus

400. Zoveel leugens, waarin ook het bestaan van de Hel wordt verworpen,
zullen de ondergang van Christenen betekenen.
Zaterdag 14 april 2012, 15.27 u.
Mijn liefste dochter, ongeacht hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, jij moet begrijpen
dat terwijl het blijft toenemen, Ik het in dezelfde mate meevoel.
Jouw lijden weerspiegelt slechts een fractie van Mijn eigen lijden.
In vereniging met Mij zal jij weten dat voor elke pijn en innerlijke duisternis van de ziel
die jij ervaart, jij de marteling zal beseffen die Ik doorsta omwille van de zonden van
de mensheid.
Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het
Kruis.
Mijn lijden zal niet eindigen totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd
zijn daar waar geen zonde meer zal bestaan, in het Nieuwe Paradijs van Mijn Vader.
Hoeveel er ook aan de mensheid is meegedeeld omtrent Mijn bestaan, Ik word nog
steeds gehaat.
Bij gelovigen, al word Ik aanvaard, wordt Mijn leer alleen verdragen onder hun eigen
voorwaarden.
Velen zullen anderen met liefde en vriendelijkheid behandelen, maar alleen als
die anderen aan wie zij deze gave geven, mee opkomen voor hun eigen
ideologieën.
Bijvoorbeeld, velen zullen zondaars beschuldigen terwijl zij vriendelijkheid zouden
moeten tonen en voor hen bidden. In plaats daarvan moeten zij eerder leiden door
hun voorbeeld.
Sommigen zullen anderen minachten in plaats van de liefde te betonen die van hen
als Christenen verwacht wordt.
Veroordeel anderen nooit, zelfs niet indien je het niet met hen eens bent, want
dat recht hebben jullie niet. Niemand, buiten God alleen, heeft de autoriteit om
een ander te oordelen.
Hoewel vele gelovigen Mij blijven vereren, zal dat op hun eigen voorwaarden
zijn.
Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters
om de wereld te laten zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken
dan hun eigen interpretaties van wat Mijn Barmhartigheid echt wil zeggen.
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Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig
dat, omdat Hij iedereen bemint, Hij niemand zou veroordelen?
Dat Hij nooit een ziel naar de Hel zou sturen?
Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin (ook) het bestaan van de Hel
verworpen wordt, zullen de ondergang van Christenen betekenen.
Mensen veroordelen zichzelf tot de Hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het
zelf door te weigeren zich af te keren van de doodzonde.
Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. Dat te denken is gevaarlijk en
het is de plicht van alle Christenen om anderen te waarschuwen voor de
gevaren van de Hel.
Zo velen, inclusief diegenen die hun kinderen het sacrament van het doopsel
weigeren, spreken alsof zonden niet langer een rol spelen.
De overtuiging dat elke zonde ‘zal’ vergeven worden is niet juist.
Elke zonde ‘kan’ vergeven worden, ongeacht hoe zwart de zonde ook is, maar enkel
en alleen als de zondaar vergeving vraagt.
Nu spreek Ik jullie vanuit de hemelen om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn
Tweede Komst en wat vind Ik?
Ik spreek tot jullie (als) vanachter gevangenismuren en in een cel waarin jullie Mij
geworpen hebben omdat jullie weigeren te geloven dat Ik tot jullie op deze wijze kan
spreken.
O, hoe beledigen jullie Mij!
Tot jullie die jullie leven gewijd hebben in trouw aan Mij en goed geïnformeerd
zijn omtrent Mijn Heilige Schrift, maar Mij nu verwerpen zeg Ik dit.
Het feit dat jullie Mij nu verwerpen zal jullie achterlaten met kwelling en groot
verdriet wanneer de waarheid jullie zal geopenbaard worden.
Want dan zullen jullie de zielen kennen die jullie verworpen hebben toen Ik
jullie nodig had om hen te redden.
Hoe doen jullie Mij wenen van teleurstelling omwille van jullie blindheid die
veroorzaakt wordt door jullie gebrek aan nederigheid.
Jullie betwijfelen Mijn Heilig Woord terwijl jullie het zouden moeten omarmen,
vastgrijpen, omdat jullie verdrinkende zielen zijn en het jullie ontbreekt aan
edelmoedigheid van hart.
Ik smeek jullie Mijn oproep te beantwoorden.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van de Mensheid
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401. Mijn Restkerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek der Openbaring
verwezen wordt
Woensdag 18 april 2012, 13.36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou
nergens op slaan, maar jij moet Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het
Boek der Openbaring moet bekendmaken opdat zielen weten wat te
verwachten valt in deze eindtijd.
Jullie met weinig geloof, maar die Mijn Woord aanvaarden dat jullie gegeven wordt
door deze profeet, weet dat jullie nederigheid en verlangen, voortkomend uit zuivere
liefde voor Mij, jullie dichter gebracht heeft bij Mijn Heilig Hart.
Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk, waarnaar verwezen wordt in het
Boek der Openbaring.
Jullie zijn het product van de vrouw die leven gaf aan een mannelijk persoon en die
weggestuurd werd in de woestijn, waar jullie afgezonderd zullen zijn, maar toch
verenigd als één, om Mijn Heilig Woord te verkondigen en de ware Evangelies te
prediken.
De vrouw geeft geboorte aan Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door
de Valse Profeet zal misleid worden.
Jullie, Mijn Kerk, zullen aan de kant geschoven worden naar de woestijn voor
1.260 dagen (3½ jaar), waar jullie zullen schuilen. Maar door de gave van de
Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde.
Het zullen de trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken zijn, inbegrepen Mijn gewijde
dienaars en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, die Mijn
Kerk zullen moeten samenhouden.
Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren, want de Heilige Mis zal onder
het bewind van de Valse Profeet zulke veranderingen ondergaan dat zij niet
meer te herkennen is.
Jullie zijn Mijn trouwe volgelingen en al de Hemelse genaden worden over jullie
kostbare zielen uitgestort.
Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is
er in Mijn Hart omwille van diegenen van Mijn volgelingen die weigeren naar Mij te
luisteren.
Zij zullen door de Valse Profeet in een web getrokken worden, in de duisternis, en Ik
kan hen niet redden.
Door hun eigen wil zullen zij Mij in het gelaat slaan.
Mijn Restkerk zal het Woord naar Mijn andere kinderen moeten verspreiden, ook
naar diegenen die Mij in het geheel niet kennen.
Jullie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieën en Mijn Heilig Woord moeten
verkondigen aan diegenen die geen Christenen zijn of die de Tien Geboden niet
kennen.
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Het zal jullie werk zijn om er voor te zorgen dat de Heilige Bijbel wordt gelezen en
begrepen.
Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten omtrent de volle betekenis van de
zeven zegels in het Boek der Openbaring, die Ik zal openbaren aan Maria van de
Goddelijke Barmhartigheid.
De Twee Getuigen (in het) Boek der Openbaring:
Jullie, Mijn volgelingen, zijn één van de Twee Getuigen waarnaar verwezen wordt in
het Boek der Openbaring en die door de Hemel zal beschermd worden.
Mijn Woord, gegeven aan jullie, Mijn Restkerk, mag als een lijk opzij geschoven
worden, maar Mijn Woord zal nooit sterven.
De Joden zullen de Tweede van de Twee Getuigen zijn.
De twee lampen zijn Mijn Christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk samen
met die volgelingen van Mij die door de Valse Profeet zullen aan de kant gezet
worden.
De twee Olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem-Israël en het Nieuwe Israël.
De Joden zullen eindelijk weten dat Ik de Messias ben en hun prediking van de
waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse
Profeet en de Antichrist om te ontbinden zoals een lijk. Nogmaals, dit uitverkoren
geslacht zal niet sterven.
Beiden zullen zij zich overwonnen voelen maar dat zal niet het geval zijn, want jullie
zullen samen met alle andere religies, de ene ware Kerk vormen – het Nieuwe
Jeruzalem dat uit de as zal oprijzen.
Jullie zullen het verschrikkelijk boosaardige koninkrijk overleven dat zich zal
aandienen onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist,
die beiden in de vuurzee zullen geworpen worden die de Hel is.
Deze vervolging zal niet lang duren er zal jullie grote sterkte en bescherming
gegeven worden.
Jullie zullen hulp ontvangen en vele leiders zullen onder jullie opstaan om jullie
doorheen deze periode te leiden.
Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en, door Mij
geholpen te hebben Mijn Restkerk te bouwen, met Mij heersen in de Nieuwe Hemel
en Aarde die zal verschijnen bij Mijn Tweede Komst.
Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn zal een zeer korte tijd gegeven worden om
te kiezen.
Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet zijn en tegen Mij of jullie zullen voor Mij zijn.
Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de Misleider gestolen worden. Hoe hard dit
ook klinkt, het is de waarheid.
Alle kinderen van God zullen het bewijs van Mijn Tegenwoordigheid krijgen tijdens
‘De Waarschuwing’.
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Bid opdat jullie dan de waarheid zullen aanvaarden dat Ik het ben, jullie geliefde
Jezus, die jullie vanuit de Hemel oproept om jullie ogen te openen zodat jullie kunnen
zien en om te luisteren zodat jullie kunnen horen voor het te laat is.
Jullie geliefde Jezus

402. Ik, jullie geliefde Jezus, zou nooit Mijn eigen Kerk kunnen ondermijnen
Maandag 16 april 2012, 18.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep het uit tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat
Ik, jullie geliefde Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.
Nochtans zal Ik Mij niet op de achtergrond houden en Mijn Kerk zien uiteenvallen,
door de hand van een bepaalde sekte die niet het recht heeft om een rol te spelen in
de Heilige Stoel.
Want dat is precies wat de Valse Profeet en de Bedriegers die Satan vereren
proberen te doen. Zij willen de Katholieke Kerk ten val brengen en haar in kleine
stukjes breken.
Dat, Mijn kinderen, is de manier waarop Satan stelling zal nemen in een laatste
opstand tegen God, de Schepper van alle dingen.
Dat boosaardig plan om Mijn Kerk te vernietigen, is al meer dan 100 jaar bezig,
maar sinds 1967 is het toegenomen.
Veel Bedriegers, die leden zijn van die kwaadaardige sekte, die Satan vereren, zijn
de seminaries binnengegaan om zo een voet in het Vaticaan te krijgen.
Hun machten, hoewel door God de Vader toegestaan, waren tot nu toe beperkt.
Nu de eindtijd nadert zal dat veranderen.
Deze boosaardige sekte zal nu elke macht loslaten om te verzekeren dat zij een
nieuwe vervanging zullen kiezen voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus
Benedictus XVI.
Al diegenen die Mijn leer kennen, zullen veranderingen zien in het verloop van
de Heilige Mis.
Er zullen nieuwe seculiere weten geïntroduceerd worden die een belediging zullen
zijn voor Mijn Dood op het Kruis.
Veel van Mijn toegewijde volgelingen zullen dat zien en zich gekwetst voelen. Hun
opvattingen zullen verworpen worden en vele sacramenten zullen niet meer
aangeboden worden.
Daarom is er veel voorbereiding nodig is.
Tot die katholieken die gekwetst en verbijsterd zullen zijn, vergeet alstublieft niet dat
Ik hier ben.
Roep Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de
waarheid van Mijn leer te verkondigen.
Jullie moeten niet bang zijn om jullie af te keren van dwaalleringen.
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Ik zal jullie leiden en beschermen op jullie reis en jullie zullen geleid worden door de
kracht van de Heilige Geest.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

403. Mijn boodschappen zijn voor alle religies en geloofsovertuigingen, met
inbegrip van hen die niet geloven
Dinsdag 17 april 2012, 18.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen aan jou voor de hele wereld
bestemd zijn.
Zij worden gegeven voor alle religies en geloofsovertuigingen inclusief voor hen die
niet geloven in het bestaan van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de hele
wereld.
Kinderen, jullie moeten weten dat omdat aan jullie de Waarheid gegeven is over de
Drie-Ene God, de Heilige Drie-Eenheid die bestaat uit de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, dat jullie een verantwoordelijkheid hebben om Mijn Heilig Woord aan
de hele wereld te verkondigen.
Of jullie nu al dan niet geloven dat Ik tot jullie spreek doorheen deze boodschappen,
jullie moeten die arme zielen helpen die Mijn bescherming nodig hebben zodat zij
kunnen gered worden.
Velen vragen zich af waarom deze boodschappen zo dikwijls verwijzen naar
Satan. Mijn antwoord is dit.
Satan en zijn gevallen engelen zwerven over de aarde op de uitkijk om mensen
te kwellen.
Zij vallen hen aan door de zintuigen, meestal om hen aan te zetten tot het begaan
van zonden van het vlees.
Zij brengen gedachten in hun denken zodat zij gruwelijkheden begaan, die Mijn
Vader beledigen.
In het geval van zielen, die reeds in zonde zijn, kunnen zij het lichaam bezitten.
Wanneer dat gebeurt, kunnen deze arme bezeten zielen ravage aanrichten rondom
hen.
In machtsposities kunnen zij vreselijke ongerechtigheid toebrengen aan
diegenen waarover zij heersen.
Zij zullen wetten introduceren, die de Tien Geboden tarten die door God de Vader
afgekondigd werden.
In andere gevallen zullen zij grote angst in het leven van mensen brengen.
Negativisme wordt door Satan en zijn duivelse engelen veroorzaakt. Dat komt
niet van God.
Van God kunnen alleen liefde en vrede komen.
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Voor al diegenen die hun leven willen bevrijden van negatieve gedachten en
gevoelens is al wat vereist is devotie tot Mij, hun geliefde Jezus Christus.
Gebed, eenvoudige conversatie is voldoende. Vraag Mij in jullie eigen woorden
jullie te helpen.
Wanneer het gesproken wordt vanuit het hart zal Ik onmiddellijk antwoorden en jullie
helpen dichter bij Mijn Heilig Hart te komen.
Alstublieft, kinderen, laat Mij jullie stevig vasthouden en jullie de troost geven
waarnaar jullie smachten in een wereld vol rampspoed, ongerechtigheid, wreedheid
en haat.
Ik ben jullie levenslijn. Ik alleen kan jullie helpen. Alstublieft, roep tot Mij met dit
Kruistochtgebed (45).
“O Jezus, ik weet zeer weinig over U.
Maar alstublieft, help mij om mijn hart te openen om U toe te
staan in mijn ziel binnen te komen zodat U mij kan genezen,
troosten en vullen met Uw vrede.
Help mij vreugde te voelen, bestrijd alle negatieve gedachten en
leer de weg die mij doet begrijpen wat U behaagt, zodat ik Uw
Nieuw Paradijs kan binnengaan waar ik een leven van liefde, van
vreugde en bewondering kan leven met U voor altijd en altijd.
Amen.”
Ik bemin jullie allen, lieve kinderen, ongeacht welke geloofsovertuiging jullie hebben,
ongeacht hoeveel jullie gezondigd hebben, of hoeveel smart en onrecht jullie
anderen hebben aangedaan.
Ik alleen kan jullie manier van leven veranderen.
De enige weg om jullie zelf te bevrijden van het moeilijke leven dat jullie leiden is op
Mij beroep te doen zodat Ik jullie kan helpen.
Jullie geliefde Jezus

404. Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in de
zakenwereld, de politiek of gelijk welk beroep
Donderdag 19 april 2012, 20.00 u.
Mijn liefste dochter, Ik wil dat jij al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden
verhoord zijn en dat daardoor veel onheil tot bedaren is gebracht.
Ik verlang ook dat het bekend wordt dat Ik als resultaat van jouw lijden, Mijn dochter,
vier miljoen zielen heb kunnen redden.
Mijn Barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag nog
steeds in de wereld leven.
Andere offers die door Mijn volgelingen gebracht werden door vasten en
gebed, helpen Mij om mensen te redden van een verschrikkelijk lot.
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Jullie sterkte, liefde, trouw en doorzetting betekent dat Satans kracht verzwakt wordt.
Het wil ook zeggen dat de macht van de wereldverspreide Een Wereld Groep
vermindert.
Jullie moeten weten dat gebed het kwade in de wereld verzwakt.
Hoe meer gebed, hoe minder macht Satan heeft.
Onderschat nooit de kracht van het gebed en het lijden van zelfs één persoon, want
dat gebed bewerkt een grote opschorting voor diegenen die anders de vuren van de
Hel zouden tegemoet treden.
De liefde die jullie voelen, kinderen, die jullie gegeven werd als een natuurlijke gave
bij de geboorte, is een zuiver iets.
Zelden komt haat jullie leven binnen onder de leeftijd van de jaren van
verstand.
Kinderen onder die leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien
de dingen op een eenvoudige en ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die
jullie in je leven opnieuw moeten trachten te heroveren.
Wanneer jullie het leven bekijken op een eenvoudige manier, eer brengen aan God
de Vader, de Schepper van alle dingen en Zijn geboden onderhouden, dan worden
jullie opnieuw als een kind.
Jullie worden zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en vrij van kwaadwilligheid. Dan
zal jullie de kracht worden gegeven van de Heilige Geest zodat jullie geloof
onwankelbaar zal zijn.
Jullie zullen worden als een kind, maar jullie zullen de wapenrusting van een
strijder ontvangen, een oprecht en eerzaam lid van Gods Leger.
Te zijner tijd zullen jullie aan Mijn zijde regeren in het Nieuwe Paradijs.
Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Geef nooit liefde op voorwaarde dat
zij iets terug zou geven.
Integendeel, geef onvoorwaardelijke liefde. Geef anderen liefde als een gave van
God.
Zie iedereen die jullie in je leven ontmoeten door de ogen van God.
Elke mens werd door God geschapen. Ieder werd in de wereld gebracht door de
liefde van God.
Hoewel sommige zielen geboren worden met een zwaar kruis om dragen, worden zij
door God met liefde in de wereld gebracht.
Bemin elkaar, ondanks elkaars fouten, ter ere van Mijn Vader.
Ontdek elk gezicht en kijk ernaar alsof je deze persoon zou zien met Gods
ogen.
Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om na te laten anderen te oordelen.
Probeer het beste en het goede te vinden in iedereen. Wees liefdevol en
vriendelijk voor elkaar.
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Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in de zakenwereld, in
de politiek of enig ander beroep.
Wanneer jullie kwaad tegenkomen, dat in anderen aanwezig is, bid dan vurig voor
hun zielen en bied Mij, jullie Jezus, als boetedoening voor hun zonden een kleine
blijk van offer aan.
Een beetje lijden, kleine offertjes brengen voor de zielen van anderen en gebed
kunnen de intensiteit van voorspelde vervolgingen verzachten.
Wanneer jullie dat doen, dan kan de Barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld
neerkomen als een stortvloed van genaden.
Bid, bid, bid opdat jullie gebeden helpen de mensheid voldoende voor te bereiden
alvorens ‘De Waarschuwing’ plaatsvindt, zodat maar weinigen verloren gaan nog
vóór hun de kans gegeven wordt te beleven hoe Ik hun Mijn grote gave aanbied van
liefde, barmhartigheid en verzoening.
Jullie liefhebbende Jezus,
Redder van de Mensheid

405. Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de
Vader bemind
Vrijdag 20 april 2012, 15.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn kinderen moet gesproken worden over de intense
liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind, geboren op deze aarde.
Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader
bemind.
Ieder van jullie is een kind van God.
Daarom worden jullie door Satan en zijn demonen misbruikt, gekweld en
gekwetst.
Tot die verharde zondaars, leden van Satans leger, die weten dat God bestaat maar
die ervoor kiezen het Beest te vereren, weet dit.
Hoeveel eer jullie Satan ook bewijzen, denk eraan, hij bemint jullie niet.
Hij haat jullie en wil jullie vernietigen.
Zijn beloften jullie een paradijs te schenken, zowel op aarde als erna, zijn lege
leugens.
Zeer binnenkort zal jullie het bewijs gegeven worden van Mijn liefde voor jullie.
Er zal in jullie hart geen twijfel bestaan, dat Ik, jullie geliefde Jezus, jullie wil
omarmen, jullie vergeven en jullie eeuwige vrede, liefde, vreugde en geluk breng in
Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs.
Wees nooit bang om jullie af te keren van het leven dat jullie nu leiden, waarin jullie
verering koesteren voor al de gekende aanbiedingen van weelde, seks en ander
materieel comfort die jullie aangeboden worden door Satan, wiens rijk hier op aarde
weldra ten einde loopt.
- 143 -

Ik alleen, jullie geliefde Jezus, kan jullie redden.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik jullie wat dan ook zal vergeven wanneer jullie
berouw koesteren. Haast jullie, kom nu tot Mij.
Verspil geen seconde want jullie toekomstig geluk staat op het spel.
Ik beloof jullie eeuwig leven, vrede, liefde, vreugde en een prachtig Paradijs
waar jullie zullen bemind en gekoesterd worden en waar jullie niets meer zullen
verlangen.
Indien jullie Mijn hand van Barmhartigheid nu niet kunnen aanvaarden, dan zal jullie
wanneer de tijd komt op de laatste dag, nog een laatste kans gegeven worden om
Mij te vragen om erbarmen.
Wanneer die dag komt, zullen velen onder jullie de vergissing beseffen die jullie
begaan hebben.
Toch zal Ik jullie nog altijd omarmen als het lang verloren en zeer geliefde kind van
God, ongeacht hoeveel schade jullie berokkend is door het kwaad.
Al wat jullie te doen hebben zal erin bestaan Mij te roepen en te vragen om Mijn
Barmhartigheid.
Indien jullie op dit moment verwikkeld zijn in een web van bedrog en kwaad waaruit
jullie niet kunnen ontsnappen, dan vraag Ik jullie een beroep op Mij te doen met dit
Kruistochtgebed (46) – Bevrijd mij uit de ketens van Satan.
“O Jezus, ik ben verloren.
Ik ben verward en voel mij als een gevangene verstrikt in een web
waaruit ik niet kan ontsnappen.
Ik vertrouw op U, Jezus, om mij te hulp te komen en mij te
bevrijden uit de ketens van Satan en zijn demonen.
Help mij want ik ben verloren.
Ik heb Uw liefde nodig om mij de sterkte te geven in U te geloven
en op U te vertrouwen, zodat ik kan gered worden van dit kwaad
en het licht mag zien zodat ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan
vinden. Amen.”
Jullie geliefde Jezus

406. Miljarden zielen , geen miljoenen, zullen zich bekeren
Zaterdag 21 april 2012, 16.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet troost brengen aan al diegenen die deze
boodschappen zouden vrezen.
Laat Mij jullie kalmeren, al Mijn geliefde volgelingen, door jullie te verzekeren
van Mijn grote Barmhartigheid voor heel de mensheid.
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Door de gebeden van Mijn dierbare volgelingen, die allemaal gehoord en verhoord
worden overeenkomstig de goddelijke timing van Mijn Eeuwige Vader, begint er veel
bekering tot stand te komen.
Geef de hoop nooit op. Jullie zijn de ruggengraat van Mijn zending op aarde om Mij
de hele mensheid te helpen redden. Dientengevolge zullen jullie de pijn ondergaan
van de zonden van anderen.
Ga er nooit van uit dat de zonden van anderen het licht van de Allerhoogste
God zo kunnen verduisteren dat alles verloren is.
Zeer binnenkort zal iedereen getuige kunnen zijn van de Heerlijkheid van God die zal
geopenbaard worden door Mijn Goddelijke Barmhartigheid tijdens ‘De
Waarschuwing’.
Miljarden zielen , geen miljoenen, zullen zich bekeren. Dat wil zeggen dat
Satans macht zal slinken terwijl Gods leger zal oprijzen in kracht om het Beest
te verslaan.
Heel de mensheid zal spoedig de waarheid omtrent haar bestaan kennen. Dat
zal het keerpunt zijn voor Gods kinderen die zich zullen verenigen in voorbereiding
op het Nieuwe Tijdperk van Vrede waar geen zonde meer zal bestaan.
Gebed is belangrijk omdat God de Vader elke mens bij zijn geboorte hier op aarde,
de gave van de vrije wil gegeven heeft. Omwille daarvan, al heeft Hij de macht om
eender wat te doen dat Hij wil, verlangt Hij dat Zijn kinderen naar Hem toekomen uit
hun eigen vrije wil.
God de Vader wil Zijn kinderen niet dwingen Hem te beminnen.
Dat moet spontaan komen. Maar hoe kunnen jullie iemand beminnen die jullie niet
kennen?
Dat is het probleem in de hedendaagse wereld. Zeer weinigen kennen God de
Vader. Zeer weinigen kennen Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten het gebed gebruiken zodat Mijn Vader speciale
genaden kan doen neerkomen op al de zielen die in duisternis verkeren.
Dan zal hun Zijn Glorievol Licht getoond worden en zullen zij gered zijn.
Door jullie gave van gebed, zal God de Vader goddelijke tussenkomst
gebruiken om diegenen die Hem niet kennen of niet weten dat Hij bestaat,
dichter bij Zijn Hart te brengen.
Nochtans zullen veel zielen die Mijn Vader wel kennen, en die Hem vrijwillig de
rug toekeren, vreselijke kastijdingen meemaken.
Elke gelegenheid zal hun geboden worden, maar zij zullen God verwerpen.
Voor die zielen die zich verachtelijk gedragen, wat in sommige delen van de wereld
gewoonte is, zal de kastijding komen in de vorm van aardbevingen.
Die bepaalde wereldgroepen die voortgaan met de vernietiging van landen
waarover zij heersen, zullen gestopt worden en streng gestraft worden door
Mijn Vader.
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Nogmaals, jullie gebeden zijn nodig om zulke zonden en de daarop volgende
kastijdingen te matigen.
Nog een klein beetje tijd is nodig in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid
om meer zielen toe te staan voorbereid te zijn op deze grote gebeurtenis.
Het is belangrijk dat het grootste gedeelte van de mensheid kan gered worden en dat
alle zielen, met inbegrip van verharde zondaars, de kans krijgen om zich weer als
één met God te verenigen.
Het is Mijn grootste wens dat Ik in het Nieuwe Paradijs zal regeren over het overgrote
deel van de mensheid.
Jullie gebeden zullen Mij helpen om Mijn grote wens in vervulling te laten gaan zodat
wij allen één familie worden in liefde en eenheid voor eeuwig en altijd.
Jullie geliefde Jezus

407. De Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen,
wend jullie altijd tot mij.
Zondag 22 april 2012, 10.00 u.
Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig op de manier waarop Hij Zijn geliefde leger Zijn
heilige verlangens ziet gehoorzamen om Zijn Kruistochtgebeden te bidden.
Deze gebeden zijn (bedoeld) voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen de
bescherming te zoeken die zij nodig hebben om het hoofd te bieden aan de moeilijke
tijden waarmee zo vele zielen geconfronteerd worden.
Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie
geliefde Moeder, om voor jullie ten beste te spreken bij Mijn dierbare Zoon.
Vergeet nooit dat jullie persoonlijke offers, die aan God worden aangeboden, helpen
om zo vele zielen op aarde te helpen.
Jullie gebeden worden altijd gehoord.
Zij worden nooit genegeerd, maar altijd verhoord overeenkomstig de Wil van
Mijn Vader.
Jullie moeten dus geduldig zijn, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in
Mijn Zoon.
Geef Hem al jullie angsten en lijden en dan moeten jullie erop vertrouwen dat alles
door Hem zal afgehandeld worden.
Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of jullie
liefde voor Mijn Zoon levendig te houden, volgt er hier een speciaal Kruistochtgebed
(47) als hulp om jullie liefde voor Jezus opnieuw aan te wakkeren.
Kruistochtgebed (47) – Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan.
“O heilige Moeder, Moeder van Redding voor de hele wereld, bid
opdat mijn liefde voor Jezus opnieuw kan opvlammen.
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Help mij om de vlam van Zijn liefde te voelen zodat zij mijn ziel
verzadigt.
Help mij om Jezus meer te beminnen.
Bid opdat mijn geloof, liefde en toewijding voor Hem sterker
mogen worden.
Doe elke twijfel bekoelen die mij kwelt en help mij om duidelijk het
Goddelijk Licht van de waarheid te zien dat uitstraalt van Uw
geliefde Zoon, de Redder van heel de mensheid. Amen.”
Ga in vrede, kinderen. Onthoud dat wanneer jullie Mij met heel je hart vragen om
voor jullie te bidden Ik, de Moeder van Redding, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon
zal voorleggen.
Ik zal nooit een verzoek negeren eenmaal het in overeenstemming is met de
wensen van Mijn Zoon en overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader.
Leer om meer te vertrouwen, kinderen. Wanneer jullie Mijn dierbare Zoon
vertrouwen, tonen jullie je liefde voor Hem.
Indien jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.
Alleen diegenen die zichzelf voor Mijn Zoon vernederen zullen gezegend worden met
de genaden die gegeven worden om jullie geloof te versterken.
Geef nooit op wanneer jullie wanhoop voelen.
Wanhoop wordt door de Duivel voortgebracht.
Keer jullie gewoon tot Mij en Ik zal voor jullie bidden opdat vrede in jullie ziel mag
terugkeren.
Wanneer jullie dat doen zullen jullie in staat zijn om de verzoeking, door de Duivel
opgezet, te verwerpen en jullie zullen vrij worden.
Jullie heilige Moeder,
Koningin van de Engelen,
Moeder van Redding

408. Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst
Zondag 22 april 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat de tijd om Mij aan een
ongelovige wereld voor te stellen niet meer veraf is.
Al Gods kinderen, die toegewijde volgelingen zijn, moeten Mij nu wegens hun trouw
aan Mij, hun geliefde Jezus, helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn
Tweede Komst.
Er is reeds zoveel tijd gegeven om zielen terug in Mijn Heilig Hart te lokken.
Dat was belangrijk, want zonder die tijd zouden maar zeer weinig zielen in staat
zijn Mijn Nieuw Paradijs binnen te gaan.
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Ik smeek al diegenen, in Mijn Heilige Naam, Mij toe te staan jullie te begeleiden om
jullie te helpen de waarachtigheid van Mijn leer te verkondigen tot in elke uithoek van
de wereld.
Predik eerst Mijn eenvoudige onderrichtingen.
Liefde tot de naaste verwacht men van al diegenen die zeggen dat zij Mijn
volgelingen zijn.
Spreek alleen over Mijn Tweede Komst.
Ieder die jullie openlijk beschuldigt, herinner hen eraan dat Mijn belofte om
glorievol weder te komen om levenden en doden te oordelen, vervuld zal worden
gedurende het leven van deze generatie.
Mijn Heilige Geest zal de zielen overstromen van diegenen aan wie jullie Mijn Heilig
Woord meedelen.
Maar eerst moeten jullie Mij deze bijzondere genade vragen. Voordat Ik toesta dat
jullie dat Allerheiligste werk doen, verzoek Ik jullie Mij eerst om deze genade te
vragen door het bidden van volgend Kruistochtgebed (48).
Kruistochtgebed (48) – Gebed om de genade te bekomen de Tweede Komst
van Christus te verkondigen.
“O, mijn Jezus, verleen mij de genade Uw Heilig Woord te
verkondigen aan heel de mensheid, zodat zielen kunnen gered
worden.
Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dien(a)ar(res),
zodat Uw Heilig Woord kan gehoord en aanvaard worden, vooral
door die zielen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Help mij om Uw Heilige Wil altijd in ere te houden en nooit
diegenen te beledigen of te veroordelen die Uw Barmhartigheid
afwijzen. Amen.”
Ga nu, Mijn leger, want jullie hebben de wapenrusting gekregen die jullie nodig
hebben om de mensheid te bekeren.
Jullie zullen in jullie zending belachelijk gemaakt, beledigd en uitgedaagd
worden.
Weet dat wanneer dat gebeurt, jullie een echt kind van God zijn.
Vrees niet want Ik zal jullie de kracht geven om deze hindernissen te overwinnen.
Ik zal jullie de hele weg begeleiden. Ga in vrede en liefde.
Jullie geliefde Jezus
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409. Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd
worden door Één Instantie
Maandag 23 april 2012, 20.00 u.
Mijn innig geliefde dochter, het moment is bijna aangebroken voor de veranderde
wijze waarop regeringen over de hele wereld hun landen besturen.
Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd worden
door Eén Instantie.
Het is tijd voor jullie om de ogen wijd te openen en te luisteren naar elke
verandering in wetten die jullie zullen verarmen.
Vecht wetten aan die jullie voedselvoorzieningen controleren.
God, Mijn Eeuwige Vader, zal die boosaardige groepen straffen die zouden proberen
om Zijn kinderen uit te hongeren.
Mijn volgelingen, dit is de Tijd om het Derde Zegel te openbaren.
Al zal het nog een tijdje duren voor het geopend wordt. Ik zeg jullie dit zodat jullie
kunnen proberen je voor te bereiden om eigen voedsel te winnen en
voedselvoorraden aan te leggen zodat zij niet zullen vergaan.
Met de tijd zal jullie voedsel beperkt worden net zoals de toegang tot drinkbaar
water.
Deze groep, hoewel verzwakt door de kracht van jullie gebeden, is van plan om vele
onschuldige mensen te doen verhongeren en te vergiftigen in een poging om
de wereldbevolking uit te dunnen.
Zij zullen hard vechten om daarin te slagen.
Terwijl zij Gods kinderen verschrikkingen doen ondergaan, zal Mijn Eeuwige
Vader ecologische straffen veroorzaken en miljoenen van deze boosaardige
mensen van de aardbodem wegvagen.
Jullie weerspatronen zullen blijven veranderen. Met de tijd zal dit het vermogen om
handel te drijven aantasten, zodat wereldmachten zullen gestopt worden in hun
kwade plannen.
Door heel die crisis moeten jullie, Mijn leger, tot God de Vader bidden om jullie te
beschermen tegen deze mensen en zodat zij hun verharde harten zullen openen
voor de waarheid van Gods Barmhartigheid.
Ik zeg jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.
Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en veel van dit plan kan
vermeden en verzacht worden door jullie gebeden en offers.
Het kwaad komt niet van God. Het ontstaat uit hebzucht, egoïsme en dorst naar
macht en controle. Al deze zwakheden zijn door Satan voortgebracht en voorgelegd
aan de wereldleiders om hen te verleiden opdat zij de kinderen van God kunnen
schaden.
Laat niet toe dat Satans krachten jullie landen bestuurt.
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Bid, bid, bid dat jullie de sterkte mogen bezitten om jullie te verzetten tegen
maatregelen ontworpen om jullie arm en afhankelijk te maken, en jullie in de macht
(in de gratie) te brengen van diegenen die jullie landen beheersen. Zij regeren
onder wereldomvattende machten waaronder het Verenigd Koninkrijk, VS, EU,
China en Rusland.
Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te ontwijken, maar vergeet niet dat gebed
jullie voornaamste wapen zal zijn.
Gebed kan deze boosaardige mensen beletten om jullie vermogen af te pakken om
te eten, te drinken, jullie te kleden en de diensten bij te wonen in Christelijke kerken.
Strijd in Mijn naam en Ik zal altijd naast jullie staan.
Jullie geliefde Jezus

410. Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie
voorvaderen die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam
Dinsdag 24 april 2012, 19.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer Ik een zending die zo belangrijk is als
deze die Ik nu aan de wereld overmaak, vele mensen zullen trachten om dat te
verhinderen.
Zij zullen pogen om je aan te vallen en diegenen die Mijn stem herkennen te
kleineren omdat Ik probeer om Mijn boodschappen aan de hele wereld mee te delen.
De graad van haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen, die jij als
eindtijdprofeet overbrengt, zal blijven stijgen.
Luister naar Mij, al diegenen die zeggen Mij te kennen. Ik ben de mensheid aan
het voorbereiden op Mijn Tweede Komst.
Als jullie in Mij geloven, in Mijn leer en zeggen Mij te kennen, weet dan dat Ik Mijn
eindtijdprofeet zend, samen met nog andere profeten, om jullie waardig te
maken Mijn Koninkrijk binnen te gaan.
Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaderen
die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.
Let op en luister naar Mijn oproep want Ik heb jullie nodig om te helpen de zielen van
Mijn kudde voor te bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt.
Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou zenden om jullie te verwittigen?
Dachten jullie dat Ik Mijn terugkeer alleen maar zou aankondigen zonder jullie
voor te bereiden en toelaten dat zielen zouden omkomen?
Jullie allen die Mijn Tweede Komst verwerpen en toch beweren Mijn belofte aan
de mensheid te verstaan, schaam jullie.
Jullie gebrek aan nederigheid wil zeggen dat jullie niet kunnen gezuiverd worden met
de Heilige Geest.
Jullie moeten Mij vragen voor die gave van onderscheiding of van Mij weg gaan.
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Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie doen Mij wenen van frustratie want
jullie zijn Mijn dienaars die de verantwoordelijkheid ontvingen te zorgen voor
het heil van de zielen wat jullie geestelijk ambt is.
Nu Ik jullie vanuit de hemelen oproep, smeek Ik jullie Mijn oproep te beantwoorden.
Ik heb veel uitverkoren zielen die met Mij werken om de zielen te brengen naar
wie Ik dorst.
Het is jullie plicht om uit jullie sluimer op te staan en alert te zijn voor Mijn oproep.
Alleen wie Mij werkelijk beminnen zullen Mijn stem herkennen.
Zoals een moeder door haar eigen kind zal herkend worden, zo moeten ook
jullie, Mijn geliefde dienaars, als een kind naar Mij roepen om gerustgesteld te
worden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand vast
te nemen.
Ik zal jullie door een jungle van doornen leiden waarover jullie zullen moeten heen
stappen om de poorten van Mijn Nieuw Paradijs te bereiken.
Zei Ik jullie niet dat Ik zou weerkomen? Om de levenden en de doden te
oordelen?
Wel, Ik zal weldra komen en Ik heb jullie hulp nodig om alle kinderen van God
als eenheid samen te brengen.
Zeer weinigen herkennen Mij, omwille van de sluier van bedrog die over de hele
wereld is neergevallen. Velen geloven niet in God de Vader.
Weinigen aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon stierf om hen te
redden. Toch zijn zij gewillig om in valse goden te geloven en die te vereren
terwijl die niet bestaan.
Hoe ween Ik van vreselijke droefheid wanneer Ik jonge mensen zie lachen als Mijn
naam genoemd wordt en wanneer zij spotten met hen die openlijk toegeven dat Ik
besta.
Hoe doorsta Ik de pijn van Mijn Kruisiging wanneer Ik zie dat diegenen die
beweren Christenen te zijn, weigeren om Mijn leer openlijk te verkondigen uit
angst te worden uitgelachen.
De wereld werd misleid door de koning van leugen. Ik alleen kan nu nog hoop
brengen en Gods kinderen redden van het vreselijk lot dat gepland wordt om in alle
landen terreur te zaaien door de legers van wereldmachtige groepen met inbegrip
van diegenen die onder de controle staan van de Valse Profeet en de Antichrist.
Al Mijn waarschuwingen, gegeven aan Mijn eindtijdprofeet Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid, zullen plaatsvinden.
Tot dat gebeurt, vergeet nooit jullie trouw aan Mij, jullie Verlosser, Jezus Christus.
Zonder Mijn liefde en leiding zullen jullie het onmogelijk vinden om het schip
dat Mijn Heilige Kerk op aarde is, te besturen.
Word wakker. Verwerp Gods profeten niet.
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Thans beweren er velen te komen in Mijn naam, zoals de Schriften
voorspelden, maar ze bieden het geestelijk voedsel niet dat enkel van Mij kan
komen.
Velen komen nu naar voren zodat Mijn voornaamste publieke stem voor de wereld,
vervat in deze boodschappen, in deze eindtijden zal afgewezen worden.
Gebed is jullie weg terug in Mijn armen.
Bid, bid, bid voor de genaden jullie ogen te openen zodat jullie Mij kunnen herkennen
voor het te laat is.
Ik heb jullie hulp, jullie liefde en jullie trouw nodig.
Vergeet niet dat jullie omwille van Mij jullie heilige geloften hebben afgelegd. Verwerp
Mij niet, nu Ik jullie roep.
Omarm Mij en sta Mij toe jullie te leiden zodat jullie Mijn Restkerk kunnen
begeleiden en zielen redden.
Ik geef jullie Mijn bijzondere zegen en verwacht jullie antwoord op Mijn oproep als
volgt in dit Kruistochtgebed (49) – Plechtige belofte van trouw voor de
Christelijke clerus.
“O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.
Ik beloof plechtig mijn liefde en trouw aan U,
ik smeek U mij een teken te geven van Uw oproep.
Help mij mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.
Zegen mij met de genade van de Heilige Geest zodat ik niet
misleid zal worden door diegenen die beweren in Uw naam te
komen, maar die niet de waarheid spreken.
Toon mij de Waarheid. Sta mij toe Uw liefde te voelen zodat ik Uw
Allerheiligste Wil kan vervullen.
Ik vraag U met een nederig hart mij de weg te tonen waardoor ik
kan helpen de zielen van de mensheid te redden. Amen.”
Negeer Mijn oproep niet. Verwerp Mij niet wanneer Ik nogmaals kom.
Deze keer kom Ik niet alleen om de mensheid nogmaals te redden, maar om de
Goddelijke Wil van Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste, te vervullen.
Ga in vrede.
Jullie geliefde Jezus

411. Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich verenigt met
de Goddelijke Wil van de Vader
Woensdag 25 april 2012, 15.50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet, gewoon omdat zij dat niet
willen.
Zij weten wie Ik ben.
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Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God, de Vader, toch kiezen zij
ervoor God te negeren.
Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest achteloze wijze, en Mijn naam
wordt gebruikt in de vloeken die uitgebraakt worden door hen die door demonen
bezeten zijn.
Alleen wanneer mensen door een tragedie getroffen worden, komen zij tot stilstand
en denken aan de dood en een toekomstig leven waarvan ze geloven dat het
misschien komend is.
Daarom straf Ik die zielen soms, vanuit Mijn Barmhartigheid, om hen tot
bezinning te brengen zodat Ik hen kan redden.
Door het lijden worden al die materiële aantrekkelijkheden, begeerd door de zinnen,
nietszeggend en ervaren voor wat zij zijn. Vluchtige nieuwigheden die in korte tijd
weer zullen verdwijnen.
Veel zielen geboren in deze wereld zijn gezonden door de Hemel. Zij kiezen het
lijden, met inbegrip van de geaborteerde kinderen, als een middel om redding
te bekomen voor de zondaars.
Het is moeilijk voor het menselijk verstand om het Goddelijk Koninkrijk te begrijpen
want geen enkel mens is met die gave gezegend.
Toen de gevallen engelen tegen Mijn Vader opstonden, heeft Hij – Mijn Vader – nooit
het recht van Zijn kinderen op hun vrije wil verbeurd verklaard want Hij zal nooit de
gave wegnemen die Hij aan de mensheid schonk.
Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich verenigt met de
Goddelijke Wil van de Vader.
Satan buit de vrije wil uit. Wat hij niet kan bevechten is wanneer die uitverkoren
zielen hun eigen vrije wil opzeggen en hem aan God offeren.
Door dat offer te doen, door de aanvaarding van lijden, wordt Satans invloed
verzwakt.
Dan kunnen zondaars gered worden zelfs indien zij geen boete hebben gedaan. Dat
is het wonder van het lijden.
Jullie geliefde Jezus

412. Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen
worden in de Nieuwe Hemel en Aarde
Donderdag 26 april 2012, 20.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik alle kinderen van God zeggen niet
bezorgd of bevreesd te zijn voor de komende gebeurtenissen.
Heel de mensheid zal binnenkort Mijn Barmhartigheid zien en velen, berouwvol over
hun zonden, zullen Mij niet vrezen.
In plaats daarvan zullen hun zielen overstroomd worden met Mijn Goddelijke Liefde.
Mijn Licht zal door hun lichamen stralen en zij zullen zich verheugen.
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De tijd voor het Nieuwe Tijdperk van Vrede brengt overweldigende vreugde en
opwinding voor diegenen die Mijn Barmhartigheid erkennen.
Alle zondaars afzonderlijk worden uitgenodigd om het eeuwig leven te leven en
moeten niet weggaan omdat zij verbijsterd zijn.
Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen
regeren onder Mijn Leiding.
Jullie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die
jullie vandaag op aarde zien zal verbleken in geringheid in vergelijking met de
wereld die komt.
Tot diegenen die bang zijn voor jullie familie of geliefden – breng hen mee naar Mijn
wonderschoon Nieuw Paradijs.
Bid voor hen en Ik zal hun speciale genaden geven zodat hun de gave zal
geschonken worden Mijn liefde te (h)erkennen.
Dit is de grootste wens van Mijn Vader, de bewonderende verbazing, de vreugde en
de liefde te zien schijnen doorheen elk van Zijn geliefde kinderen wanneer Hij het
Nieuwe Paradijs ontsluiert.
Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die stierven in een staat van
genade en die zullen verrezen zijn uit de dood.
Waarom zouden jullie niet in zulk een gave geloven? Wanneer jullie vertrouwen in
Mijn belofte terug te komen, dan zullen jullie vrede voelen.
Al wat Ik vraag is jullie voor te bereiden door gebed. Wanneer jullie bidden om
genade en voor anderen, dan zal alles goed zijn.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat maar weinigen zullen nalaten Mijn Goddelijke
Belofte te erkennen om al Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen,
weg uit de verdorven greep van Satan en zijn demonische engelen.
De waarheid van Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten die
geschokt zullen zijn. Toch zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in
nederige liefde en aanvaarding.
Hoewel vele moeilijke tijden te wachten staan, toch zal geen daarvan zo erg zijn dat
jullie die niet kunnen overwinnen door jullie liefde en toewijding aan Mij, jullie Jezus.
Alstublieft, sta niet toe dat vrees verhindert om de gave van Mijn Nieuw
Paradijs met vreugde te aanvaarden.
Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de
Nieuwe Hemel en Aarde.
Wat jullie zou moeten verontrusten zijn die verharde zondaars die Mij niet zullen
vragen om hen te vergeven, die Mijn hand zullen weigeren en in plaats daarvan
zullen vasthouden aan hun boosaardige wegen.
Zij hebben jullie gebeden nodig.
Bid vurig voor de redding van hun zielen.
Jullie geliefde Jezus
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413. God de Vader: Als de Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn
Zoon te zenden om zijn rechtmatige troon op te eisen
Zaterdag 28 april 2012, 15.40 u.
Mijn dochter, deze maanden zijn een moeilijke tijd geweest, niet alleen voor jou,
maar voor al Mijn geliefde kinderen.
Ik ben de Vader van de Schepping en van de liefde, met een diepe hartstocht voor
elk van Mijn kinderen ongeacht hoe zij Mij beledigen.
Er is zoveel voorbereiding vereist om te helpen zielen klaar te maken voor de
komst van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.
Op dit moment lijdt een groot deel van de mensheid onder vervolging. Die vervolging
omvat niet alleen armoede of gebrek aan geld, maar ook geestelijke honger.
Als Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te zenden om
Zijn rechtmatige troon op te eisen.
Ik alleen weet wanneer dat is. Zelfs Mijn Zoon is niet op de hoogte van die datum.
Ik kan jullie wel zeggen dat het spoedig zal zijn en dat de meesten van deze
generatie, die vandaag leven, ook de dag van de wederkomst van Mijn Zoon in
grote glorie zullen meemaken.
Ik tref nu schikkingen om al Mijn kinderen te verzamelen aangezien Ik hen zal
meenemen uit die vreselijke afgrond van lijden die zij in de wildernis te verduren
hadden.
Die wildernis werd veroorzaakt door Satan en al zijn gevallen engelen die op de
aarde hebben rondgedoold sinds de val van Adam en Eva.
Vandaag vinden veel van Mijn kinderen het onmogelijk om in Mij, God hun Schepper
en Vader te geloven.
Ik heb Mijn kinderen gezegend met intelligentie en een onafhankelijke vrije wil
waarmee zij kunnen kiezen op welke wijze zij hun leven willen leven.
Om hen naar Mijn Koninkrijk te leiden gaf Ik hun de Tien Geboden die in steen zijn
uitgehouwen.
Die zijn nooit veranderd, toch vonden Mijn kinderen dat zij intelligenter waren dan ze
zijn en bedachten nieuwe betekenissen die voor Mij onaanvaardbaar zijn.
Deze tijd voor het einde van het rijk van al de demonen, die verbannen zullen worden
en die de aarde overspoeld hebben, is bijna ten einde.
Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Jullie tijd op aarde, zoals jullie die
nu kennen, loopt ten einde.
Maar er is een nieuwe aarde, een Nieuw Paradijs dat op jullie wacht.
Het zal al wat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, ver overtreffen en het werd
reeds sinds geruime tijd voorbereid met liefde voor elke man, vrouw en kind.
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Eindelijk zal Ik heel Mijn dierbare familie verenigen en wij zullen samen leven in
harmonie, vrede, liefde en vreugde voor eeuwig.
Voor diegenen die weigeren het Nieuwe Paradijs binnen te komen, Ik zal al doen wat
in Mijn Macht ligt om jullie te beletten de erfenis te weigeren die jullie rechtmatig
toekomt.
Omwille van de gave van jullie vrije wil, die Ik nooit van jullie zal wegnemen, is de
keuze aan jullie.
Al wat nodig is, is jullie hoofd naar Mij toe te wenden en jullie hart te openen.
Dan moeten jullie in Mijn armen lopen zodat Ik jullie mee naar huis kan nemen.
Dat is Mijn innigste en meest gekoesterde wens, al Mijn dierbare kinderen mee naar
huis te nemen naar de rechtmatige plaats waar zij thuishoren.
Jullie liefhebbende Vader,
God de Allerhoogste

414. De Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn
Zoon beminnen.
Zondag 29 april 2012, 10.00 u.
Mijn kind, jij mag nooit denken dat omwille van de eenzaamheid van deze bijzondere
roeping, er geen bekeringen plaatsvinden.
Jouw zending is het, bekrachtigd door Mijn Eeuwige Vader, om onder al Gods
kinderen de waarheid te verspreiden van de Tweede Komst van Mijn Zoon.
Het is belangrijk dat aan die kinderen die geen tijd besteden ter ere van Mijn Zoon
noch Hem toegewijd zijn, verteld wordt wat er gaat gebeuren.
Gods kinderen moeten allemaal in al jullie gebeden vervat zitten, want Hij, Mijn
Vader, bemint elkeen.
Zelfs aan hen die hun harten voor Mijn Vader verhard hebben en Mijn Zoon niet
willen erkennen, moet eeuwig leven gegeven worden.
Wanneer de gave van ‘De Waarschuwing’ zal plaatsvinden, zullen vele zondaars
verlicht worden en zich tot Mijn Zoon wenden om Zijn Barmhartigheid af te smeken.
Alleen dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die
Mijn Zoon door jou geeft.
Wanneer zij de waarheid zullen inzien dat de tijd voor Zijn Nieuw Rijk
aanbreekt, dan zullen zij Zijn Heilig Woord verslinden.
Veel van Gods kinderen zijn verward omtrent het bestaan van Hemel en aarde.
Velen zijn te bang om te denken aan het leven na de dood.
Mijn kind, er zal geen dood zijn voor hen die Mijn Zoon beminnen.
In plaats daarvan zullen zij meegenomen worden in het Nieuwe Tijdperk van Vrede
en het Paradijs dat door Mijn Vader beloofd werd voor al Zijn kinderen.
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Jullie moeten bidden dat al die verdwaalde en verloren zielen terug hun weg mogen
vinden in de liefdevolle armen van Mijn dierbare Zoon, want anders zullen zij niet
geschikt zijn om de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

415. Eerste Geheim in het Boek der Waarheid openbaart een complot tegen de
Kerk door Vrijmetselaarsgroepen
Zondag 29 april 2012, 15.33 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave gekregen die velen uit vrees zouden
verwerpen.
Door de genaden die je verleend werden, de sterkte en het vuur dat je van de Heilige
Geest gekregen hebt, ben jij volledig gewapend om de profetieën te verkondigen die
al zo lang aan de wereld beloofd werden.
De profetie aan Daniël gegeven wanneer hem gezegd werd om het Boek der
Waarheid te sluiten tot het einde der tijden, wanneer de inhoud ervan zou
geopenbaard worden, is nu aangebroken.
Openbaringen die ook werden gegeven aan Johannes de Evangelist, werden
slechts gedeeltelijk meegedeeld, maar sommige geheimen werden hem
getoond in de Boekrol met de Zeven Zegels.
Het werd hem niet toegestaan de inhoud ervan te onthullen. In plaats daarvan werd
hem opgedragen de rol neer te leggen en hem op te eten zodat de zegels niet
konden verbroken worden noch de inhoud geopenbaard tot in dit tijdperk. Door het
inslikken van de rollen werd aan de mensheid een aanwijzing gegeven.
Bitter om te eten, veroorzaakt de waarheid angst.
Het kan ook diegenen beledigen die pretenderen heel Gods plan met de mensheid te
kennen. Toch is de waarheid, de krachtige liefde die God voor elke mens afzonderlijk
op deze aarde heeft, zoet voor hen die de waarheid erkennen.
De waarheid is dat alleen Ik, Jezus Christus, de geheimen aan Johannes de
Evangelist gegeven kan openbaren. De zoete waarheid zal met liefde
verwelkomd worden door hen die Gods leer navolgen.
Het mag vrees opwekken, maar Gods kracht zal alle kwaad en alle vervolging
overwinnen, want Hij kan alles.
Het eerste geheim ligt in het feit dat God en Zijn werken werden tegengewerkt
door Vrijmetselaarsgroepen die opgericht werden in de Middeleeuwen.
Hun trouw verhoudt zich tot de Boze. Hij, Satan, is hun God en zij zijn trots hem te
eren door zwarte missen.
Dan is er de Heilige Stoel die sinds 1967 te lijden heeft onder hevige aanvallen
van deze groep.
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Zachtjes aan hebben zij Mijn Kerk geïnfiltreerd, niet enkel in het Vaticaan, maar in de
rangen daarbuiten in alle landen.
Hun doelbewuste aantasting van Mijn Kerk heeft geresulteerd in kwaadaardige
wreedheden toegebracht aan onschuldige slachtoffers.
Hun liefde voor geld en macht is niets in vergelijking met de weerzinwekkende
devotie die zij betonen voor de koning van de leugens, Satan zelf. Hij wordt openlijk
in groepen en in het geheim vereerd. Priesters en andere gewijde dienaars met
inbegrip van bisschoppen en kardinalen hebben zich in bepaalde streken bij deze
groep aangesloten.
De boosaardige daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om jullie te
openbaren, maar weet dat zij mensenoffers aanbieden aan de Boze in kerken
die opgericht werden om de Heilige Eucharistie van de Heilige Mis te offeren.
Deze groep, zo voorzichtig om hun ware activiteiten te verbergen voor
oprechte en heilige priesters, heilige bisschoppen, heilige kardinalen en andere
gewijde dienaars, begaan afschuwelijke daden.
Zij haten God met een woestheid die jullie zou shockeren. De machten die hun door
Satan worden gegeven, brengen mee dat hun verdorvenheid, hebzucht, lust en
seksuele ontsporingen gunstig onthaald worden door hun volgelingen in alle landen.
Zij groeten elkaar met geheime tekens om zo elkaar hun onderlinge verbondenheid
te tonen.
Een ding is zeker. Hun boosaardige daden zullen ten einde komen en, tenzij zich
tijdens ‘De Waarschuwing’ tot Mij keren, zullen zij nog maar weinig tijd over hebben
voor zij in de vuurpoelen van de Hel geworpen worden waar zij in eeuwigheid een
verschrikkelijke kwelling zullen doormaken.
Zij hebben de geloofsafval die overal ter wereld heerst, veroorzaakt en
aangewakkerd.
Dat hebben zij bereikt door in Mijn Kerk te infiltreren.
Jullie geliefde Jezus,
Het Lam Gods

416. Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen
Maandag 30 april 2012, 17.45 u.
Mijn liefste beminde dochter, Ik moet een verklaring geven aan al die mensen die
in God geloven, maar die niet bidden of naar de Kerk gaan.
Velen weten niet hoe te bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.
Bidden wil zeggen: vragen.
Bidden wil zeggen: met elkaar praten.
Bidden wil zeggen: liefde laten blijken en dankbaarheid tonen.
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Veel mensen vandaag, die goedmenend en edelmoedig zijn van hart, weten niet hoe
te bidden. Sommigen zullen het onaangenaam vinden en zich niet op hun gemak
voelen.
Anderen zullen denken dat er met hun gebeden geen rekening gehouden wordt.
O, hoe zeer bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd en toch, hoezeer
verlang Ik hun Mijn diepe liefde te tonen.
Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig Mij te vrezen. Al wat
jullie moeten doen is Mij te vragen jullie vast te nemen en jullie te bemoedigen.
Laat Mij toe Mijn liefde te bewijzen. Spreek tot Mij in jullie eigen eenvoudige woorden.
Niets zal Mij verbazen.
Vertrouw Mij jullie zorgen toe terwijl Ik jullie harten zal geruststellen. Laat Mij jullie
helpen om echte vrede te voelen.
Vraag Mij jullie problemen te ontwarren. Ik zal jullie de waarheid laten zien zodat jullie
zorgen er niet meer zo onoverkomelijk zullen uitzien.
Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van zijn dat Ik jullie
zal antwoorden?
Wel, ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen met dit gebed om jullie te
helpen je hart voor Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.
Kruistochtgebed (50) – Jezus help mij te weten wie U bent.
“O lieve Jezus, help mij te weten wie U bent.
Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb.
Help mij om in dit leven vrede te vinden en moge de waarheid
omtrent het eeuwig leven mij getoond worden.
Breng mijn hart tot rust.
Verlicht mijn zorgen.
Geef mij vrede.
Open mijn hart nu zodat U mijn ziel kan vullen met Uw liefde.
Amen.”
Velen onder jullie zullen er niet in slagen op dit moment tot Mij te komen. Maar dat is
in orde.
In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel.
Ik ben met jullie elke dag al beseffen jullie dat nu nog niet.
Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en de waarheid kennen van Mijn belofte
om jullie het eeuwig leven te verlenen in Lichaam, Ziel en Geest.
Ik verwacht jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd klaar is, meenemen naar de
poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuw Paradijs op Aarde.
Jullie vriend,
Jullie geliefde Jezus
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417. Hoor Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige
Geest
Dinsdag 1 mei 2012, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jullie allen houdt in dat nu de Heilige
Geest, opnieuw, over de hele mensheid wordt uitgestort om hen ertoe over te halen
hun harten te openen.
Mijn zielen zullen de kracht van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt in
geest, lichaam en ziel, weldra voelen.
Dat is zeer belangrijk om al Gods kinderen wakker te maken voor de waarheid.
Sommige mensen zullen de wereld dan op een andere manier zien.
Dan zullen zij alles in vraag beginnen stellen. Zij zullen niet langer slaaf willen blijven
van meesters wier enige doel is controle over hen uit te oefenen voor persoonlijk
profijt.
Niemand zal in staat zijn deze macht van de Heilige Geest te negeren.
Heel de Hemel ziet uit naar dat moment van verlichting dat een nieuwe dageraad,
een nieuw begin zal scheppen.
De leugens waarmee jullie geconfronteerd worden verbergen een algemeen plan,
ontstaan uit een wereldalliantie met de bedoeling om al jullie landen te controleren.
Door jullie landen afhankelijk te maken van multinationale ondernemingen om hun
families te voeden, zullen jullie slaven worden. Nu reeds zijn zij bezig al wat jullie
hebben weg te nemen, maar jullie zien dat niet.
Nu met de gave van de Heilige Geest, zullen miljoenen (mensen) door dit
masker van bedrog heenkijken en in verzet komen tegen deze hatelijke door
Vrijmetselaars gecontroleerde groepen.
Deze gave zal jullie de wapenrusting geven die jullie nodig hebben om dit leger uit
het spoor van jullie vernietiging te werpen.
Hoor Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest.
Jullie geliefde Jezus

418. De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de
kracht van de Heilige Geest
Vrijdag 4 mei 2012, 21.05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze zending moeilijk is
om al Gods kinderen te overtuigen de Tweede Komst te erkennen, en dat ze zou
aanvaard worden als goed nieuws voor al Gods kinderen, onthoud dan het volgende.
Net zoals elke mens afzonderlijk gemaakt is naar het beeld van God, Mijn Eeuwige
Vader, zo schijnt het licht van Mijn Vader ook op een bepaalde manier doorheen elke
ziel.
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Kijk in het gezicht van eenieder die je ontmoet en je zal een glimp van God de Vader
zien.
Dat kan slechts een blik zijn, een glimlach, een gebaar of een tederheid, maar het is
daar.
Er is goed in elke mens, zelfs in verharde zondaars. Sommigen zijn helemaal in die
goedheid gehuld en mensen die met deze gave gezegend zijn trekken anderen als
een magneet naar zich toe. In anderen is het slechts een glimp, maar evengoed
aanwezig.
Wanneer je in de ogen kijkt van iemand wiens gedrag naar anderen toe wreed is,
kan je toch nog altijd een straaltje van hoop zien dankzij de aanwezigheid van het
Licht van God.
Het is het Licht in de zielen van Gods kinderen dat opnieuw moet aangestoken
worden door Mijn boodschappen van liefde en hoop. Hoe sterker het Licht, hoe meer
de persoon gezuiverd is.
Hoe meer mensen door het Licht van God gezuiverd zijn, des te meer zal de aarde
gezuiverd zijn.
Indien Gods Licht in de zielen van gelovigen sterker wordt, dan zal het kwaad
verminderen omdat de duisternis het Licht niet kan weerstaan.
Dat is de reden waarom nu opnieuw een uitstorting van de Heilige Geest over
de hele wereld plaatsvindt.
Dit is de tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest sinds 10 mei
2011.
Zij gaat vooraf aan Mijn Grote Goddelijke Barmhartigheid en zal ervoor zorgen
dat het Licht in de zielen van gelovigen een nieuw inzicht zal voortbrengen.
Die Heilige Geest zal deze zondag 6 mei 2012 over de hele wereld neerdalen.
Velen zullen vrede en liefde voelen. Ik verzoek iedereen om te bidden voor deze
gave om jullie zielen in onder te dompelen zodat zij Gods liefde zullen voelen en
Zijn oproep zullen beantwoorden.
Kruistochtgebed (51) – Voor de gave van de Heilige Geest.
“O kom, Heilige Geest, stort Uw geest van Liefde, Wijsheid en
Kennis uit over mijn nederige ziel.
Vul mij met het Licht van Waarheid zodat ik de waarheid van God
kan onderscheiden van de leugens die door Satan en zijn engelen
verspreid worden.
Help mij om de toorts vast te grijpen en de vlam van inzicht te
verspreiden naar al wie ik ontmoet door Christus, onze Heer.
Amen.”
Ga in Liefde, Licht en Vrede.
Rust en sta Mijn Heilige Geest toe op jullie neer te dalen.
Ik bemin jullie.
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Jullie Dierbare Jezus

419. God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankbaarheid.
Zaterdag 5 mei 2012, 12.00 u.
Mijn dochter, hoe belangrijk is de dag waarop de Heilige Geest, het Licht van Mijn
Liefde, zal uitstromen over de aarde.
Dit is een zeer bijzondere gave. Het zal de harten van velen openen en vele
zielen op ‘De Waarschuwing’ voorbereiden.
Mijn Liefde kent geen grenzen.
Er is geen man, vrouw of kind die Ik uitsluit van Mijn verlangen om elk van hen stevig
in Mijn armen te houden. Niet één zondaar is uitgesloten.
Mijn gaven aan de mensheid zijn overvloedig en Ik zal Mijn gaven blijven uitstorten
als antwoord op diegenen die de Kruistochtgebeden bidden die aan jou, Mijn
dochter, gegeven worden.
Deze gebeden zijn van de Hemel en niet van de pen van een mens.
Zij zijn voor deze tijden en zijn een machtig wapen tegen vervolging.
Deze gebeden worden gehoord telkens ze van jullie lippen komen, Mijn kinderen.
Zij zullen jullie grote beloningen verschaffen.
Aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankzegging.
Het is een wonder en het wordt gezonden naar ieder van jullie met Mijn Liefde voor
allen.
Ga nu in vrede en liefde.
Jullie Vader,
God de Allerhoogste

420. Aan Mijn leerlingen van vandaag wordt een enorme opdracht
toevertrouwd.
Zondag 6 mei 2012, 10 u.
Mijn liefste dochter, velen van Gods kinderen denken dat zij die een heilig leven
leiden door Mijn Vader begunstigd zijn.
De waarheid is dat deze zielen, heilig en toegewijd als ze zijn, moeten werken
voor de redding van andere zielen.
De andere zielen zijn de gewone mannen, vrouwen en kinderen die een druk leven
leiden en weinig tijd maken voor gebed.
Velen bidden niet of spreken niet met Mij. Sommigen geloven niet in God. Anderen
dan weer wel. Veel van deze zielen leiden een goed leven.
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Zij behandelen andere mensen met liefde en genegenheid van hart. Zij plaatsen de
noden van anderen voor die van zichzelf. Zij geven geld aan goede doelen. Zij
houden van elkaar. Maar zij gaan niet naar de Kerk, ontvangen geen sacramenten of
aanvaarden niet dat Ik, Jezus Christus, besta.
Jullie zouden daarom denken dat zij verloren zielen zijn. In waarheid, zijn zij dat
niet.
Zij zijn Gods kinderen en Zijn licht schijnt door hen. Zij zijn niet verdoemd. Zij
zijn bemind.
Mettertijd, wanneer hun het bewijs van Mijn bestaan zal getoond worden, zullen zij
Mij onmiddellijk omarmen.
Het zijn enkel diegenen die zich bewust zijn van hun wrok tegenover Mijn Vader en
die genieten van de genoegens van verdorven en boosaardige zonden, die verloren
zijn.
Zij die niet kunnen leven zonder doodzonden te begaan en wier zielen zo zwart zijn
omdat zij door Satan bezeten zijn, hebben het nodig om uit deze verschrikkelijke
duisternis te ontsnappen. Zij zullen niet sterk genoeg zijn om dat te doen.
Zij zullen het bijna onmogelijk vinden om Mijn hulp te zoeken. Zij kunnen enkel
gered worden door de gebeden van heilige en toegewijde volgelingen van Mij.
Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme zending gegeven,
overeenkomstig maar dringender dan die welke Mijn apostelen werd toevertrouwd
toen Ik ten hemel opsteeg.
Jullie rol, Mijn volgelingen, is deze zielen door jullie gebeden voor te bereiden op Mijn
Nieuw Paradijs. Gebeden kunnen hen bekeren.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik zulke zielen zal vergeven omwille van de
edelmoedigheid van Mijn andere toegewijde dienaars, door hun lijden en gebeden.
Vergeet nooit de kracht van jullie gebeden. Die kracht is een gave aan jullie zodat
jullie de zielen kunnen redden van jullie broers en zusters.
Onthoud dat Mijn Eeuwige Vader alle zondaars bemint. Maar grote vreugde vindt er
plaats en tranen van vreugde worden vergoten voor elke zwarte en verloren ziel die
gered wordt van de vuren van de Hel.
Jullie geliefde Jezus

421. Pijn en vervolging die Mij worden bezorgd door die sekten die in het
geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, zijn onverbiddelijk
Zondag 6 mei 2012, 19.30 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik kom om Mijn volgelingen te vragen Mijn lijden te
verzachten.
De pijn en de vervolging die Mij bezorgd worden door diegenen die in het geheim
werken om de Heilige stoel omver te werpen zijn onverbiddelijk.
Hoe kwetsen zij Mij zo.
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Het bedrog en de wreedheid van hun samenzwering tegen Mij zijn moeilijk om
dragen.
Ik beef wanneer Ik die volkomen haat zie die zij voor Mij in hun hart koesteren.
Satan heeft hun ziel, hun verstand, hun geest en hun lichaam gestolen. Zij zijn nog
steeds Gods kinderen, maar zij willen niets met Mijn Vader te maken hebben.
Hun plannen spelen zich nu voor jullie ogen af, ook voor de ogen van Mijn
gewijde dienaars en toch kunnen zij dat niet zien.
De gemene wijzen waarop zij zich verbergen en het toch klaarspelen om Mijn
Kerk te controleren, breken Mijn hart.
Ik zal alles doen om hen te doen stoppen, maar hun zielen zijn zo duister.
Jouw lijden, Mijn dochter, zal gebruikt worden om die zielen te redden die toch nog
een sprankel liefde voor Mij in zich hebben en die Mijn Oproep zullen beantwoorden.
Ik smeek jullie om voor die zielen te bidden, die werken als een toegewijd leger met
weinig liefde voor God in hun harten.
Er is nog steeds een licht in hun ziel aanwezig, het Goddelijk Licht van Mijn Vader.
Alleen gebed en lijden kunnen hen helpen.
Zij zullen en kunnen Mijn Kerk niet overwinnen, want Ik ben de Kerk.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn de Kerk. Zij kunnen diegenen die in het Licht zijn
niet bekampen, want dat zou hen verblinden.
In minder dan geen tijd zullen zij beseffen dat zij nog slechts seconden hebben om
hun definitieve keuze te maken.
Bid dat zij Mijn Barmhartigheid zouden aanvaarden in plaats van zichzelf toe te
staan, meegezogen te worden in de vuurpoel voor eeuwig.
Het is omwille van deze zielen die Mijn Kerk ontwijden dat Ik de geseling aan de
Pilaar elke seconde van de dag herbeleef.
Ik zal nooit rusten tenzij Ik hen kan redden.
Help Mij. Ik smeek al Mijn volgelingen voor zulke zondaars te bidden.
Jullie geliefde Jezus

422. Veel pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omringd door
Vrijmetselaarsgroepen
Maandag 7 mei 2012, 18.19 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken over de hele wereld zeg Ik dit.
Weet dat Ik altijd aan jullie zijde sta zolang jullie Mijn Allerheiligste Woord
verkondigen.
Tot Mijn Katholieke Kerk, hoewel je kwelling veroorzaakte als gevolg van
boosaardige zondigheid, weet dat Ik je nooit zal verlaten, ook al heb je
gezondigd. Maar weet dit.
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Jouw geloof in Mij is niet zo sterk als het zou moeten zijn. Je bemint Mij niet
meer zoals je eens deed.
Al de weelde die je opgestapeld hebt, brengt een afstand tussen Mij, jouw Christus
en Redder en Gods gewone kinderen.
Je beklom zo’n imposante hoogten dat Ik je niet kon bereiken om je Mijn hand
aan te bieden en je te redden uit het bederf in je binnenste.
Mijn Petrus, op wiens rots je gebouwd werd, onderwees jou de waarheid. En
wat heb je gedaan?
Je bouwde dikke stenen muren rondom je.
Dat veroorzaakte een gebrek aan communicatie met diegenen die je moest voeden
met Mijn Lichaam en Bloed zodat hun zielen konden gevoed worden.
De van jou vereiste eerbied om Mijn Allerheiligste Eucharistie uit te reiken ging
verloren toen je Mijn Tegenwoordigheid ontkende.
Toen Vaticaan II nieuwe voorschriften afkondigde, waren die geïntroduceerd
door die kwade krachten van de Vrijmetselarij binnen jouw eigen
wandelgangen.
Op listige wijze stelden zij nieuwe wijzen voor om Mijn Allerheiligste Eucharistie
uit te reiken die voor Mij beledigend zijn.
Jouw zogenaamde verdraagzame onderrichtingen verkondigden een reeks van
leugens met inbegrip van de weigering om de macht van de Heilige Aartsengel
Michael te erkennen.
Hij is de beschermer van de Kerk tegen Satan. Die (kwade) krachten onder jullie
wisten dat. Dat is de reden waarom al de gebeden die zijn hulp inriepen vóór de
Heilige Mis werden afgevoerd.
Vervolgens maakte jij je schuldig aan de grootste onwaarheid, namelijk dat de Hel
niet moet gevreesd worden. Dat dit slechts beeldspraak is. Die leugen, aanvaard
door vele van Gods kinderen, had het verlies van miljarden zielen tot gevolg.
Hoe beledig je Mij. Aan alle nederige en gewijde dienaars onder jullie vraag Ik om
terug te keren naar Mijn leer.
Sta nooit toe dat rijkdom onder jullie toeneemt, denkend dat dit in Mijn ogen
aanvaardbaar is.
Rijkdom, goud en macht, verzameld in Mijn Naam, zullen jouw ondergang zijn.
Je kan geen profijt behalen op grond van Mijn Heilig Woord.
Jij hebt geleden omwille van de manier waarop je Mij beledigd hebt.
Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele heilige Pausen die op de stoel van
Petrus gezeten hebben. Hun zending is altijd beschermd geweest.
Vele Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omringd door
Vrijmetselaarsgroepen die God niet vertegenwoordigen.
Zij haten God en hebben vijftig jaar lang onwaarheden verspreid omtrent Gods
Barmhartigheid.
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Hun drijverijen hebben geleid tot de ineenstorting van de Katholieke Kerk.
Dat was geen toeval. Dat was vrijwillig en listig gepland met als doel het geloof van
de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone katholieken aan de ene ware
God te vernietigen.
Daarvoor zal je nu in de woestijn geworpen worden. Na Paus Benedictus zul je
door Mij geleid worden vanuit de Hemel.
Ach, hoe heb je Mij doen wenen.
Ik roep al Mijn gewijde dienaars die de waarheid kennen op om op te staan en Mij,
jullie Jezus, te volgen om de waarheid van Mijn leer te verspreiden in nederige
dienstbaarheid.
Jij moet de moed en de sterkte vinden om uit de as te verrijzen.
Boven al, verwerp de leugens die de Valse Profeet jullie vrij spoedig zal voorhouden.
Hij zal de Katholieke Kerk versmelten met andere kerken, met inbegrip van
heidense kerken, om zo één gruwel te worden.
Een één wereldkerk zonder ziel.
Jouw Jezus

423. De Maagd Maria: God de Allerhoogste, kan het lot van de wereld
veranderen
Dinsdag 8 mei 2012, 12.30 u.
Mijn kind, deze zending bekeert miljoenen zielen die anders verloren zouden zijn.
Je moet nooit de indruk krijgen dat de hindernissen die je tegenkomt de verspreiding
van de Heilige Geest kan stoppen.
Mijn Zoon is zo gelukkig met al diegenen die het Woord volgen dat Hij op dit moment
aan de wereld meedeelt.
De toewijding door jullie gebeden, kinderen, redt zo vele verloren zielen. Vergeet
nooit de kracht van het gebed. Zoveel kwaad is door jullie gebeden verijdeld.
Het werk van de ene wereldgroep wordt nu ontwricht, hun plannen verkeren in
wanorde.
Gods Barmhartigheid is zo groot dat gebed eender welk kwaad in de wereld
kan verzachten.
Het licht van de Heilige Geest neemt nu in kracht toe zodat steeds meer zielen de
waarheid van de Heer zullen zien die nu overal opnieuw doordringt.
Kinderen, jullie moeten tot Mijn Vader blijven spreken en jullie toewijding aan
Hem vergroten.
Door beroep te doen op de Vader, de Allerhoogste God, in de naam van Zijn geliefde
Zoon, zal Hij jullie gebeden horen en verhoren.
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Jullie zouden meer tot de Vader moeten roepen want Hij is het, de Allerhoogste God,
die het lot van de wereld kan veranderen.
Alleen door Mijn Zoon Jezus Christus zullen jullie de Vader kunnen benaderen.
Ziehier wat jullie moeten zeggen.
Kruistochtgebed (52) – Gebed tot de Vader.
“Mijn liefste Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon, en in
herinnering aan Zijn lijden op het Kruis, roep ik tot U.
U, de Allerhoogste God, Schepper van de wereld en van al wat
bestaat, houd onze redding in Uw Heilige Handen.
Omhels al Uw kinderen. Met inbegrip van hen die U niet kennen
en diegenen die U wel kennen, maar de andere kant opkijken.
Vergeef ons onze zonden en red ons van de vervolging door
Satan en zijn leger.
Neem ons in Uw armen en vul ons met de hoop die wij nodig
hebben om de weg van de waarheid te zien. Amen.”
Ga in vrede.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

424. Mijn Restkerk, geïnspireerd door de Profeet Enoch, zal haat veroorzaken
overal waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt
Dinsdag 8 mei 2012, 19.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze avond kom Ik om je te zeggen dat zich nu in de
harten van gelovigen overal, een groot teken van Mijn Liefde en Barmhartigheid zal
manifesteren.
Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in hun harten op een wijze die zij niet zullen
kunnen verklaren en zij zullen hun harten verenigen met het Mijne.
Deze gave zal hen sterk maken in Mijn Geloof en zij zullen dagelijks hongeren
naar Mijn Tegenwoordigheid.
Ik verzoek al Gods kinderen, die voelen hoe de vlammen van Mijn liefde hun zielen
overspoelen, om Mijn Lichaam en Mijn Bloed in de Heilige Eucharistie zo dikwijls als
zij kunnen te ontvangen.
Jullie, Mijn geliefde leerlingen, zullen de gave van Mijn Lichaam door de Heilige
Eucharistie nodig hebben om jullie sterkte te geven.
Want jullie zullen elk greintje sterkte nodig hebben, wanneer jullie getuige
zullen zijn van het uit elkaar vallen van Mijn Heilige en Apostolische Katholieke
Kerk.
Mijn Heilige Eucharistie zal ontheiligd worden zoals Ik enige tijd geleden
voorzegd heb.
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Men zal uitvluchten verzinnen om deze Allerheiligste Gave voor te stellen als een
eenvoudige herinnering aan Mijn Kruisiging.
Zeer binnenkort zal Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid ontkend worden en dat
ten voordele van een nieuwe moderne Katholieke Kerk die andere religieuze
Kerken zal opnemen.
Eens dat gebeurt, zullen de liefde tot en de toewijding aan de Heilige Drie-Eenheid
afnemen en wegvallen.
In plaats daarvan zullen valse goden haar plaats innemen. Terwijl dat moeilijk zal
zijn, moeten jullie onthouden dat Ik Mijn Kerk op aarde nooit zal verbeuren.
Mijn trouw behoort de Kerk die door Mij gesticht werd voor Ik ten Hemel opsteeg.
De Kerk die gegrondvest werd op de rots door Mijn geliefde Petrus, kan en zal
nooit sterven.
Want Ikzelf zal nu in deze eindtijd Mijn Kerk leiden en de profetieën vernieuwen die
lang geleden voorzegd werden.
Mijn Evangelies zullen in elke hoek van de aarde gepredikt worden door Mijn
Restkerk.
Mijn Restkerk zal geïnspireerd worden door de Profeet Enoch en dat zal haat
teweeg brengen overal waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt.
De Heilige Geest zal het geloof van Mijn Restkerk doen ontvlammen en zij zal het
nooit opgeven de waarheid van de Evangelies te verkondigen tot haar laatste
ademstoot.
Ga nu en bereid Mijn Restkerk voor door Mijn instructies te volgen.
Vertrouw Mij altijd want alles zal goed zijn.
Jullie geliefde Jezus

425. Het werk van de Vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het
verzwakken
Woensdag 9 mei 2012, 21.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, meer en meer van diegenen die Mijn Leer kennen
aanvaarden eindelijk dat Ik nu met de wereld communiceer door deze boodschappen
aan jou gegeven.
De kracht van de Heilige Geest zal hen die dood zijn in de liefde voor Mijn Vader,
wakker maken om het Woord van Zijn Geliefde Zoon te smaken.
Ik, Jezus Christus, verlang jullie te bemoedigen in het lijden en de beproevingen die
jullie misschien zullen ervaren.
Dit lijden zal niet lang duren.
Mijn Liefde voor jullie is zo sterk en Mijn Barmhartigheid zo groot dat Ik niet zal
toestaan jullie te laten lijden onder de kwellingen die jullie worden toegebracht
door diegenen die jullie landen wensen te controleren.
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Het werk van de Vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken.
Jullie gebeden hebben hun boosaardige daden verzwakt en ze ondoeltreffend
gemaakt.
Zij zullen proberen jullie geloof te vernietigen maar jullie, Mijn Restkerk, zullen de
vlam van de waarheid brandend houden.
Jullie moeten niet vrezen wanneer jullie op Mij vertrouwen.
Alleen door op Mij, jullie Jezus, te vertrouwen, kunnen jullie je gerust voelen.
Alstublieft, blijf dicht bij Mijn Heilig Hart en laat niet toe dat angst jullie levens
verwoest.
Eens jullie Mij beminnen en leven zoals jullie weten dat Ik van jullie verwacht, dan
moeten jullie leven in liefde, gebed en tevredenheid.
Wanneer jullie lijden, offer dat aan Mij op en ga verder.
Zorg ervoor dat niets jullie hart van Mij verwijdert.
Blijf dicht bij Mij en Ik zal jullie beschermen, leiden en begeleiden naar de veiligheid.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van de Mensheid

426. De Maagd Maria: Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de
Katholieke Kerk die op dit moment verschrikkelijk lijden
Donderdag 10 mei 2012, 15.45 u.
Mijn kind, Mijn Zoon Jezus Christus neemt nu voorbereidingen om zoveel mogelijk
kinderen van God te redden voor ‘De Waarschuwing’. Want na ‘De Waarschuwing’
zal er niet veel tijd overblijven voor de Glorievolle Wederkomst van Mijn Zoon.
Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de Katholieke Kerk die op
dit moment verschrikkelijk lijden.
Deze zuivere, verloren ronddolende dienaars zijn verstrikt te midden van
verstoringen waaruit zij zich niet kunnen losmaken.
Omwille van de zonden van anderen ondergaan zij de kwelling te zien hoe de trouw
jegens Mijn geliefde Zoon terzijde geschoven wordt.
Deze kwaadaardige verdeeldheden, veroorzaakt door Vrijmetselaarsgroepen,
gebeuren opzettelijk. De zonden van diegenen die schuldig zijn aan het begaan van
misdrijven jegens onschuldige zielen, worden gebruikt als excuus om wetten te
veranderen in het bestuur van de Kerk.
Velen werden misleid door een vals begrip van trouw tegenover Gods
kinderen.
Hoezeer lijd Ik wanneer Ik de muren van de Katholieke Kerk steen na steen uit elkaar
zie halen om de weg vrij te maken voor een nieuwe Kerk.
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De nieuwe Kerk, die spoedig zal oprijzen, zal voor Mijn Zoon niet aanvaardbaar
zijn.
In plaats daarvan zal ze de werkelijke Tegenwoordigheid van de Heilige
Eucharistie afschaffen en Mijn Zoon zal eens te meer de pijn van Zijn
Kruisiging ondergaan.
Het offer dat Hij bracht, om de wereld deze gave te schenken, zal genegeerd en
weldra verworpen worden.
In plaats daarvan zal de nieuwe Kerk Gods kinderen niet meer zeggen dat de
Eucharistie de werkelijke Tegenwoordigheid is van Jezus, Mijn Zoon.
Zij zullen een nieuwe interpretatie maken van de Heilige Eucharistie en zij
zullen er niet in slagen de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon te doen neerdalen.
Het brood des levens zal sterven.
Gods kinderen zullen niet gevoed worden met het ware Lichaam en Bloed van Mijn
Zoon.
Hun zielen zullen dor en verstoken blijven van de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon
en de genaden die Hij uitstort over diegenen die Hem ontvangen.
Het is de plicht van de priesters om de Heilige Eucharistie te verdedigen. Zij
moeten sterk zijn en deze kostbare, heilige gave nooit afzwakken.
Mijn Zoon bemint de Katholieke Kerk en weet hoezeer zij juist nu te lijden heeft.
Hij voelt haar pijn.
Mijn Onbevlekt Hart wordt pijnlijk in twee gescheurd, bij het zien hoe deze heilige
tempel vrijwillig verwoest wordt.
Bid, bid, bid tot de Vader in de naam van Zijn geliefde Zoon opdat Hij diegenen op de
Heilige Stoel Zijn barmhartigheid toont, die de Kerk in een afgrond van
troosteloosheid willen storten en Gods kinderen daarin willen verstrooien.
Alstublieft, ziehier dit Kruistochtgebed (53) om te bidden voor de Katholieke Kerk.
Kruistochtgebed (53) – Gebed voor de Katholieke Kerk.
“O God de Vader, in de naam van Uw Geliefde Zoon, smeek ik U
om de nodige kracht en de genaden te schenken om priesters te
helpen de vervolging te weerstaan waaronder zij te lijden hebben.
Help hen vast te houden aan de waarheid van de Leer van Uw
Zoon, Jezus Christus, en nooit te verzwakken of te zwichten voor
onwaarheden omtrent het bestaan van de Heilige Eucharistie
noch er afstand van te doen. Amen.”
Jullie liefhebbende Moeder,
Koningin van de Aarde,
Moeder van Redding

427. Een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn Tweede Komst
Donderdag 10 mei 2012, 20.38 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn
Tweede Komst.
Veel mensen in de wereld kunnen en zullen nu gered worden door de gebeden van
Mijn geliefde volgelingen en uitverkoren zielen.
Zo veel meer dan het geval zou geweest zijn zonder de offers van diegenen die dicht
bij Mij zijn.
Ik smacht ernaar jullie allen mee te nemen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede, het
Nieuwe Paradijs op Aarde.
Als alleen maar die koppige zielen zouden luisteren, die Mijn oproep van
Barmhartigheid weigeren en voor wie het nodig is zichzelf in Mijn ogen te
redden.
Veel gelovigen zijn lauw en niet geschikt om binnen te gaan in Mijn Nieuw Koninkrijk.
Hun gesloten en verharde harten verwerpen Mij terwijl Ik nu spreek.
Zij bewijzen Mij slechts lippendienst in de kerken, maar beweren toch Mij te
volgen.
Nu Ik Mijn Hand van Barmhartigheid uitstrek om hun hand in de Mijne te nemen,
duwen zij Mij terzijde.
Zo wantrouwig, zo gebrekkig in het werkelijk begrijpen hoe Ik vanuit de Hemel met de
wereld communiceer, maken zij er aanspraak op te geloven in Mijn Goddelijkheid.
Toch kunnen zij niet aanvaarden dat Ik de macht heb om tot de wereld te spreken
door Goddelijke Openbaringen.
Ze missen de kans om de extra genaden vast te grijpen die Ik hun verlang te geven
om hen tot Mijn Heilig Hart te brengen.
Het is een beetje zoals een dorp dat honger lijdt en niets te eten heeft terwijl zij
langzaam sterven.
Toch sta Ik vlakbij hen en kan hun al het voedsel geven om hen te ondersteunen
voor het Eeuwig Leven. Maar zij kunnen Mij niet zien.
Velen willen Mij niet zien omdat zij twijfelen dat Ik nu met hen zou kunnen spreken.
Voor diegenen in de wereld die niet geloven en geen interesse hebben in een andere
wereld buiten deze, vraag Ik aan jullie, Mijn volgelingen, Mij te helpen hen te redden,
hen te beschutten.
Spoedig zullen zij begrijpen dat zij een ziel hebben. Dan zal Ik jullie allen vragen Mijn
Woord te verkondigen zodat heel de mensheid in Mijn Nieuw Paradijs kan leven.
Alstublieft, verspreid Mijn Woord, Mijn Gebeden, Mijn Boodschappen en Mijn
Waarschuwingen onder alle zielen, vooral onder diegenen die geen vertrouwen,
geloof of kennis hebben omtrent Mijn Belofte weder te komen om te oordelen over
levenden en doden.
Zij hebben niet veel tijd, dus roep Ik jullie dringend op om voor hun zielen te bidden.
Jullie Jezus
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428. De Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en
beschouw al wat jullie aangeboden wordt in de naam van God
Zaterdag 12 mei 2012, 10.00 u.
Mijn kind, wanneer het gebulder van Satan en zijn demonen luider wordt en hun
luidkeelse schreeuwen in de Hemelen gehoord wordt, dan moet Ik Gods kinderen
waarschuwen hun ogen te openen.
Kijk rondom jullie en wat zien jullie?
Onrust, ruzies, wanhoop en strijd. Dat alles wordt aangestoken door de boze
geesten die de mensheid omringen.
Losgelaten uit de Hel is hun aantal groot. Op geen enkel moment zullen zij de
kwellingen verminderen die zij uitspuwen omwille van de haat die zij hebben voor al
Gods kinderen.
Deze gevallen engelen waren jaloers wanneer Mijn Vader, God de Allerhoogste,
de mensheid en het universum schiep.
Hun hoogmoed en hun weerzin hebben tot hun val geleid en zij werden in de Hel
geworpen.
Geleid door Satan, werd hun haat zichtbaar toen Ik de Mensenzoon bracht, de
Redder van de wereld. Hun haat voor Mij overtreft alles wat door de mensheid
gekend is.
Als Koningin van alle Engelen, bracht dat hen in beroering. Zij wisten dat er geen
terugkeer meer zou zijn naar die Goddelijke Hiërarchie.
Om God, Mijn geliefde Vader te treffen, willen zij datgene vernietigen wat Hem
het dichtst aan Zijn Hart ligt, namelijk Zijn dierbare en geliefde kinderen.
Door Zijn kinderen te verleiden, door middel van zondige bekoringen, stelen zij
zielen.
Mijn Vader zal deze boosaardigheid niet toelaten en de tijd is nabij voor deze
gevallen engelen om uiteindelijk in de vuuroven geworpen te worden. Zij weten dat.
Onder de leiding van Satan versterken zij nu hun plannen en elke seconde van
de dag veroorzaken zij vernielingen in de wereld.
Gods kinderen moeten zich ervan bewust zijn dat het hun plan is om alles weg te
rukken wat dierbaar is aan God, de Almachtige Vader.
Daarom is hun eerste doel Zijn Heilige Kerken.
Wanneer zij in Gods Kerken infiltreren, infiltreren zij Gods kinderen.
Kinderen, word wakker voor wat gebeurt voor jullie ogen. Jullie moeten te allen tijde
waakzaam zijn.
Bid, bid, bid dat jullie mogen gezegend zijn met genaden om het kwaad te herkennen
wanneer het jullie wordt voorgesteld alsof het deel uitmaakt van Gods plan, terwijl dat
niet zo is.
- 172 -

Het zal een sterk geloof vergen en de aanvaarding van de Waarheid die vervat zit in
deze Hemelse boodschappen om op de rechte weg naar het eeuwig leven te blijven.
Het Eeuwig Leven moet verwelkomd worden, kinderen, en mag nooit
verworpen worden ten gunste van valse beloften.
Deze valse beloften worden in deze tijd aan de wereld voorgesteld door
diegenen die jullie naties leiden en die mogelijks beïnvloed zijn door de koning
van de leugens.
Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en beschouw al wat jullie
aangeboden wordt in de naam van God.
Jullie geliefde Koningin van Vrede,
Moeder van Redding

429. Mijn Nieuw Koninkrijk: jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden
en niets meer verlangen
Zondag 13 mei 2012, 16.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet
zijn om vrees aan te jagen.
Zij zijn er om liefde te brengen. Zij worden ook gebruikt om aan diegenen die
zondigen of verkeerd handelen te zeggen dat zij zichzelf in Mijn ogen moeten
verlossen, of anders voor altijd voor Mij verloren zijn.
Hoe zou Ik de mensheid de Waarheid niet kunnen vertellen?
Ik begrijp dat jij, Mijn dochter, als ontvanger van deze Goddelijke Boodschappen je
van tijd tot tijd belast voelt. Je moet nooit angst toelaten in je hart, want die komt niet
van Mij.
Heb Ik jullie niet gezegd dat er een wondermooi Nieuw Tijdperk van Vrede op
komst is voor al diegenen die Mij liefhebben?
Wat valt er dan te vrezen?
Is het bezorgdheid voor jullie toekomst, jullie familie of de onwetendheid omtrent wat
komen gaat? Indien dat het geval is moeten jullie het volgende weten.
Ik bemin jullie allen. Ik wil al Gods kinderen verenigen als een Heilige Familie, samen
verbonden in liefde.
Daarom communiceer Ik nu, in een ruime tijdspanne, om jullie dichter naar Mij
toe te trekken.
Om er zeker van te zijn dat jullie je allen zullen keren en jullie harten openen voor de
liefde die Ik voor iedere ziel op deze aarde heb, moet Ik de mensheid waarschuwen
voor de gevaren waar zij tegenover staat.
Indien Ik jullie niet zou beminnen, zou Ik jullie niet waarschuwen.
Mijn Liefde is zo machtig dat het een liefde betreft die geen enkel mens kent. Want
niet één onder jullie zou in staat zijn de Liefde te kunnen voelen die Ik voor jullie heb.
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Mijn Liefde betekent dat Ik niet wil dat Gods kinderen lijden.
Ik zal jullie allen, die de Waarheid na ‘De Waarschuwing’ zullen inzien,
vastnemen en jullie de Liefde tonen die Ik heb.
Jullie en al diegenen die Mij toebehoren in geest, ziel en lichaam, zal het meest
uitgelezen geschenk gegeven worden, dat zal jullie verstand te boven gaan.
Het Nieuwe Paradijs verwacht jullie en de aarde, waarvan jullie denken erom te
zullen treuren, zal niets meer betekenen wanneer jullie het Koninkrijk zullen
zien dat voorbereid werd.
Mijn kinderen, er is veel om naar uit te kijken. Vrees is onnodig.
Integendeel, bedenk dat jullie het eeuwig leven zal gegeven worden.
Jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en niets meer verlangen.
De kleuren, de geuren, de liefde die jullie zullen voelen voor allen rondom jullie,
de vrede in jullie families, de afwezigheid van vrees, jullie zielen vol liefde voor
God en jullie volmaakte lichamen – hoe zouden jullie niet verlangen naar Mijn
Koninkrijk?
Mijn Koninkrijk zal jullie nieuwe thuis worden wanneer Hemel en aarde zullen
samensmelten en de doden, die Mij als hun Redder hebben aanvaard, zullen
verrijzen om zich te verenigen met hun families, hun broeders en zusters in liefde en
geluk.
De opluchting die jullie zullen voelen wanneer de wereld van zonde waarin
jullie nu leven niet meer bestaat, zal jullie vreugde, kalmte en voldoening
schenken.
Geen zorgen, angsten, benauwdheden of zonden meer.
Jullie zullen nog steeds een vrije wil hebben, maar het zal anders zijn. Jullie
zullen in volledige harmonie leven met Mij, in overeenstemming met de Heilige
Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij heeft geduldig gewacht op dit moment.
Ik bereid geduldig al Gods kinderen voor opdat niet één ziel verloren zou gaan.
Dus, Mijn liefste dochter, vrees niet.
Het lijden zal niet lang meer duren. In plaats daarvan zal het huis komen waartoe elk
kind van God behoort.
Dat is Mijn belofte aan jullie allen. Wees niet bedroefd, beangstigd of bezorgd, want
dat is totaal overbodig.
Leer enkel Mij meer te beminnen. Hoe meer jullie Mij beminnen, hoe meer jullie Mij
zullen vertrouwen.
Dan alleen zullen jullie niet meer vrezen.
Dan alleen zullen jullie waarlijk vrij zijn.
Ik bemin jullie allen. Vergeet dat nooit, vooral wanneer jullie je zorgen maken over de
toekomst.
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Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

430. Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn Roep tot Jezus’
Maandag 14 mei 2012, 18.00 u.
Mijn innig geliefde dochter, jouw gave aan Mij is aanvaard en als gevolg daarvan
zullen opnieuw vijf miljoen zielen gered worden*.
Het is Mijn diepste wens om een einde te maken aan je lijden, maar deze kostbare
gave die je Mij geschonken hebt zal er nu voor zorgen dat meer van Gods kinderen
zullen gered worden.
Vergeet nooit dat deze zending erin bestaat de mensheid te redden van de Hel. Ik
heb jouw hulp nodig en die van anderen om dat te bereiken.
Voel jezelf nooit alleen want Ik bemin je en ben de hele tijd bij je. Zo veel meer van
Gods kinderen beginnen Mijn stem eindelijk te horen.
Het werk van de Heilige Geest zal vruchten voortbrengen en zeer spoedig zal de
liefde van God in de harten gevoeld worden, zelfs in de meest dorre.
Deze verloren, lege en dorre zielen zullen een Liefdevlam voelen en getuige zijn van
een gemeenzaam verlangen deel uit te maken van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.
Velen zullen niet begrijpen waarom, maar zij zullen niet in staat zijn om hun warme,
liefdevolle en vredevolle gevoelens te negeren.
Zo velen zullen verbaasd zijn en verlangen met Mij te spreken. Jij moet nu overal
mensen samenbrengen om de gave van Mijn Liefde te vragen. Zij moeten vragen dat
bijzondere gunsten zouden verleend worden.
Jij, Mijn dochter, moet één dag per week hiervoor aanduiden. Elke verloren ziel moet
Mij vragen haar te helpen. Indien hun vraag overeenstemt met Mijn Heilige Wil, dan
zal Ik hun gebeden verhoren. Dat zal hen een sterkere band naar Mijn Heilig Hart en
Mijn Grote Barmhartigheid bijbrengen.
Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn Roep tot Jezus’
Mijn dochter, doe dat zo gauw mogelijk omdat Ik deze zielen verlang te beschermen,
vooral diegenen die dit spreken nu niet aanvaarden. Zij zullen uiteindelijk beseffen
hoe dicht Ik bij elke ziel afzonderlijk aanwezig ben.
Zeg hun dat Ik iedereen bemin en niet één zondaar uitsluit ongeacht de ernst van
hun zonden.
Al wat Ik hun vraag is naar Mij te komen en Mij te vragen hen te helpen.
Jullie Jezus

*

De zielen waarnaar in de eerste zin verwezen wordt hebben te maken met het persoonlijk offer
van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid en verwijzen niet naar de wereld in zijn geheel,
omdat doorlopend miljarden zielen gered worden dankzij het gebed.
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431. Tweede Zegel: Wereldoorlog 3
Woensdag 16 mei 2012, 3.10 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik moet jullie verwittigen dat een derde wereldoorlog staat
uit te breken in de wereld.
Zoals je kan zien vloeien Mijn tranen vanmorgen*.
Het Tweede Zegel staat op het punt verbroken te worden zoals voorzegd aan
Johannes de Evangelist in het Boek der Openbaring.
Het zal beginnen in Europa.
Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, eens te meer,
betrokken zijn in deze tragedie zoals ook de voorbije twee keren het geval was.
Wanneer het begint zal er veel te doen zijn over hoe de economie te redden en (de)
catastrofe zal Griekenland treffen met veel weerslag in Frankrijk.
Het Midden-Oosten zal er eveneens bij betrokken zijn met Israël en Iran in
oorlog en Syrië zal een ernstige rol spelen in de ondergang van Egypte.
Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te zeggen, niet om je angst aan te jagen,
maar om op dit moment veel gebed te vragen voor Europa.
Want door de oorlog en gebrek aan geld, zal een groot deel van de oogst verloren
gaan en dat zal leiden tot de opening van het Derde Zegel, wat hongersnood
betekent.
Daarom roep Ik al Gods kinderen op om te trachten een voorraad gedroogd
voedsel en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie families te voeden. Het is
belangrijk om jullie eigen oogst voort te brengen, indien mogelijk.
Onthoud nochtans dat gebed veel van dit lijden kan verzachten.
Het effect van deze oorlog zal zijn dat Mijn Katholieke Kerk op aarde zal
opgezogen worden in een ene wereldkerk, in de naam van eenmaking.
Die eenmaking, of valse vrede, zal een realiteit worden nadat de Antichrist verschijnt
om een valse vrede en een zogezegd einde van de oorlog tot stand te brengen.
Dit vreedzaam pact zal betrekking hebben op de Westerse wereld totdat China
en Rusland betrokken worden omwille van wereldwijde belangen.
Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de Tien Horens’, Europa, en
zullen het overwinnen om het communisme in te voeren.
De ‘Rode Draak’, China, heeft reeds een stevige voet in de wereld door hun
controle over de wereldfinancies.
De Rode Draak en ‘De Beer’ die Rusland is, houden niet van God.
Zij worden geleid door de Antichrist die uit het Oosten komt en zich verbergt
achter gesloten deuren.
*

Noot: Wanneer Maria deze boodschap neerschreef rolde er een (natte) traan van de foto van
Jezus die voor haar stond.
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Wanneer deze profetieën zich ontvouwen zal de hele wereld in deze boodschappen
geloven. Er zullen dan geen twijfels meer zijn.
Alstublieft bid dit Kruistochtgebed daar het de impact van deze gebeurtenissen zal
helpen afzwakken.
Kruistochtgebed (54) – Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af
te zwakken.
“O Hemelse Vader, in de naam van Uw Geliefde Zoon, Jezus
Christus, die buitengewoon geleden heeft voor de zonden van de
mensheid, alstublieft help ons in deze moeilijke tijden die voor
ons staan, help ons de vervolging te overleven die gepland wordt
door hebzuchtige leiders en door hen die Uw Kerken en Uw
kinderen willen vernietigen.
Wij smeken U, Lieve Vader, onze families te helpen voeden en het
leven te redden van hen die tegen hun wil in een oorlog zullen
gedwongen worden.
Wij beminnen U, Lieve Vader.
Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.
Red ons uit de greep van de Antichrist.
Help ons zijn merkteken te overleven, het Merkteken van het
Beest, door te weigeren het te aanvaarden.
Help diegenen die U beminnen om te allen tijde trouw te blijven
aan Uw Heilig Woord zodat U ons de genaden kan geven om te
overleven naar Lichaam en Ziel. Amen.”
Mijn dochter, Ik weet dat dit nieuws als een schok mag overkomen, maar onthoud dat
gebed en het Zegel van de Levende God (Kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal
beschermen.
Mijn Restkerk, jullie Mijn kinderen, zullen overleven al zal het niet gemakkelijk zijn.
Jullie zullen geïntimideerd worden omwille van jullie Christelijkheid, maar jullie zullen
Mij nooit verloochenen of verwerpen.
Daarvoor zullen jullie gaven ontvangen. Mijn Gave van het Zegel van de Levende
God zal jullie onzichtbaar maken voor jullie vijanden.
Bid het vanaf nu elke dag. Houd het binnen handbereik in jullie huizen en laat
het zegenen door een priester.
Begin spoedig met jullie voorbereidingen want de dag van de twisten in Europa zijn
niet meer veraf.
Jullie Jezus

432. De Maagd Maria: Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te
bidden om de gevaren af te wenden die verbonden zijn aan een wereldoorlog
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Woensdag 16 mei 2012, 9.00 u.
Mijn kind, alstublieft, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon.
Het is belangrijk dat al diegenen die geloven in de Waarheid van het Heilig
Woord, dat op dit moment aan de wereld gegeven wordt, rustig blijven.
Jullie plicht is het de instructies van Mijn geliefde Zoon te beantwoorden. Gebed en
vertrouwen in Mijn Zoon zal jullie redding bewerken.
De gave van het Zegel van de Levende God zal jullie grootste bescherming zijn
tijdens een periode van oorlog of strijd.
Door plechtige trouw te beloven aan God de Vader, door middel van de aanvaarding
van die vrije gave, zullen jullie vrij blijven.
Vergeet nooit de kracht van het gebed en hoe het de impact van zulke
gebeurtenissen kan verzwakken.
Helaas, veel van deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden want zij werden
voorzegd.
Kinderen, Ik richt Mij nu tot al diegenen die Mij vereren, jullie geliefde Moeder, te
begrijpen dat dit een oproep is vanuit de Hemel.
Al Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te bidden om de gevaren
af te wenden die verbonden zijn aan een wereldoorlog.
Jullie moeten volhouden in jullie lijden en het als een gave aan God de Vader
opofferen.
Het dagelijks Rozenkransgebed is op dit moment belangrijk ongeacht tot welke
Christelijke Kerk jullie behoren.
Jullie moeten de Rozenkrans bidden omdat hij bescherming biedt aan de naties die
hem dagelijks en met velen bidden.
Bid, bid, bid op dit moment voor Europa en richt jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem de
sterkte, de moed en de volharding die vereist zijn om jullie vertrouwen in God te
handhaven.
Jullie geliefde Moeder,
Koningin van Hemel en Aarde,
Moeder van Redding

433. Richt gebedsgroepen op, toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’
Woensdag 16 mei 2012, 17.38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet beklemtonen, aan al diegenen die in Mij geloven,
dat het belangrijk is om voor elk van jullie naties te bidden.
Om dat op een doeltreffende manier te doen, moeten jullie gebedsgroepen
oprichten, toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’.
Gebruik deze groep om al de Kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven werden.
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Mijn dochter, Maria, zal ervoor zorgen dat deze opgesteld worden op zulk een
wijze dat jullie ze waar ook ter wereld kunnen afprinten.
Alstublieft, verspreid Mijn Heilig Woord aan alle leden van de clerus.
Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.
Anderen zullen ze met liefde in hun harten omarmen.
Nochtans zullen jullie in de meeste gevallen belachelijk gemaakt worden en
verworpen in Mijn Heilige Naam.
Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen geleden hebben en in sommige delen
van Mijn Kerk op aarde tot een voorwerp van spot gemaakt worden.
Deze verbale en ruwe beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst zijn.
Maar Ik zeg dit.
Onthoud dat de haat die jullie betoond wordt het bewijs is dat Ik het inderdaad ben,
jullie Jezus, die jullie vanuit de Hemel toespreek.
Want uit dit lijden zal Ik jullie opnieuw en opnieuw laten opstaan elke keer jullie
tegen de grond worden gestampt.
Ik zal jullie oprichten en sterker maken dan voorheen.
Waarom doe Ik dat? Ik doe dat opdat jullie geschikt en sterker zullen worden om Mijn
Heilig Woord te verspreiden.
Want alleen dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien
door Mijn Heilige Geest.
Dus sta op en zet jullie in beweging om jullie natie voor te bereiden opdat zij de
wapenuitrusting zal ontvangen die ze nodig heeft om het Merkteken van het Beest
te vermijden.
Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.
Het zal jullie en je familie beschermen, niet enkel een geestelijke, maar eveneens
een lichamelijke bescherming.
Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te
zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen het ontvangen.
Onthoud dat Ik elke minuut naast al Mijn volgelingen sta en wanneer zij Mijn werk
uitvoeren zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen moedig, sterk en
vastberaden te maken om de zielen te redden van elke man, vrouw en kind in de
wereld.
Jullie geliefde Verlosser

434. De Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Boek
der Openbaring)
Donderdag 17 mei 2012, 8.50 u.
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Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid
te beschermen tijdens gelijk welke oorlog indien zij het Kruistochtgebed (33) het
‘Zegel van de Levende God’ blijven bidden.
Dit is één van de laatste, en het grootste Zegel van Bescherming, van alle gebeden
die aan de mensheid gegeven werden vanuit de Hemel.
Het is bedoeld om alles te helpen doorstaan tijdens om het even welke vervolging,
vooral in tijden van overheersing en oorlog.
Dit zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en veel goddelijke machten
zijn eraan verbonden.
Koester het en gebruik het om niet alleen jullie zelf maar ook jullie families te
beschermen.
Deze herinnering is op dit moment nodig.
Ga in vrede.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

435. De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het
Nieuwe Jeruzalem
Vrijdag 18 mei 2012, 10.48 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat de verbreiding van Mijn Heilige Geest nu in de
wereld onstuitbaar gaat worden.
De Vlam van de Waarheid zal de wereld verrukken en de zielen van velen vullen met
het simpele wonder van Mijn Grote Barmhartigheid.
Veel bekeringen zullen plaatsvinden en het zal dan zijn dat Mijn overgebleven
leger zal opstaan om een indrukwekkende macht te worden in de strijd tegen
de Antichrist.
Mijn overblijvende Christelijke Kerk zal het Heilig Evangelie verspreiden in alle
hoeken van de wereld.
Vuur zal neerkomen over diegenen die Mijn Restkerk trachten te schaden. Want
weinigen zullen in staat zijn de Waarheid van Mijn Heilig Woord te weerstaan
wanneer het hun wordt getoond.
Het zullen er zo velen zijn dat het zal oplopen tot meer dan 20 miljoen.
Leiders zullen onder jullie opkomen en jullie zullen op sommige plaatsen jullie geloof
in het verborgene moeten praktiseren.
Jullie zullen een Kruistocht van Mijn Leer leiden en Mijn Kruistochtgebeden zullen
jullie wapen zijn om de vijand te verslaan.
Vreemdelingen zullen nabij komen, volken van verschillende landen zullen
samensmelten en religies die in het verleden verscheurd waren omwille van hun
tegenstellingen, zullen zich allen samen verenigen.
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De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het Nieuwe
Jeruzalem.
Dan zal Mijn Tweede Komst plaatsvinden.
Wanneer Mijn Nieuw Jeruzalem oprijst uit de as vanwaar al diegenen die Mij
bestreden dachten dat Mijn Kerk op aarde tot op de grond was platgebrand.
En dan zal het zover zijn.
Het Nieuwe Begin.
Het Nieuwe Tijdperk.
De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
De tijd waarin de Goddelijke Wil van Mijn Vader zich eindelijk realiseert.
Sta nu op, Mijn Leger. Diversifieer en spreid jullie vleugels. Wijk nooit af van de
waarheid die in de Heilige Bijbel staat.
Twijfel nooit aan de woorden van de Heilige Schrift.
Want al diegenen onder jullie die dat wel betwijfelen, ook onder de leden van Mijn
Kerk op aarde, jullie moeten in dat geval jullie harten openen voor de Waarheid.
De Bijbel bevat het Heilig Woord van God. De Bijbel bevat de hele Waarheid.
Hij liegt niet.
Indien jullie de Waarheid ontkennen die daarin staat, ontkennen jullie het
Woord van God.
Jullie Verlosser,
Jezus Christus

436. God de Vader: Vrees Mijn Hand niet maar veeleer de hand van diegenen
die jullie vijanden zijn
Vrijdag 18 mei 2012, 15.20 u.
Mijn liefste dochter, vandaag spreek Ik tot jou om diegenen te troosten die bang zijn
voor de toekomst.
De toekomst, lieve kinderen, ligt in Mijn Heilige handen.
De tijd voor het nieuwe Koninkrijk is gekomen, het Koninkrijk waarover Mijn geliefde
Zoon zal heersen.
Dit is de eindfase waarin de aarde wordt voorbereid om de grote menigten voort te
brengen die Mijn Zoon beminnen en, mettertijd, Mij beminnen.
Veel moet er gebeuren opdat Mijn Goddelijke Wil zou gedaan worden en gebed,
geduld en moed zijn nodig.
Vrees Mijn Hand niet maar veeleer de hand van diegenen die jullie vijanden
zijn.
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Veel boosaardigheid grijpt snel om zich heen in de wereld en voor Mij is de tijd
gekomen om die naties te straffen die Mijn kinderen op aarde kwellen.
Wanneer de strijd begint, zullen de huizen die Mij, God de Vader, eren,
vernieuwd worden.
Spoedig zullen zij beseffen hoe zij de ene ware Messias verworpen hebben die
Ik in de wereld zond in Mijn Zoon Jezus Christus, om de wereld te verlossen.
Dan zullen zij die geloven in Mijn Zoon en in Mij, de Allerhoogste God, eendrachtig
opstaan om de grond voor te bereiden zodat de Tweede Komst van Mijn Zoon kan
plaatsvinden.
Alleen wanneer de zuivering voltooid is, zal Mijn Zoon terugkeren.
De zuivering waarover Ik spreek is wanneer de goeden zullen gescheiden worden
van de boosaardige mensen. Degenen die hun leven leiden vol van leugens die
Satan in hun zielen geplant heeft, hebben nog steeds tijd om berouw te tonen.
Elke poging zal door Mij ondernemen worden om hen te redden van het Beest,
want zo gemakkelijk geef Ik Mijn kinderen niet op.
Ik zal door de verscheidene goddelijke interventies, door Mij bekrachtigd, trachten
hen in Mijn Barmhartige Armen te nemen om hen te redden.
Vertrouwen en geloof in Mij is het pad naar het Eeuwig Leven.
Enkel door Mijn Zoon, de Redder van de Wereld, kunnen jullie tot Mij komen, de
Vader van het universum.
Want om tot Mij te komen, moeten jullie vrij zijn van zonden.
Om vrij te zijn van zonden is het nodig dat jullie jezelf verlossen in de Ogen van
Mijn Zoon.
Net zoals Ik Mijn Zoon de eerste keer zond om jullie verlossing te schenken, zo zal Ik
Hem nog een keer zenden om jullie voor de laatste keer te redden vooraleer de
Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde samensmelten om één te worden.
Degenen die de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon weigeren te aanvaarden, na
deze laatste Kruistocht om al Mijn kinderen in het Paradijs te brengen, hun
rechtmatig erfdeel, zullen voor altijd verloren zijn.
Hierna is er geen terugkeer meer mogelijk.
Vergeet nooit wie Ik Ben.
Ik Ben God de Vader en Ik heb jullie geschapen.
Ik bemin jullie.
Ik verlang jullie allen naar huis te brengen, maar hoe vloeien Mijn tranen.
Dat omwille van het feit dat er zo velen zullen zijn die Ik niet zal kunnen redden tenzij
zij zich tot Mij keren en vragen hen te helpen.
Deze oproep vanuit de Hemel is voorzegd geweest.
Alleen het Lam van God, Mijn Zoon, heeft de autoriteit om de komende
gebeurtenissen te openbaren.
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Hij alleen kan de Zegels openen.
Hij doet dit nu met de hulp van de Zevende Engel, de Zevende Boodschapper.
Open jullie ogen en aanvaard dat eindelijk het voorzegde Boek der Waarheid
nu voor jullie ogen hoofdstuk na hoofdstuk geopend wordt.
Aanvaard het als een geschenk, want het zal jullie eeuwig leven brengen.
Jullie geliefde Vader in de Hemel,
God de Allerhoogste

437. De Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest beminnen
Zondag 20 mei 2012, 12.15 u.
Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze heilige boodschappen omarmen,
zo zullen ook meer mensen die verwerpen.
Allen die Mijn Zoon het meest nabij zijn zullen door de Boze bekoord worden om zich
af te keren.
Zij zullen het meeste lijden en twijfels zullen hun verstand voor de waarheid
blokkeren.
De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben.
Wanneer hij hen blind maakt voor de waarheid, dan wint hij.
Zij die Mij, de Moeder van God, vereren, zullen eveneens een doelwit zijn waarbij de
Boze hen zal wegtrekken van het Boek der Waarheid.
De Boze geeft nooit op. Hij veroorzaakt vreselijke kwellingen bij die liefhebbende
zielen opdat zij het Woord van God zouden verloochenen.
Ik smeek al diegenen die Mijn Zoon beminnen te luisteren naar Mijn oproep.
Jullie moeten luisteren wanneer Mijn Zoon tot jullie spreekt.
Verkwansel de kans niet om jullie broeders en zusters te helpen het eeuwig leven te
verkrijgen dat hun beloofd werd.
Sta niet toe dat twijfels die door de Bedrieger gezaaid worden, miljoenen zielen
verhinderen om gered te worden.
Dat is de hevige tegenstand die jullie vanaf vandaag zal bestormen.
Jullie moeten Mij, jullie Moeder, roepen om jullie te helpen, jullie te begeleiden en
jullie op de rechte weg te voeren.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

438. Bid opdat jullie de ware profeten mogen herkennen van diegenen die niet
in Mijn Heilige Naam spreken
Zondag 20 mei 2012, 18.10 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, zeg aan Gods kinderen dat Mijn Profeten in de wereld van
vandaag net zoals in het begin zullen verworpen worden.
Zij die vandaag beweren te komen in Mijn naam, maar die geen boodschappen
van God ontvangen, zullen omarmd en aanvaard worden.
Zij die Mijn Heilig Woord openbaar verkondigen en die in de Naam van Mijn Vader
profeteren, zullen de grootste verwerping ervaren.
Priesters en clerus zullen Mijn Profeten van vandaag aanvallen omdat Satan
hen blind maakt voor Mijn Heilig Woord.
Laat elk die probeert om de ware profeten van God te stoppen, weten dat zij in Gods
ogen een zware zonde zullen begaan.
Gewijde dienaars en zij die de waarheid van Mijn leer verkondigen, zullen gestraft
worden indien zij zouden proberen deze heilige zending te saboteren.
Diegenen die niet geloven in Mijn Heilig Woord dat op dit moment aan de
wereld gegeven wordt moeten zwijgen.
Want indien jullie dat niet doen en Mij aanklagen, zullen jullie verantwoordelijk geacht
worden en jullie zullen wenen en Mij smeken jullie te vergeven.
Tegen dan zal de schade die jullie veroorzaakten, gevoeld zijn geweest daar waar
zielen verloren zullen zijn.
Verwerp nooit Mijn Heilig Woord dat jullie door de profeten gegeven wordt.
Omarm het en aanvaard het want er is veel werk nodig om heel de mensheid voor te
bereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.
Onthoud dit.
Wanneer de mens Mijn Woord verloochent, kan dat verwacht worden als Satan de
aarde rondzwerft.
Wanneer een trouwe dienaar van God Mij verwerpt is het alsof een zwaard Mij
doorboort.
Dat is de allerpijnlijkste afwijzing van alle.
Kom tot Mij jullie allen. Indien jullie niet geloven, bid dan opdat de Waarheid jullie
spoedig getoond zal worden.
Wanneer jullie twijfelen, richt jullie dan tot Mij en vraag Mij jullie hart te openen.
Laat Mij jullie met genaden vullen zodat jullie Mij op tijd zullen helpen zielen te
verzamelen vanuit alle delen van de wereld.
Geloof niet dat De Tweede Komst kan of zal plaatsgrijpen zonder de hulp van Mijn
profeten, gezonden om jullie voor te bereiden zodat jullie in staat zouden zijn om Mijn
Koninkrijk binnen te gaan.
Bid opdat jullie de ware profeten herkennen van diegenen die niet spreken in
Mijn Heilige Naam.
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Wee diegenen die zich vernietigend uitlaten over Mijn profeten, want zij zullen
hun beledigingen moeten verantwoorden tegenover Mijn Heilige Vader, God de
Allerhoogste.
Ga, open jullie ogen.
Zie wanneer Ik jullie de waarheid openbaar.
Draai jullie hoofd niet.
Sluit jullie ogen niet.
Het is tijd voor jullie om te kiezen.
Volg Mij en help Mijn kinderen naar het Eeuwig Leven te brengen.
Draai jullie rug en jullie ontzeggen die zielen de kans zichzelf in Mijn ogen te
verlossen.
Jullie Jezus

439. De tijd komt naderbij voor ‘De Waarschuwing’ om plaats te hebben
Maandag 21 mei 2012, 20.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd waarop ‘De Waarschuwing’ zal plaatsvinden komt
naderbij.
Toch is er nog zoveel werk te doen om zielen op Mijn Grote Barmhartigheid voor te
bereiden.
Ik roep diegenen die Mij liefhebben op om vurig te bidden voor de wereldwijde
bekering die Ik verlang.
Zo velen zullen in Mijn armen lopen, hun zielen overlopend van opluchting, omdat zij
weten dat Ik het ben, hun geliefde Jezus, die hen wenk.
Zo velen zullen de waarheid bestrijden wanneer die hun aangeboden wordt. Het
bewijs dat Ik zal openbaren zal niet voldoende zijn om een enkel vlammetje van
liefde in hun zielen te ontsteken.
Zij werden van Mij gestolen maar toch willen zij niet bevrijd worden van hun
overweldiger, het Beest, dat hun zielen verslonden heeft.
Mijn dochter, verspreid Mijn Woord zo snel je kunt.
Negeer de bespottingen, de hoon en het belachelijk maken van diegenen die je
proberen te stoppen.
Rijs op en verkondig Mijn Heilig Woord tegen elke prijs.
Zij die beweren in Mijn Naam te spreken en proberen jou te vernederen,
kruisigen Mij. Jij bent het niet die ze kwellen, maar Mij, hun geliefde Verlosser.
Menselijke opinie is niet belangrijk. Al wat van belang is zijn die zielen die Ik
verlang te redden.
Bid dit Kruistochtgebed (55) als voorbereiding op ‘De Waarschuwing’.
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“O mijn Lieve Jezus, open alstublieft de harten van al Gods
kinderen voor de gave van Uw Grote Barmhartigheid.
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met liefde
en dankbaarheid.
Stel hen in staat om nederig te worden voor U en te smeken om
vergiffenis voor hun zonden, zodat zij deelgenoot kunnen worden
van Uw Glorievol Koninkrijk. Amen.”
Weldra zullen vele miljoenen zielen in de wereld Mijn roep horen en meer zielen
kunnen en zullen gered worden.
Vergeet nooit het belang van het dagelijks gebed van Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans om zielen te redden.
Ga in vrede en liefde.
Jullie geliefde Jezus

440. Mijn Boek der Waarheid zal zich snel zoals een vuur over de hele wereld
verspreiden
Dinsdag 22 mei 2012, 15.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige zending is bezig zich te
ontplooien.
Mijn Boek der Waarheid zal zich snel zoals een vuur over de hele wereld
verspreiden.
Bekeringen zullen vlug plaatsvinden en Mijn Heilig Woord zal in alle talen gehoord
worden.
Al Gods kinderen zullen beurtelings Mijn Boodschappen verspreiden en zij zullen met
de Heilige Geest vervuld worden.
Hun lippen zullen de Waarheid meedelen en allen zullen in tongen profeteren
zodat de Waarheid snel kan gehoord worden.
De dorst van Gods kinderen, die dwalen in een verwarde staat omdat hun zielen leeg
zijn, zal gelest worden.
De knagende honger naar Mijn Tegenwoordigheid zal gestild worden wanneer Ik
deze zielen het voedsel breng dat zij zo wanhopig nodig hebben.
Wanneer dat gebeurt zullen er maar zeer weinig zielen in de wereld onwetend zijn
over Mijn grote Barmhartigheid.
Neem Mijn geschenk, Mijn Heilig Woord, Mijn Boek der Waarheid en verslind het.
Want zonder dat zullen jullie als een lichaam zonder ziel zijn.
Wanneer jullie Mijn woorden van wijsheid aannemen zullen jullie weer heel
worden.
Wanneer jullie weer heel worden zullen jullie klaar zijn om samen met Mij
binnen te gaan in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde.
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Wacht nu af, Mijn geliefde volgelingen, want Mijn geschreven woord zal weldra met
jullie zijn en jullie zullen je verheugen met liefde en vrede in jullie ziel.
Ga voorwaarts, al Mijn volgelingen.
Sta toe dat jullie, jullie geliefden en alle gelovigen, profeteren in Mijn Naam.
Wandel met Mij terwijl Ik jullie naar het Eeuwig Leven leid.
Jullie geliefde Jezus,
Verlosser van heel de Mensheid

441. God de Vader: Het lijden van de wereld werd verenigd met het lijden van
Mijn Zoon, Jezus, op dit moment
Woensdag 23 mei 2012, 15.28 u.
Mijn geliefde dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en bescherming die Ik
geef aan al diegenen die op Mij een beroep doen.
Mijn Heilig Woord op aarde wordt eindelijk gehoord en vele zielen zijn klaar om de
grootste sprong van geloof te maken om de Goddelijke Barmhartigheid van
Mijn Zoon, Jezus Christus, te omarmen.
Zij weten nauwelijks dat het binnengaan van Mijn Nieuw Paradijs, het Nieuwe
Tijdperk van Vrede, gewoon een eenvoudige zaak is.
Sla de ogen op en aanvaard dat jullie in de eerste plaats Mijn kinderen zijn.
Erken dat Ik eenieder van jullie schiep, niemand onder jullie bestaat per
vergissing, en dat jullie Mijn kinderen zijn. Mijn Familie. Mijn Geliefden.
De tederheid in Mijn Hart is vol van liefde voor ieder van jullie.
Velen denken omdat ‘Ik ben’, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, dat
Mijn macht Mij trots maakt.
Dat, natuurlijk, kan nooit het geval zijn.
Hoe kan de ware liefde van een ouder voor een kind verduisterd zijn door
hoogmoed?
Ik lijd voor ieder van jullie. Ik ween voor hen die voor Mij verloren zijn. Ik zal alle
macht gebruiken om Mijn verloren kinderen terug te brengen in Mijn Familie,
Mijn Koninkrijk.
Beeld jullie een ouder in die door zijn kind verworpen wordt. De pijn die Ik voel is niet
voor Mij, hun Vader, maar voor henzelf alsook de kwelling die zij zullen lijden indien
Ik hen niet kan redden.
Het lijden in de wereld werd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus, op dit
moment.
Waarom doe Ik dit? Waarom laat Ik lijden toe? Omwille van de zonde.
Zondaars die niet vrijwillig naar Mij komen kunnen enkel gered worden door het lijden
van anderen.
- 187 -

Zij die in dit leven lijden zullen beloond worden met Mijn geschenken in het leven
hierna.
Hulp die vrijwillig geschonken werd door deze kinderen die Mij beminnen, is een
machtig wapen tegen de macht verleend aan Satan.
Zij die aan de zijde van Mijn Zoon meestrijden om de zielen van anderen te
redden kunnen de hele mensheid redden.
Satan heeft macht, maar alleen die welke hem is toegestaan – een macht die
niet kan worden teruggenomen tot op de Dag van het Oordeel.
Velen onder jullie, lieve kinderen, begrijpen de goddelijke wetten niet die deze dingen
toelaten. Maar vertrouw Mij wanneer Ik jullie dit openbaar.
Satan zal de zielen stelen van Mijn kinderen die niet geloven in Mij of in de goedheid
die Ik voor Mijn kinderen voorzie.
Hij wordt machteloos wanneer zondaars, door lijden, offers brengen om hun
broers en zusters te redden van de Hel.
Hij wordt machteloos wanneer Mijn kinderen bidden voor die zondaars om gered te
worden.
Gebed is het wapenschild van Mijn kinderen die Mij wensen te helpen om heel de
mensheid te redden.
Kom samen, Mijn kinderen, met Mijn Zoon en help Mij om eindelijk Mijn familie
te verenigen.
Help Mij jullie allen om het nieuwe, prachtige Tijdperk van Vrede te brengen.
Alleen dan kan Mijn Wil op aarde geschieden zoals in de Hemel.
Ga kinderen. Verenig jullie in gebed.
Werk samen met Mij, jullie Vader, om Mijn familie te helpen redden.
Jullie geliefde Vader,
God de Allerhoogste

442. Tijdens ‘De Waarschuwing’ zullen diegenen die zichzelf in Mijn ogen
verlost hebben de pijn van het Vagevuur niet ondergaan
Donderdag 24 mei 2012, 18.30 u.
Wanneer de tijd voor ‘De Waarschuwing’ komt, Mijn geliefde dochter, zullen er een
aantal tekens geopenbaard worden.
Ik zeg jou dat om al Gods kinderen eraan te herinneren dat zij zich vooraf moeten
voorbereiden.
De twee sterren zullen botsen en velen zullen bevreesd zijn.
Daar is niets te vrezen, want dit is het grootste geschenk dat Ik breng opdat geen
enkele ziel verloren zou gaan in de vuren van de Hel.
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Daarna zal Mijn kruis aan de hemel verschijnen en geen enkele mens zal er in
slagen dat niet op te merken.
Velen zullen in angst neervallen en een grote beving, gelijkend op een
aardbeving, zal gevoeld worden.
Dan zal de stilte komen.
Bereid jullie altijd voor op deze dag alsof het morgen zou gebeuren. Zoek nu
verlossing en belijd Mij jullie zonden.
Katholieken moeten gaan biechten.
Zij die niet katholiek zijn moeten het Kruistochtgebed (24) bidden dat Ik aan de
rest van de wereld geef voor Mijn Volle Aflaat.
Deze gave van Mijn volle aflaat is voor al Gods kinderen van elke gezindte en biedt
een grote zuivering. Verwerp deze gave niet. Aanvaard ze.
Tot katholieken die Mijn gave in vraag stellen en die met nijd bekritiseren, zeg
Ik het volgende.
Menen jullie dat Ik dit sacrament niet over al Gods kinderen zou uitstorten?
Jullie moeten edelmoedig zijn van hart en gelukkig zijn dat Ik dit doe. Denken jullie
dat zij zulk een gave niet zouden mogen krijgen? Indien dat zo is dan beminnen jullie
Mij niet echt.
Buig jullie hoofden en loof God voor deze buitengewone gave, aan de mensheid
gegeven om hun zielen te redden.
Dan, tijdens ‘De Waarschuwing’, zullen al diegenen die zichzelf in Mijn ogen
verlost hebben de pijn van het Vagevuur niet ondergaan.
Zij die hun zonden in volle omvang zullen zien, zoals ze gezien worden door Mijn
ogen, zullen geschokt zijn.
Velen zullen het moeilijk kunnen verdragen dat hun zielen zo zwart zijn.
Zij die het erkennen en berouw tonen zullen Mij om vergeving vragen. En Ik zal hun
vergeven.
Maar sommigen zullen geen spijt hebben en zullen, in hun hart, de gruwelijkheden
die zij begaan hebben verdedigen terwijl zij voor Mijn ogen verschijnen. Zij zullen
geen berouw hebben en zullen Mij in het gezicht slaan.
Hoe dan ook het vuur van de zuivering en het lijden zal door alle zondaars
gevoeld worden.
De tijdsduur zal afhangen van de ernst van hun zonden.
Zij die van Mij zullen weggetrokken worden hebben jullie gebeden nodig. Er zal hun
meer tijd gegeven worden om tot Mij terug te keren en Mij te vragen hen te vergeven.
Maar die tijd kan even kort zijn als een dag of even lang als enkele jaren.
Niemand, alleen Mijn Vader kent de dag van Mijn Tweede Komst.
De tijd tussen de twee gebeurtenissen zal niet zo lang zijn als jullie mogen denken.
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Uiteindelijk zullen Mijn kinderen beseffen in welke tijd zij leven en de Waarheid
aanvaarden.
Jullie die de waarheid nu kennen en in Mij geloven, jullie hebben de plicht te bidden
voor de zielen die Mijn Barmhartigheid niet zullen aanvaarden.
Mijn dochter, Mijn grootste wens is de hele wereld te redden, met inbegrip van
diegenen die voor Mij verloren zijn.
Al de gebeden van Mijn volgelingen, die zich verenigen als één stem, kunnen Mij
helpen dat te bereiken.
Ga in liefde. Vertrouw altijd op Mij want de tijd is kort en de plannen voor de redding
van de mensheid liggen in de handen van Mijn Eeuwige Vader.
Jullie geliefde Jezus

443. Ze zijn van plan om Paus Benedictus XVI te ontzetten uit de Stoel van
Petrus met behulp van slinkse middelen
Zaterdag 26 mei 2012, 16.00 u.
Ik ben verheugd je weer bij Mij te hebben. Het is belangrijk nu om dicht bij Mij te
blijven, Mijn dochter. De tijd is kort en je hebt nog veel werk te doen.
Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen om vurig te bidden voor
Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn Heilige Dienaar,
wordt achter de gesloten deuren van de Heilige Stoel vreselijk vervolgd.
Ik heb je reeds eerder gezegd dat de Vrijmetselaarsgroep met een greep als een
bankschroef binnen het Vaticaan, Mijn Geliefde Paus weg wil.
En zij zijn van plan hem van de Stoel van Petrus te verdrijven door slinkse middelen
te gebruiken.
Hij zal, zoals Ik je al in het verleden vertelde, moeten vluchten daar hij weinig keuze
zal hebben.
Die tijd is nabij. Jullie moeten vurig bidden opdat hij zo lang mogelijk kan blijven want
zodra hij weggaat, zal de Bedrieger, de Valse Profeet, zijn plaats innemen.
Hoezeer vloeien Mijn tranen op dit moment voor Mijn geliefde Kerk op aarde. Al die
gewijde dienaars van Mij, die Mijn Heilig Woord aanvaarden, zoals het op dit
moment aan jullie gegeven wordt, luister nu naar Mij.
Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks offer handhaven.
Want zeer binnenkort zullen jullie gedwongen worden een leugen te slikken.
Het dagelijks offer, ter ere van Mijn Kruisiging en de verandering van de wijn in Mijn
Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zal gewijzigd worden, verdraaid en Ik zal
belasterd worden door nieuwe wetten die de Valse Profeet zal introduceren.
Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de Waarheid is.
Jullie mogen nooit ketterij aanvaarden komende van binnen de muren van Mijn
Heilige Stoel. Indien jullie dat wel doen, zullen jullie je van Mij verwijderen.
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Velen onder jullie zullen het Heilig Misoffer in het geheim moeten opdragen en jullie
zullen alle moed nodig hebben die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij
te vragen jullie sterk te maken.
De veranderingen zullen beginnen in de Heilige Eucharistie zelf. Weldra zal jullie
verteld worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in
feite iets anders is.
Er zal jullie gezegd worden dat het verschillende dingen betekent. Maar dat is een
vreselijke leugen.
De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed aan jullie gegeven om Mij in staat te
stellen jullie te vullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te geven dat jullie
nodig hebben voor jullie zielen.
Wanneer de tijd komt en jullie, Mijn Gewijde Dienaars, geconfronteerd worden met
de nieuwe moderne interpretatie, dan zullen jullie weten dat de besmetting reeds
begonnen is.
Dan zullen jullie je moeten voorbereiden. Verzamel jullie en verdedig de Waarheid
van Mijn Kruisiging. Aanvaar de leugens niet, de veranderingen in de Heilige Mis en
de Heilige Eucharistie. Want indien jullie dat wel doen zal Mijn Tegenwoordigheid
verloren gaan voor al Gods kinderen.
Volg Mij. Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten
zien, maar Ik zal jullie de Genaden schenken om de waarheid te onderscheiden
van het heiligschennend verzinsel dat jullie gevraagd wordt te aanvaarden in
Mijn Heilige Naam.
Jullie moeten nu Mijn hulp vragen door dit Kruistochtgebed (56). Het is voor
priesters die bescherming vragen voor de Heilige Eucharistie.
“O Lieve Vader, in de naam van Uw Dierbare Zoon, die Zichzelf op
het Kruis geofferd heeft voor de hele mensheid, help mij trouw te
blijven aan de Waarheid.
Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon en schenk mij de
Genaden U verder te dienen in geloof, vertrouwen en eerbetoon
voor de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig
Misoffer of van de aanbieding van de Heilige Eucharistie aan Uw
kinderen.
Geef mij de kracht U te vertegenwoordigen en Uw kudde te
voeden zoals zij moeten gevoed worden met het Lichaam, het
Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de
Verlosser van de Mensheid. Amen.”
Alstublieft, weet dat Ik elke dag met ieder van jullie ben, Mijn Geliefde Gewijde
Dienaars.
Ik houd jullie recht. Steun op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig Hart houden in
deze tijden van vreselijke kwelling binnen de Katholieke Kerk.
Jullie geliefde Jezus
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444. Satan zal jullie overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen
Zondag 27 mei 2012, 18.00 u.
Mijn dochter, zo velen van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze
profetieën vrees teweegbrengen in hun hart.
Velen menen dat Ik vrees veroorzaak. Maar dat is niet helemaal waar.
De angst die in vele zielen opkomt is het besef dat wat Ik jullie vertel de
waarheid is.
Zoals door elke goede ouder wordt een kind gewaarschuwd voor de gevaren in het
leven.
Soms kunnen de gevaren waarvoor een ouder waarschuwt angst veroorzaken.
Toch heeft die angst betrekking op het kwaad dat veroorzaakt wordt door de
mens en dat te verwachten is.
Hetzelfde is waar voor het kwaad in de wereld. Het wordt veroorzaakt door de mens,
die op zijn beurt beïnvloed wordt door de Bedrieger, Satan.
De profetieën die door God aan de mensen gegeven worden, sinds het begin
der tijden, hebben de harten van sommigen met vrees vervuld.
Maar op andere plaatsen hebben ze veel gelach opwekt. Dat gebeurde voordat
Noach de Ark begon te bouwen. Terwijl hij werd uitgelachen, bespot en belachelijk
gemaakt, deden de mensen die bevreesd waren, wat van hen gevraagd werd. Zij
bouwden de Ark om zichzelf te redden.
Degenen die lachten en spotten met Noach, werden vernietigd.
Alle profetieën die van God komen bevatten waarschuwingen om de mensen
aan te zetten zich op zulke gebeurtenissen voor te bereiden.
Alleen door jullie zielen voor te bereiden kunnen jullie het hoofd bieden aan de
komende kwelling die door de zonden van de mensen veroorzaakt wordt.
Tot diegenen onder Mijn volgelingen die zich afvragen waarom Mijn boodschappen
angst kunnen inboezemen, zeg Ik dit.
Geloof de leugens niet die door Satan in jullie harten gezaaid worden, alsof God de
wereld nooit boodschappen zou geven die vrees opwekken in de harten van Zijn
kinderen.
Velen onder jullie, in het bijzonder zij die Mij liefhebben, worden nu weggetrokken
van Mijn Heilig Woord.
Één van Satans favoriete bespottingen is jullie ervan te overtuigen dat
Goddelijke Boodschappen geen profetieën bevatten die angst aanjagen.
Zulke boodschappen kunnen immers alleen van de Boze komen?
Hoe lacht Satan om zijn eigen listig bedrog.
Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen, hij is
zo wanhopig dat hij jullie ervan zal overtuigen Mijn instructies niet te volgen.
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Mijn volgelingen, aan jullie moet de Waarheid gezegd worden.
Ik moet jullie voorbereiden en dat wil zeggen jullie vooraf waarschuwen omtrent
komende gebeurtenissen en dat enkel om jullie te beschermen. Om jullie te redden.
Luister nooit naar deze leugen.
Mijn boodschappen worden jullie gegeven vanuit Mijn Goddelijke Liefde voor heel de
schepping. Sta Mij toe jullie te leiden zoals elke goede ouder.
Door naar Mij te luisteren en Mijn instructies van gebed te volgen, zal Ik jullie
beschermen.
Angst komt niet van Mij. Wanneer jullie in Mij geloven en in Mij vertrouwen zullen
jullie niet bevreesd zijn, ongeacht hoezeer jullie met het kwaad geconfronteerd
worden door de zonden van de mensheid.
Een ding wat jullie nooit moeten doen is jullie te verstoppen en aan te nemen
dat alles wel goed zal zijn.
Want door zo te doen, verwerpen jullie het bestaan van kwaad in de wereld.
Erken dat Satan bestaat. Geloof dat gebed zijn macht kan en zal afzwakken.
Sta dan op en neem verantwoordelijkheid als een volgeling van Mij, Jezus Christus.
Wanneer jullie de waarheid onder ogen zien, sta Mij toe jullie te leiden en geen
angst zal jullie harten binnendringen.
Jullie geliefde Jezus

445. Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek der
Openbaring ook precies dat bedoelt
Maandag 28 mei 2012, 20.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de onderrichtingen in vraag stelt die
vervat zijn in de Heilige Bijbel, dan ligt dat aan de normale menselijke natuur.
Wanneer de mens de onderrichtingen in de Heilige Bijbel verdraait om ze aan te
passen aan zijn eigen agenda, dan beledigt Mij dat.
Maar wanneer Mijn gewijde dienaars gedeelten van de Heilige Bijbel afkeuren
en aan de kant schuiven, alsof ze van geen belang zijn, dan verloochenen zij
Mij, de Mensenzoon.
Al wat in de Heilige Bijbel staat komt van Mijn Eeuwige Vader die elk apart
woord dat Zijn gezalfden hebben uitgesproken heeft bekrachtigd.
Geloof dat het Heilig Woord van God in het Boek van Mijn Vader is opgetekend
en dat geen enkel woord een leugen is.
Hoe komt het dan dat zij die beweren leraars en deskundigen te zijn aangaande de
Waarheid die in de Heilige Bijbel staat, Mijn Heilig Woord in vraag stellen zoals Ik het
jou aanbied in deze Boodschappen?
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Mijn Waarheid wordt nu nogmaals aan jou gegeven om de geheugens op te frissen,
en jullie te herinneren aan de Leer die ze bevat.
Mijn kinderen op aarde, weet dat de profetieën die vermeld staan in het Boek van
Daniël en het Boek der Openbaring nog moeten plaatsvinden.
Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring
ook precies dat bedoelt.
Indien het iets anders zou willen betekenen dan zou het een andere tijd
gegeven geweest zijn.
Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, heeft haar standpunt (mening) niet verklaard,
omdat ze dit alsnog niet gedaan hebben.
Mijn Restkerk, de overblijvende ranken van Mijn Katholieke Kerk op aarde, zal de
ware betekenis begrijpen van Mijn Tijdperk van Vrede op aarde.
Jullie bevinden zich in de eindtijd, maar de aarde zal vernieuwd worden.
Ik roep uit tot jullie allen, Mijn gewijde dienaars. Mijn stem is hees van het smeken
dat jullie Mijn heilige oproep vanuit de Hemel zouden beantwoorden.
Ik, jullie geliefde Verlosser, heb tot nu toe vele zieners en visionairs tot jullie
gezonden. Zij hebben geholpen jullie geest te openen voor de gebeurtenissen die
nog moeten komen.
Ik heb tot nu gewacht om de wereld de laatste openbaringen te verkondigen. Ik zend
nu Mijn laatste boodschapper, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, de zevende
boodschapper om het laatste hoofdstuk voor te bereiden zoals het jullie onthuld
wordt.
Mijn stem is zoals donder. Zij zal blijven gehoord worden over de hele aarde.
Zij zal niet ophouden tot op de dag dat Ik kom om te oordelen.
Het kan zijn dat jullie nu niet naar Mij luisteren. Velen van jullie zullen Mijn Woord
verwerpen met een arrogantie die Mij diep verwondt.
Anderen zullen Mij, uit vrees, negeren omdat het op die manier gemakkelijker is.
Maar weldra zullen de veranderingen waarover Ik spreek plaatsvinden. Dan zal de
Waarheid bij jullie beginnen doordringen.
Ik roep jullie nu en vertel dit. Ik verwacht jullie antwoord of dat nu vandaag is of in de
toekomst.
Ik wacht. Ik zal blijven wachten, geduldig, tot de dag dat jullie naar Mij toe gerend
komen om Mijn Bescherming te zoeken.
Ik geef nooit Mijn uitverkoren dienaars op, diegenen die Ik op de eerste plaats riep.
Herinneren jullie nog de eerste keer dat Ik jullie riep? Jullie werden Mijn stem
gewaar, sprekend tot jullie ziel en jullie aansporend in vereniging met Mij te komen.
Kunnen jullie Mij nu horen?
Vraag Mij jullie nu te openbaren dat Ik het ben, jullie Jezus, die jullie smeekt om te
komen, om op te staan en Mij te volgen op deze laatste lastige reis naar het Eeuwig
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Leven. Vrees Mijn oproep niet. Vertrouw Mij en zeg dit gebed om Mij te vragen jullie
Mijn roepstem te laten horen.
Kruistochtgebed (57) – Gebed voor de Clerus – Jezus, laat mij Uw oproep
horen.
“O, mijn lieve Jezus, open mijn oren voor de klank van Uw Stem.
Open mijn hart voor Uw liefdevolle oproep. Vul mijn ziel met de
Heilige Geest zodat ik U op dit moment kan herkennen.
Ik offer U mijn nederige toewijding voor al wat U van mij vraagt.
Help mij de Waarheid te onderscheiden, op te staan, te
antwoorden en Uw stem te volgen zodat ik U kan helpen de zielen
van heel de mensheid te redden.
Uw Wil is mijn bevel.
Geef mij de moed mij door U te laten leiden zodat ik de
wapenrusting kan opnemen die nodig is om Uw Kerk te leiden
naar Uw Nieuw Koninkrijk. Amen.”
Onthoud, Ik Jezus Christus, zal Mijn gewijde dienaars nooit toestaan af te dwalen
van het Pad van de Waarheid. Ik zal op elke hoek staan, in elke straat en jullie de
juiste richting aanwijzen.
Jullie mogen dat soms frustrerend vinden. Jullie mogen in verwarring zijn. Het kan
zijn dat jullie de Waarheid niet willen horen. Jullie mogen vreesachtig zijn. Maar weet
dit.
Ik zal jullie altijd beminnen. Ik zal altijd aan jullie zijde staan.
Ik zal jullie nooit in de steek laten.
Jullie geliefde Jezus

446. Gebeden kunnen de gruwelijkheden afwenden die gepland worden en
waarbij op de inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen
Dinsdag 29 mei 2012, 17.42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en alle echte visionairs
in de wereld verenigen zich in de geest om op dit moment Mijn Heilig Woord te
verkondigen.
Deze uitverkorenen voor de moeilijke zending, om te verzekeren dat de zielen van de
hele mensheid voorbereid worden op Mijn Tweede Komst, krijgen de opdracht de
wereld luidkeels op te roepen.
Zij zullen weldra aandringen op volhardend gebed om diegenen te helpen die te
lijden zullen hebben onder de komende oorlogen.
De tijd is nabij waarin oorlogen zullen uitbreken en vele onschuldige zielen zullen de
slachtoffers worden van deze haatvolle terreur tegen Gods kinderen.
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Velen zullen in deze oorlogen in verschillende richtingen getrokken worden en in het
Midden-Oosten zal er veel verwarring heersen.
Zoveel kleine oorlogen zullen escaleren.
Zoveel partijen die aanvankelijk in alle richtingen zullen versplinterd worden,
zullen versmelten in slechts een klein aantal partijen.
Dan zullen de grotere legers erin verwikkeld geraken en vele naties zullen
meedoen.
Hoezeer vallen Mijn tranen neer omwille van dit afschuwelijk kwaad, onder
aanvoering en invloed van Satan die zoveel mogelijk mensen wil doden en wel zo
vlug mogelijk.
Bid opdat deze oorlogen zouden afgezwakt worden.
Bid opdat Gods kinderen, door hun gebeden, de gruwelijkheden kunnen
afwenden, waarbij op de inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen.
Mijn liefste dochter, Satan zal op dit moment alles doen wat in zijn macht ligt
om de Katholieke Kerk aan te zetten jou openlijk te beschuldigen en deze
boodschappen als ketterij te bestempelen.
Je moet deze aanvallen negeren. Al diegenen die Mijn leringen volgen moeten alleen
hun hart volgen want zij zullen gemakkelijk de waarheid kunnen onderscheiden.
Indien Mijn profeten de genaden van de Hemel niet werden gegeven om dergelijke
vervolging te weerstaan, dan zou Mijn Heilig Woord, Mijn instructies om al Gods
kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, niet gehoord worden.
Ware het niet vanwege de koppige volharding van al Gods profeten en Gods
boodschappers, vanaf het begin der tijden, dan zouden Gods kinderen
onwetend blijven.
Eens de kennis jullie gegeven is, Mijn dierbare volgelingen, moeten jullie nooit bang
zijn want jullie volgen het pad naar het Eeuwig Leven. Elk ander pad, ongeacht de
grootse maar waardeloze verleidingen die jullie naar wereldse praal trekken, zal jullie
niet naar Mij brengen.
Want indien, en wanneer, de leugens omtrent Mijn Heilige Eucharistie beginnen op te
komen, moeten jullie moedig zijn en weggaan.
Bid voor de kracht, de vastberadenheid en de moed om Mij te volgen op het laatste
Pad naar Redding.
Jullie geliefde Jezus

447. Ik herbeleef nogmaals Mijn Doodstrijd in de Hof en de lijdenspijn is dubbel
zo groot
Woensdag 30 mei 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling die jou wordt aangedaan door diegenen bij
wie het ontbreekt aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn Naam te spreken,
zal nu verhevigen.
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Luister naar geen andere stem dan de Mijne. Laat je niet in of geef geen antwoord
aan wie Mij beledigen.
Zij hebben toegelaten dat menselijke hoogmoed Mij blokkeert, dat alleen is nog
niet genoeg, ook vervolgen zij Mij.
Mijn Tweede Komst zal vergelijkbaar zijn met gebeurtenissen die de eerste keer
plaatsvonden tijdens Mijn leven op aarde.
Mijn Heilig Woord zal in vraag worden gesteld, bekritiseerd, afgewezen en dan
worden verworpen.
De eersten om Mij te verwerpen zullen de Mijnen zijn, die zielen die Mij het
meest liefhebben. Zij zullen op de eerste rij staan om de eerste steen te
werpen.
Ik herbeleef nogmaals Mijn doodstrijd in de Hof (van Gethsemani) en de lijdenspijn is
dubbel zo groot.
Ik brak Mij het hoofd over de zonden van de mensen, niet enkel van diegenen die
toen leefden, maar van diegenen die Mij vandaag verwerpen. Zij die Mij vandaag
verwerpen kwetsen Mij meer, omdat Ik stierf voor hun zonden. Zij hebben niets
bijgeleerd.
Bijgevolg diegenen die Mij bespotten en Mijn oog uitscheurden met de doorn,
de scherpste van de Doornenkroon, zijn die verantwoordelijken van Mijn Kerk
op Aarde.
Zij willen Mijn Tweede Komst niet aanvaarden, noch de waarschuwingen die Ik hun
nu openbaar.
Elk woord dat van Mijn lippen komt wordt door de nederige zielen verslonden zoals
kinderen die honger hebben.
Maar diegenen gevoed door de kennis van de Waarheid van Mijn Leer, draaien
hun hoofd en kijken de andere kant op.
Nederigheid is niet langer aanwezig in de zielen van veel van Mijn volgelingen zodat
zij onmachtig zullen zijn om van Mijn Bijzondere Genaden te genieten.
Zolang jullie niet klein worden in de ogen van God, kunnen jullie Mij niet horen.
Zolang jullie trots en arrogantie niet opgeven zullen jullie de kracht van de
Heilige Geest niet voelen.
Wanneer jullie Mij vandaag verwerpen, dan slaan jullie de eerste nagel in Mijn
pols.
Wanneer jullie, Mijn gewijde dienaars, Mijn Heilig Woord afwijzen dat jullie nu
gegeven wordt, dan drijven jullie de tweede nagel in Mijn andere pols.
Wat betreft de arme zielen die geen interesse hebben voor Mijn Leer of voor de
Verlossing die Ik aan de wereld gaf door Mijn Dood op het Kruis, zij hebben niemand
om hen te leiden.
Zij zijn hier de slachtoffers. Zij worden niet naar Mij geleid. Hun wordt de kans
ontzegd om zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
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Nu roep Ik al Mijn volgelingen op zich voor te bereiden. De strijd onder gelovigen zal
spoedig losbarsten. De helft zal deze boodschappen niet alleen afwijzen, maar
proberen ze te verbieden.
De andere helft zal ze gebruiken om anderen te bekeren.
Die eenvoudige verloren zielen die Mij in het geheel niet kennen, zullen Mij
weldra wel kennen zodra Ik hun de Waarheid openbaar tijdens ‘De
Waarschuwing’.
Voor hen zal het gemakkelijker zijn om de Waarheid te zien dan voor hen die zeggen
van Mij te houden, maar Mij nu afwijzen.
Daarom is het nodig dat jullie bidden om de genaden die jullie in staat zullen stellen
Mij te zien, Mij te horen en Mij toe te laten jullie voor te bereiden op Mijn Tweede
Komst.
Geloof nooit dat het gemakkelijk zal zijn Mij oprecht te volgen, vooral nu in deze
eindtijd.
Want deze keer zal stille hulde aan Mijn Heilig Woord niet meer voldoende zijn.
Jullie zullen zoals een nieuwe rekruut zijn in een leger. Jullie zullen moeten trainen,
jullie zielen vernieuwen en tot Mij komen door de Sacramenten, voordat jullie sterk en
moedig genoeg zullen zijn om Mijn Heilig Woord te verspreiden.
De verspreiding van Mijn Kruistochtgebeden zal jullie eerste taak zijn.
Jullie, Mijn leger, zullen de grootste kruistocht ooit leiden van Mijn heilige missie op
aarde. Jullie zullen klein beginnen, maar aanzwellen tot 20 miljoen.
De gebeden en het lijden van Mijn Restkerk kunnen voldoende zijn om heel de
mensheid te redden. Vergeet nooit dat jullie gebeden de zielen van de meest
afschuwelijke zondaars kunnen redden, zo krachtig is het gebed. Bereid jullie dus
voor om samen te komen. Bereid jullie goed voor want er zullen stappen
ondernomen worden om jullie te stoppen. Aanvaard de ruwe beledigingen waarmee
zij jullie zullen bestoken.
Weet dat allerlei argumenten jullie zullen voorgesteld worden om jullie te
stoppen in jullie zending. Maar weet dat Ik jullie leid, stuur en sterk maak.
Weet ook dat jullie, Mijn leger, verantwoordelijk zullen zijn voor de redding van
miljoenen zielen, zielen die geen enkele hoop zouden gekend hebben.
Laat Mijn liefde jullie ziel aanraken en jullie als een geheel samenbinden, in
vereniging met Mij, jullie Jezus.
Sta Mij toe jullie te bedekken met Mijn Kostbaar Bloed en jullie Mijn gaven te
verlenen om jullie te helpen trouw te blijven aan Mij, zodat jullie nu Mijn oproep aan
jullie nooit verloochenen, hoe sterk de bekoringen ook mogen zijn.
Ik zegen jullie allen, Mijn sterk Leger.
Ik zal jullie leiden op elke stap van de weg in jullie opmars naar het Nieuwe
Tijdperk van Vrede.
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Jullie geliefde Redder,
Verlosser van de Mensheid,
Jezus Christus

448. De Maagd Maria: Juni is de maand van de Kruistocht van Bekering
Donderdag 31 mei 2012, 21.00 u.
Mijn kind, Satan en de mensen die hij besmet heeft, sparen zich geen enkele moeite
om het Allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.
Vergeet nooit dat Satan de eerste zaden van twijfel plant in de harten van uitverkoren
zielen.
De ergste veroordeling over deze Heilige Boodschappen zal geuit worden door hen
die intiem verenigd zijn met Mijn dierbare Zoon.
Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.
Laat hem dat niet doen, Mijn kind. Loop weg en laat je niet met hem in.
Mijn Zoon verdedigde nooit Zijn Heilig Woord, zo moet ook jij niet bezwijken
onder die bekoring.
De omvang van de Satanische invloed groeit en verspreidt zich over de hele wereld.
Mijn arme kinderen lijden zo en Ik ween tranen van verdriet wanneer Ik hun
ontzetting of verdriet zie.
Bid, Mijn kinderen, voor vrede op dit moment opdat Gods kinderen zich overal in de
wereld tot Mijn Zoon zouden wenden om kracht te bekomen.
Enkel goddelijke tussenkomst, verleend door de genaden die dank zij jullie gebeden
verschaft worden, kan jullie pijn en lijden verlichten.
Mijn Zoon verlangt vurig dat zielen zich tot Hem zouden keren, want Hij alleen kan
hun de troost geven die zij nodig hebben. Niets anders zal verlichting schenken van
de kwelling die jullie nu ondergaan.
Ik smeek jullie, kinderen, om de maand juni toe te wijden aan de bekering van
de mensheid en ervoor te zorgen dat zij naar verlossing streeft.
Roep deze maand uit als de maand van de Kruistocht van Bekering en bid als
één man in gebedsgroepen over de hele wereld.
Hier is het Kruistochtgebed voor de Kruistocht van Bekering.
Kruistochtgebed (58) – Kruistocht van Bekeringsgebed.
“O lieve Jezus, ik verzoek U om al Gods kinderen te omarmen en
hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.
Laat elke druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken om haar te
beschermen tegen de Boze.
Open de harten van allen, in het bijzonder van de verharde zielen
en van diegenen die U kennen, maar die bevlekt zijn met de zonde
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van hoogmoed, opdat zij zouden neervallen en smeken om hun
zielen te overstromen met het licht van Uw Liefde.
Open hun ogen om de Waarheid te zien zodat de dauw van Uw
Goddelijke Barmhartigheid over hen zou neerstromen zodat zij
bedekt zijn met de Stralen van Uw Barmhartigheid.
Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag, lieve Jezus
(persoonlijke intenties hier).
Ik smeek U om Erbarmen en offer U deze gave van één dag
vasten, elke week van deze maand juni als boetedoening voor alle
zonden. Amen.”
Kinderen jullie moeten één dag vasten elke week in de maand juni.
Jullie moeten dagelijks Mijn Rozenkrans bidden en de Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans.
Door dat te doen, kinderen, zullen jullie miljoenen zielen redden dank zij de
Barmhartigheid van Mijn Zoon Jezus Christus.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

449. 666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal, die jullie
gedwongen zal worden te aanvaarden juist zoals jullie de eerste de beste
vaccinatie zouden aannemen
Vrijdag 1 juni 2012, 20.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is reeds zijn vredesplan aan het
voorbereiden dat hij zal introduceren kort nadat de oorlogen in het Midden- Oosten
wijdverspreid zijn en wanneer de pijn en het verschrikkelijk leed duidelijk maken dat
er geen teken van hoop meer is.
Dan zal hij opeens verschijnen en zichzelf aan de wereld bekendmaken als een man
van vrede, een schitterende diamant die zal stralen te midden van de duisternis.
Wanneer hij te voorschijn komt zal hij aanzien worden als een van de meest
charismatische politieke leiders van alle tijden.
Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meerderheid
van de mensen bedotten.
Hij zal liefde en medelijden uitstralen en zal beschouwd worden als een Christen. Met
de tijd zal hij vele volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen zodat hij
gaat gelijken op Mij, de Messias.
Men zal hem zien als iemand die de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal in
bijna elk land van de wereld geliefd zijn.
Dan zal het lijken alsof hij bovennatuurlijke bekwaamheden heeft. Velen zullen
geloven dat hij door Mijn Vader gezonden werd en dat hij Mij is, Jezus Christus, de
Verlosser van de wereld.
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Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven opgeven voor hem en hij zal
met hen lachen en de spot drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.
Dat zal de grootste ontgoocheling aller tijden zijn en het plan is jullie zielen te stelen,
jullie van Mij weg te trekken.
Hij en de Valse Profeet, die als een koning zal zetelen op de Stoel van Petrus,
zullen in het geheim samenzweren voor de ene wereldreligie.
Die zal gelijken op een soort Christelijke religie die liefde promoot. Zij zal echter niet
de liefde voor elkaar promoten die van God komt. In plaats daarvan zal zij liefde voor
en trouw aan de Antichrist stimuleren alsmede de liefde voor zichzelf.
De gruwel stopt daarmee niet want wanneer zij de kinderen van God verleid hebben
zal de aanval ingezet worden.
Plots zal aan allen gevraagd worden om het ene wereldmerkteken van getrouwheid
te aanvaarden. Een verenigde wereld waarin alle mensen moeten participeren.
Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot het voedsel en hoe jullie leven.
Regels, veel regels, zullen beteken dat jullie gevangenen zijn geworden. De sleutel
van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het Merkteken van het
Beest zijn.
666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal, die jullie gedwongen
zal worden te aanvaarden juist zoals jullie de eerste de beste vaccinatie zouden
aannemen.
Eens ingeplant zal het niet alleen jullie geest en ziel vergiftigen, maar ook jullie
lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken die beraamd is om een groot deel van
de wereldbevolking uit te roeien.
Jullie moeten het Merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie
onderrichten wat te doen.
Velen zullen het Merkteken aanvaarden omdat zij zich hulpeloos zullen voelen.
Het Zegel van de Levende God, Mijn Kruistochtgebed (33) is jullie levenslijn.
Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen dat jullie door Mijn
Eeuwige Vader gegeven wordt, zullen jullie het Merkteken niet moeten
aanvaarden.
Jullie zullen niet worden aangeraakt. Jullie huis zal niet gezien noch gezocht
worden of een doelwit zijn, want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de
ogen van Satans leger.
Jullie zullen voedsel moeten verbergen dat enkele jaren moet meegaan. Jullie zullen
je eigen groenten moeten telen, jullie eigen water opslaan en alle Heilige voorwerpen
rond jullie bewaren.
Mijn Restkerk zal groeien en zich verspreiden en jullie zullen schuilplaatsen krijgen
wanneer het nodig is.
Er is veel planning nodig nu.
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Zij die met jullie lachen om wat jullie doen, of zeggen, Jezus zou jullie vast en zeker
niet vragen zoiets te doen? Voorziet Hij niet al zijn volgelingen in hun tijd van nood?
Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Dus speelt het
geen rol als jullie slechts een weinig eten hebben want Ik zal jullie beschermen en
jullie zullen veilig zijn.
Bid vurig voor die zielen die niet in staat zullen zijn het Merkteken te vermijden.
Die onschuldige zielen die in staat van genade zijn op het moment dat zij gedwongen
worden de chip te aanvaarden, zullen gered worden.
De rest van jullie moet plannen om jullie familie te beschermen en jullie trouw
aan de Heilige Eucharistie en de Mis.
Wanneer de Antichrist alle religies opslokt is het enige wapen waartegen hij
machteloos zal zijn, de Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en
de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige Eucharistie.
Mijn Missen moeten verdergaan. Diegenen onder jullie die dat weten moeten nu
talrijk samenkomen en starten met de voorbereidingen.
Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen ontvangen om jullie
rangen over de hele wereld te laten aangroeien.
De Rots zal belast worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zullen zeggen
dat het Mijn Nieuwe Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar.
Maar wanneer de vervolging eindigt zal Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren volk de
Tempel herbouwen en Mijn Nieuw Jeruzalem zal neerdalen vanuit de Hemel.
Het (Nieuwe Jeruzalem) zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen op
hetzelfde moment gehoord worden in de Hemel en op aarde.
En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn komst aankondigen en velen zullen in
extase ter aarde neervallen en wenen van opluchting, liefde en vreugde.
Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De hemelen zullen
oplichten, de donder zal luid weerklinken en engelenkoren zullen zingen in zoete
harmonie wanneer al Gods kinderen de Ware Messias zullen verwelkomen.
Ik, Jezus Christus, zal komen om te oordelen. En de Hemelen en de Aarde
zullen één worden.
De Nieuwe Glorievolle luister, de vernieuwde aarde zal oprijzen en het Nieuwe
Paradijs zal allen omarmen wier namen opgeschreven staan in het Boek van de
Levenden en die zich als één verenigen.
En terwijl het einde van de oude aarde, besmeurd met de vlek van de zonde, tot een
einde zal komen zal het Nieuwe Tijdperk pas beginnen.
Dat is waarnaar jullie moeten streven. Dat is waarop jullie recht hebben als deel van
jullie natuurlijke erfenis.
Concentreer jullie enkel op het redden van alle zielen.
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Dat is de reden waarom jullie alle obstakels die jullie tegenkomen moeten negeren.
De vervolging. De pijn. De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. Alles
wat telt is het redden van zielen.
Jullie Redder,
Jezus Christus
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450. De Maagd Maria: Ik heb deze gruwelijkheden geopenbaard aan de kleine
kinderen Melanie en Maximin te La Salette
Zaterdag 2 juni 2012, 11.00 u.
Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die Mijn Zoon liefhebben, op dit moment
bidden om de genaden van sterkte en doorzettingsvermogen.
De kennis die jullie hier door deze boodschappen wordt geopenbaard, kinderen,
dient om jullie te helpen voorbereidingen te treffen.
Heb nooit het gevoel, dat jullie, als Gods leger, niet in staat zullen zijn om het
boosaardig regime te weerstaan dat zichzelf weldra aan de wereld zal tonen.
Herinner jullie altijd de macht van Mijn Heilige Rozenkrans.
Herinner jullie altijd dat de macht van Mijn Vader de grootste macht is die bestaat.
Geen enkele macht is zo groot dat ze de Glorievolle Macht van God zou kunnen
verslaan.
Wanneer je een echt kind van God bent, en je tot de Vader komt door Mijn Zoon, dan
zal je beschermd worden.
Angst wordt veroorzaakt door het onbekende, maar ze kan ook veroorzaakt
worden wanneer de Waarheid bekend gemaakt wordt.
Laat toe dat de genaden die jullie verleend worden door de Kruistochtgebeden, jullie
de gemoedsrust en de zielensterkte geven om op te marcheren tot de redding van
zielen.
Hoe meer zielen zich bekeren tot de liefde van Mijn Zoon, hoe sterker jullie Kruistocht
zal zijn.
Heb elkaar lief en verenig jullie in gebed om te helpen Gods kinderen te redden
van de Antichrist.
Bid, bid, bid dat elke ziel moedig genoeg zal zijn om zijn vergiftigd merkteken te
weigeren.
Ik heb deze gruwelijkheden zo lang geleden al geopenbaard aan de kleine
kinderen Melanie en Maximin te La Salette. De tijd dat deze profetieën in
vervulling gaan is nabij.
Ik vertelde deze kinderen over de boze plannen en zij geloofden wat Ik hun zei. Nu
moeten jullie, kinderen, geloven dat deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden.
Jullie moeten vurig bidden om veel van de pijn die door de mensheid zal
moeten verduurd worden te verzachten en af te zwakken.
Wees dapper, kinderen.
Heb vertrouwen in Mijn Zoon en sta Hem de vrijheid toe jullie te leiden zoals Hij
moet, opdat zielen kunnen gered worden uit de klauwen van het Beest.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

- 204 -

451. Jezus: Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Bescherming.
Zaterdag 2 juni 2012, 9.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, indien Mijn volgelingen Mij toestaan hun zielen te
overstromen met Mijn onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen
ontbranden die hen zal opschrikken.
Kom tot Mij als vertrouwende kinderen met een eenvoudig en open hart,
zonder verwachtingen, en Ik zal jullie een vrede geven die jullie nergens anders
zullen vinden.
Terwijl Ik ween omwille van de manier waarop kwaad en hebzucht de wereld in hun
greep houden, ben Ik ook vol vreugde omwille van de zuivere liefde die Mijn
volgelingen Mij, hun Jezus, tonen.
Hoeveel troost en verlichting schenken zij Mij en hoe verlang Ik ernaar dat Ik hen in
Mijn armen zou kunnen nemen.
Hoe verlang Ik dat zij Mij zouden kunnen horen zeggen hoezeer Ik van hen houd.
Hoe hunker Ik naar de dag dat Ik Mijn hand zal uitstrekken om hun hand in de Mijne
te nemen en hen in Mijn Nieuw Koninkrijk te trekken wanneer zij eindelijk bij Mij thuis
zullen komen.
Die dag is niet veraf.
Al Mijn volgelingen, jullie moeten op dit moment naar Mij luisteren.
Jullie moeten sterk zijn en volharden tijdens de komende beproevingen en
nooit ontmoedigd raken.
Het bewandelen van het pad dat voor jullie uitgestippeld is naar Mijn Koninkrijk, zal
jullie kwetsen. Velen onder jullie zullen struikelen en vallen.
Sommigen zullen teruglopen naar de weg waarvan zij kwamen.
Anderen zullen gaan zitten, zullen opgeven en vast blijven zitten tussen het begin
van hun reis en de poorten van het Eeuwig Leven. Zo zwak zal hun geloof worden
omwille van de hindernissen die zij zullen tegenkomen.
De sterkeren zullen zonder vrees zijn. Zij zullen willen vooruitschieten en zullen
met elk greintje energie het Nieuwe Tijdperk van Vrede willen bestormen.
Niets zal hun in de weg staan. Zij zullen weten hoe het op til zijnde lijden te
weerstaan. Zij zullen weten hoe de vijand te bestrijden. Met weinig vrees in hun hart
zullen zij luisteren naar elke instructie die Ik hun geef.
Zij moeten altijd trachten terug te gaan om de zwakkeren mee te voeren. Diegenen
die angstig zijn. Zij moeten diegenen op hun schouders dragen bij wie de wilskracht
en de moed ontbreken om in Mijn Naam op te staan.
Degenen die jullie hulp weigeren zullen achtergelaten worden en zullen
deelgenoot worden van het koninkrijk van het Beest van waaruit geen
ontsnappen mogelijk is.
Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn bescherming.
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Als jullie alles onderwerpen aan Mijn Heilige Wil zal Ik voor alles zorgen.
Vertrouw Mij. Volg Mij.
De tijd is kort maar toch overvloedig om jullie voor te bereiden op de komende
strijd.
Ik bemin jullie allen. Vergeet nooit de macht van Mijn Liefde.
Jullie geliefde Verlosser,
Koning van Redding,
Jezus Christus

452. Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door
Mijn Geliefde Moeder
Zondag 3 juni 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni doorbrengen in
rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn Geliefde Moeder.
Deze maand is de tijd waarin, door de Kruistocht van Bekering, veel mensen de
genaden van onmiddellijke bekering kunnen ontvangen dankzij de offers die
gebracht worden door diegenen onder jullie die de vraag van Mijn Moeder, de
Moeder van Redding, beantwoorden.
Jullie moeten stil zijn deze maand.
Alstublieft, Ik verzoek jullie om jullie kerken zo dikwijls mogelijk te bezoeken
om 15.00 u. om de Barmhartigheidrozenkrans te bidden.
Katholieken, alstublieft, ontvang Mijn Heilige Eucharistie indien mogelijk elke
dag van deze maand.
Want deze maand zal de tijd zijn dat de plannen, in alle stilte onderweg om de
onrust in het Midden-Oosten te verhogen, afgewerkt worden.
Wees sterk. Wees geduldig. Wees nederig van hart.
Onderwerp jullie wil aan Mij en offer jullie beproevingen en offers op voor de bekering
van alle zondaars.
Ga in vrede, Mijn geliefde volgelingen.
Mijn Heilige Geest bedekt jullie allen op dit moment, nu Ik jullie uitnodig tot deze
bijzondere devotie.
Jullie geliefde Jezus
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453. Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zo zal Ik ook de tweede keer
verworpen worden
Maandag 4 juni 2012, 15.20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, maar zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden,
aanvaardden Mij als de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de
zonden van de mensheid.
In deze tijd zullen maar weinig Christenen zich realiseren dat Ik het ben die nu
tot hen spreek voordat Ik de tweede keer kom.
Zij zullen de leugens geloven die ontspruiten aan de lippen van leugenaars, de
valse profeten die zij graag zullen zien, terwijl zij Mij zullen verwerpen met een
haat die niet strookt met hun liefde voor God.
Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd zal Ik ook de tweede keer
verworpen worden.
Wees niet bedroefd omwille van de manier waarop Ik bespot, gestampt en geslagen
word en Mijn boodschappen belachelijk worden gemaakt. Want zulk een haat tegen
Mijn Heilig Woord kan alleen van Satan komen. Wanneer Satans woede intens wordt
zoals dat nu het geval is, dan kan je er zeker van zijn dat hij zich zorgen maakt
omtrent de zielen die Ik van plan ben uit zijn klauwen te redden.
Sluit je oren. Kijk recht voor je uit en focus enkel op Mij.
Elke soort aanval zal op jullie losgelaten worden, Mijn volgelingen, om jullie te
stoppen Mij te volgen.
Elk argument tegen Mijn woord vanwege diegenen die prat gaan op hun kennis
betreffende heilige spirituele zaken, moet aan de kant geschoven worden.
Zij hebben de Heilige Geest niet in hun zielen omdat zij dat niet waardig zijn omwille
van de zonde van hoogmoed.
Net zoals Ik leed onder de geseling aan de kolom, zo zal Ik opnieuw lijden
wanneer Mijn Heilig Woord nu vol haat verscheurd wordt door diegenen die er
willen voor zorgen dat Mijn woord verworpen wordt.
Nu zeg Ik tot die zielen. Indien jullie Mijn Barmhartigheid om de mensheid te redden
niet willen aanvaarden, waarom hebben jullie dan zo’n haat in jullie harten?
Weten jullie niet dat jullie door de Boze bekoord worden die jullie wil blind maken
voor de Waarheid?
Haat, laster en zwartmakerij komen niet van Mij. Wanneer jullie je door die
gemene zonden laten overwinnen, dan beminnen jullie Mij niet.
Jullie zullen naar Mij terugkomen wanneer jullie tijdens ‘De Waarschuwing’ voor Mij
zullen staan en indien jullie de nodige nederigheid hebben om Mij om vergeving te
vragen.
Als jullie nu niet stil blijven, zullen jullie lijden en jullie berouw zal jullie zwak en
bevend voor Mij achterlaten.
Hoezeer verwonden jullie Mij.
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Hoezeer laten jullie Mij lijden.
Jullie geselen Mij net zoals Ik de eerste keer gegeseld werd. Toch zeggen jullie
een Heilige Leerling van Mij te zijn.
Jullie zijn een oorzaak van groot verdriet voor Mij.
Tot Mijn volgelingen zeg Ik, negeer deze beschimpingen.
Open jullie mond niet en laat jullie niet in met diegenen die woede en haat
tonen en die tegelijkertijd beweren Mij te beminnen.
Hoe kunnen jullie Mij beminnen wanneer jullie geen liefde of geduld tonen voor
elkaar.
Jullie zijn hypocrieten wanneer jullie een ander kastijden in Mijn Naam.
Nu is de tijd rijp voor de tweede verwerping, niet verschillend van de eerste
keer.
De ridiculisering zal inhouden dat die zelfbenoemde Heilige leerlingen Mijn profeten
zullen bespotten in pogingen hen te doen struikelen door hun kennis van de Schriften
in twijfel te trekken.
Mijn profeten verstaan de Schriften niet en zij zullen Mijn woord niet
verdedigen.
Toch zullen die zogenaamde Heilige leerlingen, net zoals het was tijdens de Kroning
met Doornen op Mijn Hoofd, proberen om Mijn profeten te laten voorkomen als
dwaas en onwaardig.
Dan zullen zij grote inspanningen leveren hen te noemen en beschaamd te
doen staan terwijl zij tegelijk betuigen hoe goed zij zelf wel zijn in de kennis
van Mijn Leer.
Het intimideren zal aanhouden totdat het zal ophouden na ‘De Waarschuwing’,
wanneer deze zielen zullen beseffen welke vergissing zij begaan hebben.
Zij zullen hierom wenen en lijden, maar Ik zal hen vergeven omdat Ik hen
bemin.
Maar dan zullen velen geen spijt betonen. Zij zullen Mijn eindtijdprofeten vreselijk
doen lijden en vervolgen. Zij zullen geen moment opgeven.
Elke pijn, belediging en bedreiging zal hun in het gezicht geslingerd worden in Mijn
Naam, Jezus Christus, de Mensenzoon.
Zij zullen Mij ontkennen, door Mijn Heilig Woord gegeven aan hen vandaag, tot op
het einde.
Dan zal hun nog een laatste kans gegeven worden om het Boek der Waarheid
te erkennen. Zij zullen Mij of aanvaarden of verwerpen.
Dan zal Ik al die nederige zielen verzamelen die Mij beminnen en de Nieuwe Hemel
en de Nieuwe Aarde zal oprijzen.
Degenen die Mij nog steeds verwerpen zullen in de vuren van de Hel geworpen
worden.
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Ik kom nog een laatste keer om jullie te redden.
Open jullie harten en zie dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept.
Indien jullie dat niet kunnen zien, dan hebben jullie veel gebed nodig om de Heilige
Geest in staat te stellen om echt in jullie zielen binnen te dringen.
Onthoud dat zij die gezegend zijn met de Heilige Geest anderen niet beledigen, geen
laster bedrijven of haat verspreiden over Gods kinderen.
Zij willen Gods kinderen niet controleren.
Zij verbreken de Tien Geboden niet.
Jullie Jezus

454. Satan is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen
te vergiftigen ten aanzien van deze Zending
Dinsdag 5 juni 2012, 22.00 u.
Mijn dochter, het is onverstandig van diegenen die overal ter wereld Mijn zieners
volgen te bezwijken voor het nieuwe plan van de Boze.
Hij is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen te vergiftigen
ten aanzien van deze zending.
Hij zal de ene tegen de andere opzetten.
Hij zal twijfels in hen doen opkomen omtrent deze Heilige Boodschappen en
dat zal jou veel verdriet en leed bezorgen.
De geestelijke jaloersheid zal oprijzen als een beest uit de diepte van de
oceaan en het zal een vreselijke stortvloed van haat doen vloeien niet alleen
over Mijn Boodschappen maar over jou.
Je moet bidden want het zal spoedig gebeuren.
Verwacht deze gebeurtenissen in dagelijks gebed en sta niet toe dat deze reeks van
aanvallen je ontmoedigen.
Mijn volgelingen moeten hiervoor op hun hoede zijn want wanneer het begint,
binnen de volgende maand, zullen ook jullie bekoord worden om te twijfelen
aan Mijn Heilig Woord.
Deze profetie zal zich voor jullie ogen voltrekken en zal tot dusver de
gemeenste en pijnlijkste aanval zijn op deze zending.
Niet alleen zullen deze aanvallen voortkomen van diegenen die de boodschappen
promoten van diegenen waarvan zij denken dat het waarachtige hedendaagse
zieners en profeten zijn, zij zullen ook gesteund worden door sommige van Mijn
Gewijde Dienaars.
Het venijn zal vele zielen vergiftigen en velen zullen Mij verwerpen.
Negeer deze aanvallen, Mijn dochter. Ga verder en geef de wereld zo vlug mogelijk
Mijn boodschappen.
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Het is belangrijk dat je Mijn Heilig Woord en Mijn gebeden verspreidt, zelfs onder
diegenen die niet naar Mij willen luisteren. Want velen zullen zich ongemakkelijk
voelen wanneer zij met deze boodschappen in aanraking komen en ze afwijzen, en
dan zullen zij genaden ontvangen om de Waarheid te zien.
Onderschat nooit ofte nimmer de macht van Satans invloed op jullie.
Hij vuurt zijn pijlen vooral af op de zielen die Ik nodig heb om Mij te helpen bij Mijn
Zending om de mensheid te redden.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

455. De Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie
intiemer verenigd met Mijn Zoon
Woensdag 6 juni 2012, 15.05 u.
Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met Mijn
Zoon.
Lijden, hoe hard het ook is, schenkt genaden, vooral wanneer het vrijwillig omarmd
wordt voor de redding van zielen.
Wanneer jullie lijden, bedenk dan altijd hoezeer Mijn Zoon geleden heeft.
Bedenk dat Zijn fysiek lijden zeer moeilijk om dragen zou zijn voor een mens. Toch
kan geestelijk lijden dezelfde pijn veroorzaken.
Tot diegenen die worstelen met het lijden, jullie moeten Mij, jullie geliefde Moeder
van Redding vragen jullie te helpen ermee om te gaan.
Ik zal jullie lijden nemen en het in jullie naam aan Mijn Geliefde Zoon aanbieden
tot redding van zielen.
Hij zal enkel nemen wat Hij nodig heeft en jullie vertroosting geven. Dan zal Hij jullie
last verlichten.
Lijden kan een manier van zuivering van de ziel zijn.
Indien jullie het verwerpen en ertegen vechten, dan zal het jullie geen
verlichting brengen. Het zal een nog veel zwaardere last worden.
Wanneer jullie het met liefde aanbieden zal jullie last verlicht worden en jullie zullen
vreugdevol worden.
Wees nooit bang voor het lijden want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van
Mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding
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456. 600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van
de Hel. Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten
Donderdag 7 juni 2012, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de hemelse strijd
die woedt tegen Satan en zijn gevallen engelen.
Nu zijn de in elke natie losgelaten engelen van Satans leger en hun toegewijde
leerlingen op aarde bezig om Gods kinderen op elke mogelijk manier te kwellen.
Er zijn de zichtbare tekenen. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd
veroorzaakt door de boosaardige krachten wier eerste doelwit het was om haar op de
knieën te brengen. Daarmee echter niet tevreden, willen de machten van het kwaad
ook de Heilige Eucharistie vernietigen door haar te profaneren.
Door Mijn Kerk op aarde te ontmoedigen was het plan van Satan om het geloof
van Mijn volgelingen te vernietigen.
Veel van Mijn volgelingen betonen Mij, hun Verlosser, geen eer meer omdat ze de
zonden van diegenen die Mij in de Kerk vertegenwoordigen kwalijke nemen. Hoezeer
verwonden zij Mij wanneer zij Mij zo vlug in de steek laten.
De geloofsafval in de wereld van vandaag werd ook door Satan gepland door
de kinderen van God te verleiden om hun geloof te verloochenen.
Als vervanging gebruikt hij een nieuwe religie, dikwijls gekend als de New Agereligie. In plaats van God, de Eeuwige Vader te verheerlijken, verheerlijken zij het
menselijk wezen als geestelijk superieur en leidinggevend.
Zoals Lucifer die niet alleen wilde zijn zoals God, maar die God wilde worden,
wil deze snel ontwikkelde cultus Gods kinderen ervan overtuigen dat zij de controle
hebben over hun eigen bestemming, dat alles kan gecontroleerd worden door een
vals geloof in een bovennatuurlijke wereld die niet bestaat.
Het geloof in valse goden zoals Boeddha heeft zoveel mensen geschaad en in
een donkere wereld binnen geleid, die op het eerste gezicht lijkt te schitteren,
maar die niet in staat is de zuivere liefde voor elkaar aan te wakkeren.
In plaats daarvan monden al deze New Age-religies uit in slechts één ding,
zelfobsessie en liefde voor zichzelf ten koste van een ander.
De oorlogen die Satans Vrijmetselaarsorden veroorzaken, zijn talrijker geworden en
de grootste groep van allen wil door slachtingen de controle over het Midden-Oosten.
In Europa zal men de introductie van een nieuwe wereldmunt uitdenken om slaven
van hen te maken.
Satans greep is zo sterk dat er veel gebed nodig zal zijn om de macht die hij
uitoefent te doen kantelen. Dan zal er nog verleiding zijn om Gods kinderen af te
keren van de Waarheid.
Satan kan jullie geest grondig in de war sturen. Maar, hoewel hij niet bij machte is te
weten wat jullie denken, kan hij gedachten en twijfels in jullie geest plaatsen.
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Wanneer jullie aanvankelijk weerstand bieden, door te bidden om de genaden
om jullie zelf te beschermen, zal hij zijn activiteiten verhogen.
Satan stuurt zijn demonische engelen naar gelovigen om hen te bestoken. Indien
jullie ze zouden kunnen zien, dan zouden jullie geschokt zijn. Twee of drie kunnen
jullie omringen en doen struikelen, jullie verward doen geraken, benauwd en jullie
geesten vullen met liefdeloze gedachten tegenover een andere persoon.
Al wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die Hem op
aarde vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.
Dan neemt hij diegenen in het vizier die hoge posten bekleden en controle hebben
over miljoenen levens. Hij verleidt hen tot corruptie, manipulatie van macht en de
introductie van slechte wetten, ontworpen om pijn en ontbering te veroorzaken. En
dan orkestreert hij oorlog.
Kinderen, negeer de strijd niet want hij is echt.
600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de
Hel.
Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten. De tijd voor Gods leger in de Hemel,
om Satan te vernietigen, is begonnen. De tijd voor Mijn Leger op aarde om de
wapens op te nemen is ook gekomen.
De tijd is kort. Wij hebben veel werk te doen.
Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan de redding van zielen alleen tot
stand brengen indien Mijn Stem op dit moment gehoord wordt.
Satan weet dat. Hij heeft een vloek over deze zending geplaatst en zal velen van
Gods kinderen wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan de
openbaring van het Boek der Waarheid verhinderen, want Ik ben het, Jezus Christus,
die dit openbaar.
Toch zullen vele arme zielen overtuigd worden om de andere kant op te kijken
wanneer Ik de Waarheid, zichtbaar voor heel de wereld, aankondig zoals voorzegd in
het Boek der Openbaring.
Sta hem nooit toe zich met jullie in te laten. Jullie kunnen dat doen door te weigeren
in te gaan op beledigingen of bespottingen van anderen wanneer jullie Mijn Heilig
Woord verkondigen. Want door jullie met hem in te laten geven jullie hem de munitie
die hij nodig heeft om jullie te verzwakken.
Jullie geliefde Jezus,
Redder van heel de mensheid.

457. De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij
volgen
Vrijdag 8 juni 2012, 19.05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen die Mijn Heilige Woorden lezen, die uit liefde aan de
mensheid gegeven worden, begrijpen Mijn intenties verkeerd.
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Als de Mensenzoon is het Mijn plechtige belofte om de hele mensheid te redden.
Mijn Kruisiging op het Kruis was niet zomaar een moment in de tijd, of een moment in
de geschiedenis.
Het was een Offer dat gebracht werd om ieder van jullie afzonderlijk, zelfs
vandaag, het geschenk van Eeuwig Leven aan te bieden.
Dit is een plechtige belofte. Het leven van de komende wereld, Mijn Koninkrijk
op aarde, is voor iedereen.
Ik kom nu om jullie voor te bereiden.
Ik heb jullie reeds eerder gezegd dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor
de gevaren die jullie lopen door Mijn leer te verwerpen en de Tien Geboden die door
Mijn Eeuwige Vader werden afgekondigd, Ik toch Gods kinderen niet kan bevelen of
eisen om te luisteren. Want aan heel de mensheid werd een bijzonder gave
geschonken, net zoals aan de engelen in de Hemel, de gave van de vrije wil.
De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.
Ik kan jullie waarschuwen, jullie de vergissing van jullie wegen tonen, maar Ik
kan jullie niet bevelen Mijn oproep te beantwoorden.
Ik kan enkel vragen.
De vrije wil, al is het een gave, kan ook een hindernis zijn wanneer hij gebruikt wordt
door Satan om leugens in jullie geesten te zaaien.
Hij kan eisen stellen van zeer dwingende aard die voor jullie zeer moeilijk te
bevechten zijn, dusdanig is zijn macht.
Mijn geduld wordt in deze eindtijd beproefd als nooit tevoren.
Ondanks Mijn Dood op het Kruis, Mijn leven dat Ik met liefde gegeven heb om ieder
van jullie te redden, zijn velen vergeten wat dit Offer werkelijk betekent.
Als Ik Mijn leven prijsgaf voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn
kinderen niet?
Als zij nu niet naar Mij willen luisteren, langs deze boodschappen om, dan is dat de
keuze die zij maken met hun eigen vrije wil. Waarom gaan zij dan voort met de
inhoud van de Heilige Bijbel verkeerd uit te leggen en te verdraaien?
Ongeacht hoezeer Ik verworpen word, Ik zal nooit falen in Mijn plicht jullie te
waarschuwen voor de komende gevaren.
De gevaren waarover Ik spreek betreffen niet alleen de ellende die door Satans
boosaardige aanhangers gepland wordt over jullie naties, de controle over jullie geld,
jullie eten of menselijk leven.
Neen, de gevaren waarvan jullie je vooral bewust moeten zijn, betreffen het gevaar
jullie ziel aan Satan en zijn gevallen engelen te verliezen.
Of jullie nu acht slaan op Mijn Woord ligt geheel aan elk en iedereen van jullie.
Al wat Ik jullie vraag is te luisteren. Het nalaten om te luisteren en om de bijzondere
genaden te aanvaarden die Ik jullie nu verleen, betekent dat jullie misschien niet
gepast toegerust zullen zijn om jullie ziel te redden van het Beest.
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Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend de gebeden
te selecteren die Ik jullie door deze boodschappen gegeven heb.
Die zullen jullie helpen Mijn oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.
Jullie Jezus

458. God de Vader: Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met de Hiërarchie
in de Hemelen
Zaterdag 9 juni 2012, 15.45 u.
Mijn lieve dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in
Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te redden.
Alhoewel Ik de gave van de vrije wil moet respecteren, die Ik als de grootste gave
geschonken heb om er zeker van te zijn dat de mensheid Mij uit eigen beweging zou
beminnen, en niet uit dwang, zal Ik toch wonderen doen en mirakels tot stand
brengen om Mijn kinderen bij Mij thuis te brengen.
Als een God van Gerechtigheid zou Ik nooit het kwade kunnen verschonen of
aanvaarden, toch zal Ik al diegenen vergeven die terugkeren tot Mijn Zoon en
verlossing zoeken wanneer zij zich bewust worden van de inhoud van het Boek der
Waarheid.
Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met de Hiërarchie in de Hemelen en Ik
zal, zo beloof Ik, de vijand en de duivels verslaan die door Lucifer zijn
voortgebracht.
De tijd komt naderbij dat Satan voor 1.000 jaren zal verbannen worden en wee
de mens die hem of zijn boosaardigheid niet verzaakt.
Allen zal de waarheid van Mijn Goddelijke Liefde getoond worden en Mijn verlangen
om Mijn heerlijk Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen.
Iedere poging, door middel van Mijn profeten, zal gedaan worden om ze in de armen
van Mijn Zoon te trekken.
Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet.
Kom en hoor Mijn Oproep.
Verwerp jullie erfenis niet.
Jullie zien nu de grootste crisis sedert de schepping van het menselijk ras onder
ogen, want de tijd is nu voor jullie gekomen om de definitieve keuze te nemen.
Wees ervan bewust dat elke leugen en elke verleiding zullen opgezet worden om
troost te zoeken in de armen van Satan en zijn duivels, met de bedoeling jullie zielen
te stelen.
Alleen diegenen die tijd uittrekken om hun Geloof te beschermen, door gebed
en de sacramenten, zullen sterk genoeg zijn om aan hun macht te weerstaan.
Onthoud dat Satan niet kan winnen want die macht heeft hij niet. Hij zal nu allen
aanvallen, zelfs heilige zielen, om Mij en Mijn geliefde Zoon te verwerpen.
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In plaats daarvan zal hij jullie in een afgrond van duisternis en verwarring aanzuigen
en jullie zullen gevangen worden in een complex net van bedrog waaruit jullie niet in
staat zullen zijn los te komen.
Luister nu naar Mij. De laatste strijd is begonnen. Bega niet de vergissing om deze
oproep, komende vanuit de Hemel, te verwerpen, want dat zal betekenen dat jullie
voor eeuwig zullen verloren zijn.
O indien jullie getuigen zouden zijn van de tragedie van die zielen die de Beker
van Redding zullen weigeren.
Zij zullen hulpeloos samen met Satan neertuimelen in de diepten van de Hel van
waaruit geen terugkeer mogelijk is.
Ik moet, als jullie Vader, wijzen op de gevaren die jullie onder ogen zullen zien.
Waarom willen jullie niet luisteren?
Als jullie in Mij geloven, besef dan dat Ik Mijn profeten zou zenden om jullie te
waarschuwen.
Deed Ik dat vroeger ook niet? Luisterden zij? Neen, velen luisterden niet en
voor hun ongelovige ogen ontvouwde zich dan de profetie.
Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat de tijd voor de wederkomst van Mijn
Zoon, de ware Messias, nabij is.
Satan weet dat. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles aan zal doen om Mijn
kinderen van Mij weg te rukken.
Ik ben jullie God, het begin en het einde.
Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat de wereld,
zoals jullie die kennen, ten einde zal lopen.
Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verwerpen, jullie wacht de nieuwe
wereld, het Nieuwe Paradijs op Aarde, in al zijn glorie.
Keer jullie niet af.
Sta niet toe dat gebrekkig menselijk redeneren jullie en jullie geliefden verhinderen
om in dit schitterende Paradijs binnen te gaan waar het jullie aan niets zal ontbreken.
Kies voor Mijn Paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere plaats
waar jullie zullen leven in volmaakte harmonie naar geest, ziel en lichaam.
Geen bederf. Geen zonde. Enkel liefde waar jullie zullen leven in eenheid met Mijn
Goddelijke Wil.
Jullie liefhebbende Hemelse Vader,
God de Allerhoogste
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459. De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle
Christelijke Kerken dicteren
Zondag 10 juni 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om moedig te zijn op dit
moment.
Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Het is de tijd om te
vechten voor jullie verlossing.
Ik roep alle Christelijke Kerken op, Mijn clerus en al diegenen die hun leven aan Mij,
hun Jezus, hebben toegewijd om te luisteren naar Mijn smeekbeden.
Geef nooit de waarheid van Mijn leer op.
Laat Mij nooit in de steek.
Verzaak nooit Mijn Kerk. Want Ik ben de Kerk.
Verloochen nooit Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des levens.
Aanvaard nooit de leugens die weldra bij jullie zullen ingeprent worden, om Mijn Kerk
op aarde te verdringen.
Het is tijd om zich voor te bereiden.
Weldra zullen jullie ertoe gebracht worden een nieuwe religie aan te nemen die
door mensen zal bedacht zijn.
Weldra zullen jullie gedwongen gevoed worden met wat zal gelijken op de
Heilige Eucharistie, maar het zal niet Mijn Lichaam zijn.
Het (surrogaat) zal leeg, onvruchtbaar worden en zal geen echt leven
voortbrengen.
De enige Heilige Eucharistie die bestaat is de wijze waarop Mijn
Tegenwoordigheid bekend gemaakt wordt in het Heilig Misoffer zoals het nu is.
Wijk hier nooit van af zelfs niet indien jullie daartoe gedwongen worden door de
heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen.
Zij zullen Mijn kerken ontwijden en ze omvormen in niets meer dan plaatsen voor
entertainment en sociale uitlaatkleppen.
Jullie moeten altijd de stappen volgen die Ik geleerd heb aan Mijn Apostelen tijdens
het Laatste Avondmaal.
Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles ingericht is voordat de aanval begint.
Want binnenkort zullen jullie het onmogelijk vinden een valse doctrine te volgen die
jullie opgelegd wordt door de gruwel die te wachten staat.
De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle Christelijke
Kerken dicteren die hij als één zal fusioneren.
Maar het zal niet op Mij zijn, Jezus Christus, dat de Nieuwe Tempel zal
gebouwd worden. Het zal een tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen met
de bedoeling het Beest te eren.
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Luister nu naar Mijn woorden want weldra zullen jullie de Waarheid zien.
Aan diegenen die dapper genoeg zijn om op te staan tegen deze vervolging van jullie
geloof, jullie moeten nu plannen.
Aan diegenen die de kracht niet hebben om weerstand te bieden tegen het rijk van
de Antichrist en de Valse Profeet, kniel neer en smeek Mij jullie te helpen.
Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die onder jullie zullen opstaan,
onder leiding van Mijn Twee Getuigen.
Enoch en Elia, tegenwoordig in Mijn Christelijke Kerken op aarde en het Huis
van Israël, zullen de prediking van de Evangelies over de hele wereld
beïnvloeden.
Niets zal het onderricht van de Waarheid stoppen.
Deze tijd zal moeilijk zijn, maar sta op en volg Mijn Leger op aarde en meer zielen
zullen gered worden. Verlaat de kudde niet die Ik jullie gegeven heb om jullie te
leiden.
Vrees niet, want alleen door Mijn Pad naar Eeuwig Leven te volgen, kunnen jullie
gered worden.
Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen voor Mij verloren gaan,
maar jullie zullen onschuldige zielen op het pad naar de Hel leiden.
Wees dapper Mijn gewijde dienaars.
Aanvaard dat de tijd voor Mijn terugkeer op til (imminent) is. Jullie hebben geen tijd te
verspillen.
Jullie Jezus

460. Moeder van Redding: Bid voor de Christelijke Kerken zodat hun de
genaden zullen gegeven worden om hun Geloof te verdedigen
Maandag 11 juni 2012, 12.02 u.
Al Gods kinderen over de hele wereld worden opgeroepen om op dit moment te
verzamelen om eenparig te smeken voor de Barmhartigheid van Mijn Eeuwige
Vader.
Kinderen, stort jullie harten uit bij Mijn Vader en vraag Hem jullie te
beschermen en te bedekken met het kostbaar bloed van Zijn Zoon.
Jullie moeten elke dag van nu af aan aandacht schenken om tot God de Vader te
bidden in de naam van Jezus Christus, Redder van de Wereld, voor elke mogelijke
bescherming tegen de kwade machten, nu onstuitbaar in elke uithoek.
Bid, bid, bid voor de Christelijke Kerken op aarde opdat hun de genaden zullen
gegeven worden om hun Geloof te verdedigen.
Geef de hoop nooit op, kinderen, want eens jullie trouw beloven aan Mijn Zoon en
bidden om sterkte, zullen jullie gebeden verhoord worden.
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Vandaag vraag Ik jullie verder te gaan met de Kruistochtgebeden van Bekering en
het bidden van de Allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Deze maand werd aangewezen voor de bekering van vele naties.
Het vasten moet doorgaan om zielen te redden en het kan uitgevoerd worden
naar ieders mogelijkheid.
Kinderen, blijf bidden voor de bekering die op dit moment zo nodig is.
Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.
Moeder van Redding

461. Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn
Restkerk op aarde
Maandag 11 juni 2012, 16.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen die zielen die ontvlamd zijn door de
Kracht van de Heilige Geest, tengevolge van deze boodschappen, in alle naties
eensgezind samenkomen.
Zij zullen zich eendrachtig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat elke
verloren zien uit de klauwen van het Beest kan gegrepen worden.
Mijn Restkerk zal snel samenkomen en aangroeien doorheen heel de wereld en
het gebed zal hen samensmeden tot één Heilige Kerk.
Ik zal hulp zenden tot elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Dan
zullen zij opstaan en moedig de Waarheid verkondigen in elke hoek van de wereld.
Mijn stem zal weerklinken als de donder en zij die Mij waarlijk beminnen zullen
Mij ook (h)erkennen.
De genade van de Heilige Geest zal de zielen van Mijn strijders ontvlammen en zij
zullen opmarcheren en Mij helpen om de mensheid te redden.
Wees blij, Mijn Leger, want jullie zijn gezegend om uitverkoren te zijn geweest voor
deze glorievolle taak.
Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie je arme broeders en
zusters helpen redden om niet verloren te gaan aan de Boze.
Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe jullie te leiden door de dichte en
doornige jungle tot in het Licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.
Vrees nooit Mijn Hand aangezien Ik jullie nu onverschrokken leid in de strijd tegen de
Antichrist.
Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op
aarde.
Onthoud ook dat het aantal zielen dat kan gered worden zal afhangen van de
kracht van jullie Geloof, jullie edelmoedigheid van geest en jullie
bereidwilligheid om te lijden in Mijn Heilige Naam.
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Ik bemin jullie.
Ik zegen jullie.
Ik geef jullie nu de nodige genaden om jullie wapenrusting op te pakken en op te
marcheren naar het Eeuwig Leven.
Jullie geliefde Jezus

462. De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de gebeden die hun
gegeven worden voor de mensheid
Dinsdag 12 juni 2012, 17.58 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik nooit diegenen zou veroordelen die
beweren in Mijn Naam te komen, maar die dat niet doen.
Ik bemin al Gods kinderen, inclusief de valse profeten uitgestuurd om de
mensheid in verwarring te brengen op dit moment.
Veel zulke zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de nood om intiemer te worden. Zij
kunnen zich, zonder eigen schuld, inbeelden dat zij goddelijke boodschappen
ontvangen. Je moet veel voor zulke zielen bidden. Je moet hen nooit oordelen.
Dan zijn er diegenen die beweren te komen in Mijn Naam, maar die het
Merkteken van het Beest dragen. Wolven in schaapskleren, zij zijn er op uit de
zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen met de zonde van misleiding.
Zij zijn de gevaarlijke valse profeten wier doel het is de waarheid van Mijn Leer
te verdraaien op zulk een wijze dat het nauwelijks opvalt.
Zij zullen, door een uiterlijke schijn van valse nederigheid, jullie een leugen in Mijn
Naam doen geloven. Zij zullen een inschikkelijk masker van bedrog aanbieden en
jullie zullen ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid spreken.
De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de gebeden die hem gegeven
worden voor de mensheid.
Bekering verspreid zich snel door de kracht van de Heilige Geest wanneer
boodschappen van de Hemel komen en ze alle religies, alle
geloofsovertuigingen omvatten om hen als één te verenigen.
Ik dring op dit moment aan op gebed voor zulke zielen die misleid werden om te
geloven dat zij spreken met de stem van de Hemel. Bid voor hen zodat zij de kracht
mogen ontvangen om nederig te worden ten einde hen in staat te stellen de
Waarheid te zien.
Bid opdat zij hun zielen niet zouden toestaan door de Misleider gebruikt te worden
om onder Gods kinderen verwarring te stichten.
Bid ook voor diegenen die niet in de naam van God spreken, maar die
doelbewust spreken met de tong van Satan. Ook zij hebben jullie gebeden nodig
want zij worden door Satan genadeloos gebruikt als middel om leugens te
verspreiden.
Jullie geliefde Jezus
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463. Een Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader
Woensdag 13 juni 2012, 16.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote Gave aan de
mensheid van Zijn Zegel schonk, zo ook moeten Zijn kinderen plechtig beloven
trouw te zijn aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen die zullen opmarcheren in Zijn leger om de zielen van al
Gods kinderen te helpen redden, inbegrepen de verharde zondaars, deze plechtige
belofte te maken.
Kruistochtgebed (59) – Een plechtige belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.
“O Allerhoogste God, o Hemelse Vader, ik beloof U plechtig mijn
standvastige trouw om U te eren en in alles te gehoorzamen
verenigd met Uw Goddelijke Wil op aarde.
Ik offer U, door het Kostbaar Bloed van Uw enig geliefde Zoon, de
Ware Messias, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel ten behoeve
van alle zielen, zodat wij ons eendrachtig kunnen verenigen in Uw
komend Hemels Koninkrijk zodat Uw Goddelijke Wil geschiede op
aarde als in de Hemel. Amen.”
Jullie moeten jullie zielen verpanden aan Mijn Hemelse Vader als een teken van jullie
Geloof en als gedachtenis aan Mijn Dood op het Kruis, zodat ieder van jullie zal
drinken van de Beker des Heils.
Jullie Jezus

464. ‘De Waarschuwing’, al moet zij niet gevreesd worden, zal pijn veroorzaken
in hen die niet in staat van genade zijn
Donderdag 14 juni 2012, 18.45 u.
Ik, jouw geliefde Jezus, verlang dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen
vraagt om aandacht te schenken aan Mijn instructies.
Zorg voor elk lid van jullie eigen familie, zij die in jullie midden vertoeven en die Mijn
Leer niet volgen.
Bekommer jullie om die zielen onder jullie die voor Mij verloren zijn, die Mij
ogenschijnlijk verwerpen. Ik vraag jullie om op dit moment vurig voor hen bidden.
Jullie moeten smeken om Barmhartigheid voor hun zielen. Jullie gebeden en offers
kunnen hen vrijwaren van verschrikkelijk lijden tijdens de Zuivering bij ‘De
Waarschuwing’.
‘De Waarschuwing’, al moet zij niet gevreesd worden maar verwelkomd als Mijn
bijzondere Gave, zal pijn veroorzaken bij hen die niet in staat van genade zijn.
Bereid jullie zielen op voorhand voor want gezonde zielen zullen ‘De Waarschuwing’
als een vreugdevolle gebeurtenis ervaren.
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Zij zullen niet lijden omdat zij in staat van genade zullen zijn, vooral wanneer zij
geregeld het Sacrament van de Biecht ontvangen.
Hun kracht zal diegenen helpen die na ‘De Waarschuwing’ doorheen de pijn van het
Vagevuur moeten gaan.
Help diegenen die niet willen luisteren door het dagelijks bidden van Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans.
Bied Mij, jullie Jezus, een offer aan als eerherstel voor de zonden van jullie families.
Ik zal Barmhartigheid betonen aan allen die de zwarte staat van hun zielen
erkennen, wanneer hun zonden tijdens ‘De Waarschuwing’ getoond worden.
Alleen diegenen met oprechte nederigheid en een zuiver hart zullen vergeven
worden.
Al die zielen, inclusief de kinderen die Mij verloochenen, hebben een vreselijke nood
aan jullie gebeden.
Hier is het gebed dat jullie moeten bidden voor hun bekering tijdens ‘De
Waarschuwing’.
Kruistochtgebed (60) – Gebed voor bekering van families tijdens ‘De
Waarschuwing’.
“O lieve Zoete Jezus, ik smeek om Barmhartigheid voor de zielen
van mijn familie (noem ze hier).
Ik offer U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden om hun
zielen te redden van de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U verloochenen of Uw Hand
van Barmhartigheid verwerpen.
Open hun harten om zich met Uw Heilig Hart te verstrengelen
zodat zij de vergeving kunnen zoeken die zij nodig hebben om
gered te worden van de vuren van de Hel.
Geef hun de kans zich te beteren zodat zij kunnen bekeerd
worden met de Stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid.
Amen.”
Kinderen van God, bereid jullie voor op ‘De Waarschuwing’ want het kan op eender
welk moment plaatsvinden.
Jullie Jezus
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465. De Hemelgewelven zullen teruggetrokken worden alsof een dak is
geopend
Zaterdag 16 juni 2012, 19.40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord wordt door miljoenen over de hele wereld
gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Zij die gezegend zijn met de Heilige Geest zullen onmiddellijk weten bij het lezen van
Mijn Boodschappen, dat zij van Mijn Goddelijke Lippen komen.
Diegenen die zeggen Mij te kennen maar er niet in slagen Mij te herkennen,
kunnen nog altijd niet weerstaan Mijn Woord te lezen, hoewel zij tegen Mij
vechten.
Zij verwerpen Mij, maar toch worden zij altijd naar Mijn Boodschappen
getrokken.
Beseffen zij dan niet dat dit de Heilige Geest is, die, hoewel slapend in hun
zielen, hen toch naar Mij toetrekt?
Ik zeg dit tot hen. De tijd is gekomen want spoedig zullen jullie grieven jullie getoond
worden tijdens ‘De Waarschuwing’.
Jullie haat tegenover Mijn Woord zal jullie onthuld worden en dan zullen jullie de
Waarheid kennen.
Wanneer dat gebeurt moeten jullie je verenigen met jullie broeders en zusters
en strijden om het recht Mijn Kerk op aarde te verdedigen.
De hemelgewelven (luchten) zullen weggetrokken worden alsof een dak is
geopend om het vuur en de vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te
openbaren.
De aarde zal met zulk een kracht geschud worden dat niemand zal ontsnappen
aan Mijn Ogen, Mijn Geest of Mijn Gave.
Velen zullen beven van angst omdat het dan pas zal zijn dat velen zich voor de
allereerste keer bewust zullen worden van hun zielen.
Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichamen en al de genoegens die zij zoeken
te voeden, zonder betekenis zijn.
Zij zullen elk deel van hun ziel zien, maar het zal niet met hun eigen ogen zijn dat zij
zullen zien. Zij zullen naar hun zielen kijken door Mijn Ogen.
Zij zullen zich ziek en walgelijk voelen net zoals Ik wanneer Ik de
afschuwelijkheid zie van hun beklagenswaardige wandaden.
Zij zullen zien hoe verdorven hun gedrag was tegenover anderen en het kwade dat
zij gedaan hebben tegenover hun naasten, hun broeders en zusters.
Dan zullen zij hun eigenliefde zien, de ijdelheid en de liefde voor valse idolen en
weten hoezeer Mij dat beledigt.
Diegenen wier zonden zo zwart zijn zullen zich ziek voelen, pijn hebben, niet in staat
zijn zich staande te houden bij de verschrikkingen die zij moeten zien. Zij zullen al
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hun kracht nodig hebben om de zuivering te doorstaan die nodig is om hen in staat te
stellen te overleven en het pad van de Waarheid te volgen.
Het is belangrijk te weten dat ‘De Waarschuwing’ alleen dat is. Ik kom om Gods
kinderen te waarschuwen dat hun zonden kunnen en zullen vergeven worden.
Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dat wil zeggen dat
diegenen die in die fase om verlossing vragen, zullen gered worden.
Diegenen die Mij nog steeds verwerpen zullen tijd krijgen tot inkeer, maar niet veel.
Indien zij Mijn Hand van Barmhartigheid blijven verbeuren, dan zal Ik Mij moeten
terugtrekken.
Dan zal Ik de rechtvaardigen aan een kant scheiden van de onrechtvaardigen aan de
andere kant. Daarop volgt nog een laatste kans om verlossing te bekomen en wie
dan Mijn Liefde en Barmhartigheid afwijst, zal in de Hel geworpen worden.
Deze profetie werd sinds het begin al voorzegd.
Let op ‘De Waarschuwing’ en red jullie zielen terwijl jullie kunnen.
Jullie Jezus

466. Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde inenting
die ziekten zal teweegbrengen over de hele wereld
Zondag 17 juni 2012, 20.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de Vrijmetselaarsgroepen om de
wereldmunten over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.
Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie die
ziekten over de hele wereld zal teweegbrengen en in een nooit eerder geziene mate
lijden zal veroorzaken.
Vermijd om het even welke plots aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want
het zal jullie doden.
Hun slechte programma’s zouden alle argeloze zielen schokken die er geen idee van
hebben hoe machtig zij zijn.
Gedreven door machtshonger, rijkdom en het verlangen goddelijk te zijn in al wat zij
doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn.
Zij hebben de controle over banken en regeringen en zijn verantwoordelijk voor
het veroorzaken van terreur in het Midden-Oosten.
Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid van hun
verdorvenheid zit verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.
Spijtig genoeg weten maar weinigen van Gods kinderen iets af van hun plannen.
Weet dat de hand van Mijn Vader plots en snel zal neerkomen op die naties die zulke
boosaardige leiders beschermen.
Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen van zo’n grote
omvang dat zij zullen weggevaagd worden.
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Diegenen die geloven zo machtig te zijn zullen vuur uit de lucht zien vallen net
voor Mijn Tweede Komst.
De zeeën zullen meren van vuur worden en zij zullen het moeilijk vinden om
zich te verbergen voor de hand van bestraffing die zal neerkomen op deze boze
zielen die Mijn Beker zullen weigeren.
Opstandig tot op het einde zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de
Hemelen bestrijden.
Partij kiezend voor de Antichrist en voor de groepen waaruit hij is te voorschijn
gekomen, zullen zij de vergissing van hun wegen inzien wanneer het te laat is
voor hen.
Veel van deze groepen, inclusief leiders van banken, regeringen, kopstukken van
grote bedrijven, die allemaal met elkaar verbonden zijn en samenwerken om
bedelaars van gewone mensen te maken, zullen zich na ‘De Waarschuwing’
bekeren. Dus dat is goed.
De tijd voor Mij om de zielen die Mij liefhebben te scheiden van diegenen die partij
kiezen voor de Boze is niet veraf.
Wees verwittigd. Er zal slechts zoveel tijd zijn als nodig om zich te bekeren. De zielen
die Mijn Barmhartigheid het meeste nodig hebben behoren tot die boosaardige
groepen die geen respect hebben voor Gods wetten.
Jullie moeten bidden opdat zij de Waarheid zullen inzien.
Jullie moeten bidden opdat zij zouden ophouden met ontberingen toe te brengen
door de vreselijke wetten die zij willen opleggen.
Jullie moeten bidden om de genocide te verhinderen die zij plannen, erger dan
die van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze groep, de grootste in aantal sinds hun oprichting in de Middeleeuwen, zijn
Satans leger. Zij zullen geleid worden door de Antichrist. Zij hebben gedurende
decennia gepland om hun controle over de banken te bewerkstelligen.
Vijftien jaar geleden hebben zij de introductie gepland van het Merkteken van het
Beest, een chip die elke man en vrouw onder dwang in hun lichaam zullen
*
ingeplant krijgen om toegang tot voedsel te hebben .
Nu voor hen de tijd gekomen is om hun Nieuwe Wereldmunt te onthullen, is het
goed te weten dat gebed, veel gebed, kan helpen om hun plan in grote mate af te
zwakken.
Hier is een gebed om Eén-Wereld-Controle af te wenden.
Kruistochtgebed (61) – Voorkom Eén-Wereld-Controle.
“O Lieve Hemelse Vader, in gedachtenis aan de Kruisiging van
Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U ons, Uw kinderen,

*

Dit verwijst naar de LAATSTE 15 jaren waarin dit gepland werd.
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te beschermen tegen de Kruisiging die gepland is om Uw
kinderen te vernietigen door de Antichrist en zijn aanhangers.
Geef ons de genaden die wij nodig hebben om het Merkteken van
het Beest te weigeren en verleen ons de nodige hulp om het
kwaad in de wereld te bestrijden dat verspreid wordt door hen die
de weg van Satan volgen.
Wij smeken U, Lieve Vader, al Uw kinderen te beschermen in deze
verschrikkelijke tijden en maak ons sterk genoeg om op te staan
en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen. Amen.”
Mijn dochter, het doet Mij leed deze dingen te moeten openbaren. Mijn volgelingen
moeten begrijpen wat er gebeurt.
Diegenen die niet in deze boodschappen geloven zullen geen twijfels meer hebben
wanneer de Antichrist zichzelf voorstelt zoals Ik voorzegd heb.
Jullie moeten je over de hele wereld in groepen verenigen in gebed.
Hoe meer van Mijn volgelingen er zijn die dat doen, hoe sterker de
Tegenwoordigheid van de Heilige Geest zal zijn en hoe zwakker daarom het leger
van Satan zal worden.
Probeer geen angst te hebben want zulk een vervolging kan zonder vrees
tegemoet getreden worden.
Eens jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies na te volgen en dagelijks
in gebed te blijven, zal de tijd snel voorbijgaan.
Vertrouw altijd op Mij.
Onthoud dat Ik gestorven ben voor jullie zonden. Het is niet meer dan gepast dat
jullie Mij toestaan jullie in deze tijd te leiden naar het Nieuwe Koninkrijk op Aarde.
Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Vergeet nooit dat jullie zonder Mij niets
zijn.
Jullie Jezus

467. Geen enkele profeet werd in zo’n overvloed boodschappen gegeven door
Mijn Geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid
Maandag 18 juni 2012, 20.36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat de wrede verwerping van Mijn heilige boodschappen
door die volgelingen van Mij waarvan jij weet dat zij bijzonder toegewijd zijn aan Mijn
Heilige Wil, jou niet verwarren.
Verwacht dat deze soort afwijzingen in hevigheid zullen toenemen wanneer Mijn
woord aan flarden gescheurd en weggegooid zal worden alsof het niets is.
De pijn van afwijzing die jij voelt is Mijn pijn. De vernedering en de spot die jou
aangedaan worden is Mijn vervolging. In plaats van toe te staan dat zulk een
afkeuring je kwetst, moet jij die in stilte aanvaarden.
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Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet nu toch al dat Ik altijd
afgewezen ben geweest, zelfs door Mijn eigen leerlingen.
Indien jij toelaat dat de verwerping van Mijn woord de verspreiding van Mijn
boodschappen vertraagt, dan zullen er minder zielen gered worden.
Onthoud altijd dat het Mijn grootste wens is om zielen te redden.
Mijn zending moet niet bezoedeld worden door menselijke opinies die bedoeld
zijn om jou te verzwakken.
De woorden die Ik jou deze avond geef dienen niet om te troosten maar om de
dringendheid van Mijn waarschuwingen aan de wereld te beklemtonen.
Veel van Gods boodschappers zijn voor jou gekomen, Mijn dochter, om de mensheid
voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Geen enkele profeet ontving in zo’n overvloed boodschappen vanwege Mijn geliefde
Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.
Alleen deze boodschappen kunnen de geheimen openbaren van de komende
tijden en de zegeningen schenken die al Gods kinderen nodig hebben tot de
laatste dag.
Grijp het geschenk van Mijn Woord gegeven aan heel de mensheid om jullie leven te
geven.
Zonder Mijn hulp zouden jullie het zeer moeilijk hebben om de komende
beproevingen te weerstaan.
Al Mijn ware boodschappers bereiden Gods kinderen voor op de Tweede
Komst.
Weet dat die zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie.
Neem Mijn Beker, drink ervan, laat het jullie vullen met de gave van
onderscheiding zodat jullie Mij kunnen helpen zielen te redden.
Jullie Jezus

468. De Maagd Maria: Ik kan jullie, met Mijn Zoon, de genaden schenken en de
kring van bescherming geven waarin geen enkele gevallen engel kan
binnendringen
Woensdag 20 juni 2012, 7:46 u.
Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden met
het Zijne verstrengeld.
Zij die anderen doen lijden, kruisigen Mijn Zoon.
Wanneer zij verschrikkelijke dingen doen die ontbering, pijn en dood
veroorzaken bij Gods kinderen, dan hernieuwen zij de Passie van Mijn Zoon.
Zij die het pad van de Bedrieger volgen worden elke seconde bekoord door de
gevallen engelen onder leiding van Satan.
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Velen van hen weten dat niet, dus moeten jullie voor hen bidden.
Velen van hen beseffen niet dat zij door de Boze gebruikt worden om zijn vernietiging
van het menselijk ras te bereiken.
Zeer spoedig zullen zij door Satan afgedankt worden wanneer zij van geen verder
nut meer zijn.
Mijn Zoon zal op wacht staan om zulke zondaars terug in Zijn heilige Armen te
verwelkomen, zo barmhartig is Hij.
De boosaardige plannen, voor niemand zichtbaar, die door Satan uitgevoerd worden,
zijn bedoeld om Mijn Eeuwige Vader verdriet te bezorgen. Door hun broeders en
zusters te kwetsen, beledigen deze verharde zondaars God.
Denk nooit dat zij zullen slagen in al wat zij van plan zijn te doen.
Aan Mij, de Moeder van God, als Medeverlosseres en Middelares, werden de
genaden geschonken om het serpent te vernietigen.
Door Mij te vragen jullie te helpen kan Ik jullie, kinderen, beschermen tegen de
angst.
Ik kan jullie, met Mijn Zoon, de genaden schenken en de kring van bescherming
geven, waarin geen enkele gevallen engel kan binnendringen.
Satan kan al diegenen die elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden niet aanvallen of
schaden.
Door het bidden van drie of meer Rozenkransen kunnen jullie die bescherming
uitbreiden voor anderen. Indien zelfs een honderdtal mensen dat konden doen, dan
zouden zij hun natie kunnen redden van de besmetting die door de Boze verspreid
wordt.
Jullie moeten samenkomen, kinderen, en bidden om jullie zelf te beschermen.
Jullie moeten edelmoedig van hart zijn en bidden voor jullie vijanden want velen van
hen beseffen niet wat zij doen.
Door volledig te vertrouwen op Mijn Zoon en door Zijn gaven te aanvaarden die Hij
jullie nu schenkt in Zijn onderrichtingen en profetieën, kunnen jullie al jullie angsten
uitschakelen.
Satan gaat op rooftocht en voedt zich met angst. Zie de waarheid onder ogen
en gebruik het gebed om de boze plannen te verzwakken die onderweg zijn
door die boze groepen die de mensheid willen vernietigen.
Voel de liefde van Mijn Zoon door jullie harten te openen. Geef Mij, de Moeder van
Redding, jullie zorgen en Ik zal ze naar Mijn Zoon brengen.
Dan zal Ik jullie toedekken met Mijn allerheiligste mantel en jullie zullen een kracht
voelen die alleen van de Hemel kan komen.
Dan alleen zullen jullie vervuld zijn van vrede, moed en vastberadenheid om deel uit
te maken van Gods leger. Dat leger, reeds in vorming, wordt samengesteld uit de
menigten van alle naties.
Zij zullen marcheren tot het einde en kunnen niet verslagen worden.
- 227 -

Dank je, Mijn kind, om Mijn oproep te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

469. Kom tot Mij jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik verwacht jullie
Donderdag 21 juni 2012, 12.05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik altijd het beste
voor hen wil, zoals elke goede ouder.
Ik zal hun nooit alles geven wat zij vragen, tenzij het in overeenstemming is met Mijn
Heilige Wil.
Ik zal hen nooit laten afdwalen van het pad van de Waarheid zonder hen te
overreden tot Mij terug te komen.
Ik zal hen altijd proberen te beschermen tegen elk kwaad.
Ik zal hen ook straffen voor al wat zij fout doen.
Ik zal, en kan, verbolgen worden wanneer zij kwaad doen aan anderen.
Ik zal hen ook vergeven wanneer zij verkeerd handelen indien zij oprecht berouw
hebben over hun foute wegen.
Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en nooit zou Ik wrok kunnen
koesteren.
Daarom zouden zelfs diegenen die verloren ronddwalen en zich inwendig leeg
voelen Mij moeten vragen hen vast te nemen, hen te beminnen en hun de Goddelijke
Liefde te brengen die hun de ware vrede zal schenken.
Zoveel mensen zijn verloren en zijn Mij vergeten.
Velen zijn afkerig om tot Mij terug te keren, omwille van het zondig leven dat zij
geleid hebben. Zij voelen zich ongemakkelijk, weten niet hoe te bidden en geloven,
ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe verkeerd hebben zij het voor. Zij mogen
nooit vergeten dat Ik Mijn aardse leven geofferd heb voor ieder van jullie.
Ik geef de zielen niet zo vlug op. Ik bemin al diegenen die door hun handelingen,
daden en gedachten de wetten van Mijn Vader overtreden.
Jullie zijn Mij dierbaar. Ik bemin jullie net zoals Ik al Gods kinderen bemin.
Geloof nooit dat jullie minder geliefd zijn omdat jullie zondigen. De zonde, hoewel
voor Mij afstotelijk, is de smet waarmee jullie geboren werden.
Het is bijna onmogelijk voor gelijk welke ziel op aarde om niet te zondigen.
Heb nooit het gevoel dat Ik jullie nooit zou kunnen helpen of in Mijn Armen
verwelkomen.
Wanneer jullie je tot Mij keren zullen jullie op de eerste rij staan om binnen te gaan in
Mijn Nieuw Paradijs op Aarde dat 1.000 jaar zal duren.
Al wat Ik jullie vraag is tot Mij te spreken met deze woorden.
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Kruistochtgebed (62) – Voor Verloren en Hulpeloze Zondaars.
“O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verloren, hulpeloos
en in duisternis.
Ik ben zwak en het ontbreekt mij aan moed om naar U toe te
komen.
Geef mij de kracht om U nu te roepen zodat ik mij kan losmaken
van de duisternis in mijn ziel.
Breng mij in Uw licht, Lieve Jezus, vergeef mij.
Help mij weer ongeschonden te worden en leid mij naar Uw
Liefde, vrede en Eeuwig Leven.
Ik vertrouw U ten volle en vraag U mij op te nemen in geest,
lichaam en ziel terwijl ik mij overgeef aan Uw Goddelijke
Barmhartigheid. Amen.”
Kom allen tot Mij, jullie die zich onwaardig voelen. Ik verwacht jullie. Al wat nodig is,
is jullie hand uit te strekken en Mij te bereiken.
Ik luister. Ik kijk. Ik ween. Ik bemin jullie.
Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie in Mijn armen heb en Mijn Goddelijke
Barmhartigheid jullie ziel overstroomt.
Weldra zullen jullie eindelijk de Waarheid van Mijn Grote Barmhartigheid zien. Jullie
twijfels zullen wegvallen, zoals een buitenste schil, om jullie ziel te openbaren die met
het licht zal gevuld worden en jullie zullen naar Mij toelopen. Met grote hoop en
vreugde zie Ik uit naar die dag. Alleen wanneer elke arme verloren ziel weet dat
alleen Ik, Jezus Christus, hen kan redden, dan pas zal Mijn Hart genezen zijn.
Onthoud dat Ik dan wel de zonde mag veroordelen, toch bemin Ik alle zondaars
ongeacht wat zij gedaan hebben. Wees nooit bevreesd naar Mij toe te komen, tot Mij
te spreken, want Ik bemin jullie te zeer om jullie af te wijzen wanneer jullie oprecht
berouw tonen.
Jullie geliefde Jezus

470. De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die
niet in God geloven jullie willen doen geloven
Donderdag 21 juni 2012, 17.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vanaf het begin der tijden wanneer de wereld door Mijn
Eeuwige Vader geschapen werd, is er veel verwarring geweest omtrent de oorsprong
van het menselijk ras.
Toen Mijn Vader de wereld schiep op zo’n wijze dat Hij een familie kon hebben, is er
veel voorbereiding aan vooraf gegaan.
Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de
dieren en dan, op de voorlaatste dag, wanneer alles op zijn plaats was in het
Paradijs, schiep Hij de mens.
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De mens, hoewel bezoedeld met de erfzonde, is een heilig schepsel. Dieren zijn
er om in dienst te staan van de mensheid.
De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in
God geloven jullie willen doen geloven.
Evolutietheorieën die beweren dat de mens afstamt van dieren zijn leugens. Zij
kunnen nooit bewezen worden.
Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die voortkomt van de vijand van
God, heeft de mens van deze verschrikkelijke leugen overtuigd.
De mens is een kind van God, maar om het mensenkind van God te verlagen, wil
Satan verwarring zaaien in de harten van de mensen.
Waarom stimuleert hij die leugen door valse leerstellingen? Zo kan hij bewijzen dat
de mens afstamt van apen om hen vervolgens ervan te overtuigen dat zij niet
geschapen werden door Mijn Eeuwige Vader.
Dat is één van de grootste leugens die door de Duivel is geproduceerd, daarbij
gebruik makend van diegenen die er aanspraak op maken intelligenter te zijn dan de
rest van hun broeders en zusters.
Wetenschappers verklaren dat de mens zich uit het dier ontwikkeld heeft maar
zij werden misleid.
De wetenschap zit fout wanneer ze probeert de waarheid omtrent de schepping van
het universum te verklaren.
Niemand begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.
Indien de mens gelooft dat hij al de antwoorden kent omtrent de oorsprong van
de mensheid, voortgaande op menselijke redenering, dan misleidt hij niet enkel
andere arme zielen maar (ook) zichzelf.
Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in die zielen, die geloven in de
superioriteit van het menselijk intellect, dan verspreidt het atheïsme zich als
onkruid.
Dit onkruid dat in alle richtingen opschiet, bederft en vernietigt elke aankomende
oogst en verwekt ziektes.
Het enige geneesmiddel is om bij God door nederig gebed hulp te zoeken en te
vragen dat de Waarheid mag geopenbaard worden.
Zo veel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat God
niet bestaat, hebben miljoenen zielen vernietigd. Hun slachtoffers hebben jullie
gebeden nodig.
Atheïsme is de grootste religie in de wereld en zij die hun leven aan dit bedrog
hebben toegewijd zijn voor eeuwig verloren.
Zij zullen de vuren van de Hel tegemoet gaan.
Tenzij zij zich tot Mij keren, tijdens of na ‘De Waarschuwing’, zullen zij een
verschrikkelijke kastijding ondergaan.
Bid voor hen.
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Jullie Jezus

471. De Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door heidendom
Zaterdag 23 juni 2012, 10:50 u.
Mijn kinderen, Ik roep jullie allen op jullie in gebed te verenigen tot bekering van de
zondaars en jullie dagelijkse gebeden verder te zetten.
Vasten zal zoveel zielen redden en het is een groot geschenk voor Mijn geliefde
Zoon.
Zeer veel mensen in de wereld hebben zich van Mijn Zoon afgekeerd.
Hoe weent Hij op dit moment. Hij heeft hen zo lief en het is hartverscheurend de
ontrouw te zien, vooral van diegenen die erkennen dat Hij de ware Zoon van de
Allerhoogste God is.
De wereld werd op zijn kop gezet door heidendom. Het is een plaats van
verwarring geworden, van haat, beroering en onrust.
Dit is zoals de toestand van de Hel, alhoewel niets zo verschrikkelijk of pijnlijk is.
Maar de macht van de Boze heeft deze hatelijke en gespannen toestand gecreëerd
en hij omringt al Gods kinderen.
Weinigen blijven er over die niet aangetast zijn door het venijn dat in elke natie door
de duisternis verspreid wordt. Zo velen zijn verblind door die duisternis en voelen
geen hoop.
Er zijn velen die zich niet tot God keren en een pad volgen dat hun veel ongeluk
brengt.
Zij die God beminnen, maar weinig aandacht voor Hem hebben door het gebed, zijn
net zo hulpeloos.
Alleen gebed, toewijding en offer kan jullie dicht bij God brengen. Niets anders
zal jullie vrede geven.
Bid, bid, bid voor de zielen die valse goden vereren. Zij hebben op dit moment grote
nood aan gebed.
Bid voor hen die door de Boze bekoord worden en tegenspoed veroorzaken bij
diegenen die onder hun controle staan.
Zij hebben nog maar weinig tijd voor De Biecht (Schuldbelijdenis), ‘De
Waarschuwing’. Wanneer die dag komt moeten zij nederig worden als de
waarheid hun geopenbaard wordt.
Het grote plan van Mijn Zoon om een groot deel van de mensheid te redden staat op
het punt aan de wereld geopenbaard te worden.
Velen zullen niet gered worden.
Daarom hebben Zijn liefhebbende leerlingen nu zo’n grote verantwoordelijkheid om
te bidden voor bekering om zoveel mogelijk zielen te redden.
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Ga in vrede, Mijn kinderen, bemoedigd door de wetenschap dat Mijn Zoon immer
barmhartig is.
Hij wil allen redden en De Biecht (belijdenis der zonden) is de Gave die Hij de wereld
aanreikt om dat te doen.
‘De Waarschuwing’ is de grootste Gave aan de mensheid sinds Zijn Dood op
het Kruis.
Wees blij want vele zielen die anders voor eeuwig in de Hel zouden gekweld worden,
kunnen nu gered worden en de Gave van het Eeuwig Leven ontvangen.
Ik dank jullie om deze oproep uit de Hemel te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder van God,
Moeder van Redding

472. Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die vanuit de Hemel
gezonden worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen
heeft
Zondag 24 juni 2012, 17.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt het Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die
zeggen volgelingen van God te zijn, maar die met Zijn Geboden pronken. Zij zijn
huichelaars.
Zij zijn het die beweren dat zij Mijn Vaders Geboden navolgen, maar vinden dat zij
anderen die zondigen kunnen veroordelen.
Door in eerste instantie de Heilige Schrift als middel te gebruiken om een leugen te
verkondigen, door zogenaamde verdraagzaamheid te promoten, beledigen zij Mij ten
zeerste.
Dat zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke
Voorzienigheid te geloven.
Dat zijn de mensen die de zieners in vraag stellen die in de loop der eeuwen
door de Hemel gezonden werden, en dan proberen om hen te weerleggen aan
de hand van Mijn Heilig Woord, neergeschreven in de Heilige Schrift.
Elke mens die Mijn Woord afwijst is Mij ontrouw.
Elke mens die zichzelf afzondert van zijn broeders en zusters als geestelijk en
intellectueel superieur, moet zeer voorzichtig zijn.
Elke mens die de Heilige Schrift gebruikt om een verdraaide versie van de
Waarheid voor te houden, zal gestraft worden.
Elke mens die opstaat en de Waarheid verkondigt, maar Mijn Woord afwijst dat in
deze eindtijden aan de wereld gegeven wordt, zal door Mij aan de kant gezet
worden.
Jullie zijn schuldig aan spirituele jaloersheid en daarvoor zullen jullie gestraft
worden.
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Wanneer jullie haat verspreiden over de profeten die vanuit de Hemel gezonden
worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.
Want daardoor verkondigen jullie niet enkel een leugen, maar jullie
belemmeren het Woord van God.
Ik vraag om nu met jullie campagne van laster en kwelling te stoppen. Jullie zullen
nooit voorkomen dat Mijn Woord gehoord wordt.
Waarom blijven jullie proberen deze Zending te hinderen? Weten jullie nu nog niet
dat het vuur van De Heilige Geest niet zou kunnen verspreid geweest zijn zoals dat
het geval is indien Mijn Boodschappen niet van de Hemel kwamen?
Jullie worden gebruikt door de Boze die door niets zal weerhouden worden om te
beletten dat Mijn Heilige Boodschappen aan de wereld gegeven worden.
Boodschap voor de Clerus:
Jullie die een plechtige gelofte hebben afgelegd, als een gewijde dienaar van Mijn
Kerk op Aarde, luister nu naar Mij.
Wanneer jullie openlijk Mijn Boodschappen afwijzen en Mij, jullie Jezus, in de weg
staan in deze zending om zielen te redden, begaan jullie de grootste van alle
zonden.
Jullie zullen hiervoor lijden en jullie Vagevuur zal op aarde ervaren worden. Elke
man, vrouw en kind zullen getuigen zijn van jullie belediging tegen de Hemel.
Jullie foute beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg maken en jullie ziel
zal een kwelling ondergaan als geen andere.
Indien jij een gewijde dienaar van Mij bent en onzeker van Mijn Stem terwijl Ik nu tot
je spreek, dan moet je stil blijven. Je moet bidden voor onderscheiding alvorens je
overweegt Mijn Heilig Woord te verwerpen.
Duizenden van Mijn gewijde dienaars zullen er niet in slagen Mijn Woord te
(h)erkennen, gezonden door deze profeet voor de eindtijden. Hoezeer breekt dat
Mijn Hart.
Velen zullen onder het bewind van de Antichrist terechtkomen en Mijn Kerk op Aarde
verlaten.
Veel van Mijn gewijde dienaars zullen aan de zijde staan van de vervolgers van
Mijn Kerk. De verleiding is reeds begonnen.
Jullie worden door de Misleider voorbereid om Mij te verwerpen en jullie hoogmoed
verhindert jullie dit te zien.
Vele van Mijn gewijde dienaars zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk op
aarde te handhaven. Velen zullen zich aan de zijde scharen van de Valse Profeet en
Mijn kudde verwerpen wier geloof hen in staat zal stellen de Waarheid te zoeken.
Weten jullie niet dat Ik de Kerk ben?
Weten jullie niet dat de Kerk haar eigen Kruisiging zal lijden net zoals Ik deed?
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Zij zal gekweld worden. Het zal erop lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen
denken dat zij dood is. Maar zoals Mijn Verrijzenis zal ook zij verrijzen en weerom
leven want zie, zij kan niet verwoest worden.
Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaars die de tijden niet herkennen waarin jullie leven
om alert te zijn nu Mijn Kerk op aarde de grootste vervolging ondergaat sinds haar
begin.
Jullie moeten je voorbereiden en jullie ogen openen.
Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en jullie waarschuwen? Dachten jullie
dat het nog wel een tijd zou duren, ergens in de toekomst? Dat het nooit zou
gebeuren tijdens jullie leven?
De tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij.
Weldra zal Ik de goeden scheiden van de slechten nadat elke poging zal
ondernomen zijn om het grootste deel van de mensheid te bekeren.
Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid om jullie geest, hart en ziel open te
houden.
Ik heb jullie nodig om Mijn smeekbeden te beantwoorden en Mij te helpen zoveel
mogelijk zielen te helpen redden.
Volg Mij. Dat is jullie roeping.
Daarom hebben jullie een plechtige gelofte afgelegd aan Mij, jullie Jezus.
Jullie hebben je geloften niet afgelegd op jullie eigen voorwaarden.
Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en Mijn Kerk op aarde helpen verdedigen.
Er werd Mijn Kerk veel schade toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al diegenen die Mij
liefhebben met inbegrip van al Mijn gewijde dienaars.
Jullie moeten sterk, moedig en trouw zijn. Jullie mogen geen angst hebben en het
Beest jullie zielen niet laten verslinden.
Luister naar Mijn Woord alvorens Mijn profeten te veroordelen.
Wijs nooit een van Mijn boodschappen af zonder eerst voor onderscheiding te
hebben gebeden. En zelfs dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods kinderen
het geschenk van de genaden niet weigert dat Ik nu uitstort over deze arme zielen
die dorsten naar de Waarheid van Mijn Leer.
Aan diegenen die openlijk Mijn Woord verwerpen, gegeven aan deze profeet, weet
dat jullie Mij om vergiffenis zullen smeken wanneer de Waarheid geopenbaard wordt.
Dan zal het te laat zijn voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat zielen zich
van Mijn Woord hebben afgekeerd.
Die voor Mij verloren zielen zullen geen eeuwig leven hebben omwille van jullie
gemene tong.
Verwerp Mijn Woord nu, of beticht Mijn boodschap van fouten en jullie zullen opzij
geschoven worden. Jullie zijn niet geschikt om Mijn kudde te leiden.
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Jullie Verlosser,
Jezus Christus

473. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij
Maandag 25 juni 2012, 11.50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de enorme omvang van deze zending uit het
oog verliezen.
Je zal dikwijls in valstrikken getrokken worden die door de Misleider worden uitgezet
om je te laten struikelen.
Ongenadig zullen hij en al diegenen die gemakkelijk door hem geleid worden, er
alles aan doen om Mijn Woord, aan jou gegeven, in diskrediet te brengen.
Sta op en negeer dergelijke aanvallen.
Omdat jij jouw vrije wil hebt opgegeven, is het enige wat telt jouw totale
gehoorzaamheid aan Mij.
Sta Mij toe, in Mijn Goddelijke Wijsheid, om voor jou Mijn volmaakte weg uit te zetten
naar het Paradijs op Aarde.
Mijn volgelingen moeten eveneens naar Mijn waarschuwing luisteren. Jullie zullen
hevig aangevallen worden, ieder van jullie, omdat jullie Mijn Woord verkondigen.
Deze zending gelijkt op geen enkele andere.
Jullie, Mijn leger, zullen de kudde van Mijn Restkerk naar de poorten van het Paradijs
leiden.
Dat zal voor jullie veel persoonlijke vervolging meebrengen en het zal geen
gemakkelijke reis zijn.
Jullie moeten je samen verenigen en elkaar sterken want in groep zullen jullie
bij elkaar bemoediging vinden.
In alle hoeken van de wereld verzamelt zich nu Mijn leger.
Al de zieners die dankzij Mijn Moeder bekend zijn met de Goddelijke Waarheid,
zullen de vlam van de Heilige Geest aansteken samen met Mijn profeten zodat
het restleger gepast voorbereid is op de komende strijd.
Twijfel nooit aan Mijn Liefde. Onthoud dat alleen zij die Mij volgen het Nieuwe
Paradijs kunnen binnengaan.
Indien zij die naar jullie toekomen jullie kwellen, onthoud dan dat het jullie
plicht is hen te vergeven en te bidden voor hun zielen.
Betoon liefde jegens hen die jullie in Mijn Naam kwellen. Zo kunnen jullie Satan
verslaan en verliest hij zijn macht over jullie.
Ik zal jullie bij elke stap van jullie reis onderrichten.
Ik wandel altijd met jullie mee.
Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.
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Jullie Jezus

474. Het Nieuwe Paradijs: jullie zullen een zuiver lichaam bezitten,
onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en veroudering
Dinsdag 26 juni 2012, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs is nu voltooid in zijn volle
glorie, klaar voor al Gods kinderen op aarde.
Het zal geschonken worden in al zijn glorie, net zoals het Paradijs dat in het begin
geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen.
Hoe zingen en verblijden de engelen zich want de tijd om die grote heerlijkheid
te onthullen aan een ongelovige wereld is zeer nabij.
Het zal door Mij geschonken worden wanneer het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal
neerdalen bij de aankondiging van Mijn Tweede Komst.
Aan jou, Mijn dochter, zal gevraagd worden om dit aan te kondigen net voordat
Ik Mezelf bekendmaak.
Alleen diegenen die Mij als de Messias erkennen zullen in staat zijn de luisterrijke
poorten binnen te gaan.
Tot aan het laatste trompetgeschal zal de Hemel elke mogelijke oproep doen om al
diegenen te bereiken die nog steeds Mijn grote gave zullen afwijzen.
Dan zal het voor die arme zielen te laat zijn. Zij zullen daarna zonder enige hulp
achterblijven als Mijn Barmhartigheid in totale verwerping in Mijn Gezicht zal
teruggegooid zijn.
Al wat nu telt is al diegenen te waarschuwen die het gevaar lopen hun zielen
aan Satan te verliezen.
Breng ze bijeen, Mijn volgelingen. Drijf hen zachtjes in Mijn kudde. Geef nooit jullie
gebeden op om hen te redden.
O Mijn geliefde volgelingen, indien jullie het Nieuwe Paradijs zouden kunnen zien
wanneer Hemel en Aarde samensmelten als één geheel, dan zouden jullie op je
knieën neervallen en wenen van vreugde en opluchting.
Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd, wanneer de aarde
zoals jullie die nu kennen zal veranderen, sta Mij toe jullie zorgen te verlichten.
Jullie zullen je familie meenemen en allen zullen zich verheugen in zuivere,
volmaakte liefde en harmonie.
Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke
dood en veroudering.
Jullie zullen allen je eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren,
stromen en bloemen die jullie zullen omringen in al hun heerlijke schoonheid.
Dieren zullen tam zijn en in vrede en harmonie leven met al Gods kinderen.
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Jullie zullen je kinderen zien trouwen en kinderen krijgen en het wonder van
families, opgestaan uit de dood, zal door allen aanschouwd worden.
Die verrijzenis zal met geen enkele andere denkbare vreugde te vergelijken zijn.
Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die in dit leven gestorven zijn
en naar de Hemel gingen.
Jullie zullen naties hebben, twaalf in totaal, allen voorgesteld door de twaalf
sterren op de kroon van Mijn Moeders Onbevlekt hoofd, en allen zullen
bestuurd worden door Mij en Mijn apostelen en Profeten.
Dat is Mijn Koninkrijk, dat beloofd werd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op
Aarde schiep. Wie het afwijst zal het leven verliezen.
Bid opdat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel mogen hebben om hen in staat te
stellen thuis te komen in Mijn Vaders Koninkrijk op Aarde, zoals het was in het begin,
zoals het nu is en altijd zal zijn, een wereld zonder einde, voor eeuwig en altijd.
Jullie Jezus

475. God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen
en de Nieuwe Aarde
Woensdag 27 juni 2012, 20.00 u.
Mijn liefste dochter, Ik onthul vandaag aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen
voor de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.
Wanneer zij zullen samensmelten in één glorievol Paradijs zullen er twaalf
naties zijn.
Deze naties zullen bestaan uit sommige naties in de wereld die hun trouw betoond
hebben aan Mij, God de Vader, Mijn Zoon Jezus Christus en de Moeder van God,
Koningin van de Hemel.
Deze verspreide naties zullen samengebracht worden om zich te voegen bij die
andere naties tot één geheel, verenigd als een Heilige Familie.
Mijn Wil zal geëerd worden. Jullie zullen allen de gave van de vrije wil bezitten,
maar deze zal verstrengeld zijn met de Mijne. Dan alleen zal de waarheid van het
Paradijs werkelijk geopenbaard worden.
Mijn twaalf naties zijn voorgesteld in de twaalf sterren bij de Vrouw in het Boek
der Openbaring.
De Vrouw is de Moeder Gods en zij draagt de twaalf sterren om twee zaken
duidelijk te maken.
De twaalf apostelen hielpen Mijn Zoon om Zijn Kerk op aarde te vestigen.
De twaalf bijzondere uitgekozen naties zullen de ene ware apostolische Kerk
vormen op de Nieuwe Aarde wanneer Hemel en Aarde samensmelten tot één
geheel in Mijn Nieuw Glorievol Paradijs.
Dat is het moment waarop Ik geduldig gewacht heb.
- 237 -

Mijn Goddelijke Wil, die voor Adam en Eva het Paradijs geschapen had en die
terzijde geschoven werd ten gevolge van de bekoring door de Boze, zal nu
uitgevoerd worden en deze keer zal het Paradijs volmaakt zijn.
Mijn Zoon, Koning van de Mensheid, Koning van het Universum, zal over Mijn Nieuw
Paradijs op Aarde regeren.
Hij zal in elke natie leiders aanstellen die allen verenigd zullen zijn door Mijn
Goddelijke Wil.
De mensen van deze naties zullen Mijn Zoon vereren zoals Hij moet vereerd worden,
op de enige manier, in vrede en liefde voor elkaar.
Zijn Gezegende Moeder, de Moeder van Redding, werd gekroond tot Koningin
van de Hemel en zal ook als Koningin van het Nieuwe Paradijs regeren.
Haar Kroning in de Hemel was een bijzondere goddelijke manifestatie van haar rol in
de toekomst tot redding van de wereld.
Zij werd gekroond met grote eer en luister voor de rol die zij speelde, niet alleen als
de Moeder van God en bruid van de Heilige Geest, maar als de Moeder van Redding
aan wie de macht gegeven is om Satan te vernietigen.
Het was Mijn geliefde Zoon die liefdevol de kroon met de twaalf sterren op het
hoofd van de Moeder van God plaatste tijdens haar Kroning.
Het zal Mijn Zoon zijn die de kroon op haar hoofd zal plaatsen in het Nieuwe Paradijs
als Koningin van al Gods kinderen.
Mijn Goddelijk Plan om de mensheid te redden is reeds begonnen.
Het is Mijn verlangen dat deze Missie Mij zal helpen om verloren zielen in alle
hoeken van de wereld te verzamelen en hen te redden van de vijand alvorens het te
laat is.
Mijn goddelijke tussenkomst zal Mijn liefde bewijzen voor al Mijn kinderen.
Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen Satans leger.
Ik zal jullie een nieuwe wereld brengen die jullie zal verbazen door al zijn
luisterrijke glorie. Hij is gereed.
Zijn schoonheid en pracht overstijgt jullie menselijk voorstellingsvermogen.
Wanneer jullie er getuige van zijn, zullen jullie het eeuwig leven hebben.
Bid opdat die arme kinderen van Mij die niet geloven in Mij, de Allerhoogste God, die
Mijn wetten niet naleven en die vreselijke gruweldaden tegenover elkaar begaan,
berouw tonen.
Ik wil niet één van Mijn kinderen verliezen.
Help Mij om hun deze wonderlijke glorievolle erfenis te schenken. Helaas moet het
uit hun eigen vrije wil zijn.
Ik bemin jullie, kinderen, met een passie die de mensheid onbekend is.
Kom tot Mij door Mijn Zoon als één.
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De tijd voor het Nieuwe Paradijs op Aarde is zeer nabij, maar jullie is tijd toegemeten
om de mensheid te helpen bekeren door deze missie van de 7de Engel op aarde die
handelt in samenwerking met Mijn Zoon om Mijn familie tot Mij te brengen.
Jullie liefhebbende Vader,
Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is,
God de Allerhoogste

476. Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten zich losmaken uit hun boeien
van angst en twijfel en Mij toestaan Mezelf kenbaar te maken
Donderdag 28 juni 2012, 15.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend zijn dat zij die beweren als profeten in
Mijn Naam te komen, maar die niet spreken in de taal van de Hemel, in aantal
stijgen.
Zo velen van deze zielen zijn besmet door gevallen engelen en spreken op
behoedzaam opgestelde maar liefdevolle toon, die doet denken aan hoe jullie
zouden verwachten dat Mijn Heilige Stem is.
O hoe worden Mijn arme toegewijde volgelingen nu misleid en hoe verward zullen zij
zijn. Wie te vertrouwen? Wie te volgen? Wie te geloven?
Heb Ik niet gezegd dat er velen zouden komen in Mijn Naam maar dat weinigen met
Mijn Stem zouden spreken?
Het zijn er minder dan twintig die de toestemming hebben om aan de wereld
Gods Woord mee te delen, inbegrepen zij die goddelijke boodschappen vanuit
de Hemel ontvangen door Mijn geliefde Moeder.
Vele andere zieners zijn in de wereld aanwezig maar hun zending is
uiteenlopend.
Hun rol kan er een zijn van dagelijks gebed om de mensheid te helpen redden of een
van persoonlijk lijden dat geofferd wordt als een gave voor Mij om zielen aan Satan
te ontrukken. Het lijden op die manier, vrijwillig, vermorzelt de macht van Satan over
vele mensenzielen.
Mijn profeten zijn weinig in aantal en jullie zullen hen herkennen aan Mijn ware Stem
die de harten en zielen van Gods kinderen zal raken op een wijze die onmogelijk te
negeren valt.
Mijn boodschappen aan de wereld voor deze tijden zullen gedetailleerd zijn en zullen
nooit eerder geopenbaarde waarheden onthullen.
Veel van wat Ik jullie nu geef is gewoon bedoeld om jullie Mijn Leer in herinnering te
brengen.
Veel van wat Ik jullie nu aanbied is voedsel om van te leven, jullie gegeven door Mijn
Kruistochtgebeden, om te helpen jullie zielen en die van anderen te redden bij Mijn
Tweede Komst.
Veel andere boodschappen aan anderen gegeven zullen gelijkaardig zijn maar niet
zo in detail gaan.
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Hun zendingen zijn net zo belangrijk omdat zij zielen zullen bekeren.
Onthoud altijd dit. Ik probeer jullie te tonen hoezeer Ik jullie bemin en ernaar verlang
de Waarheid van Mijn bestaan te openbaren.
Het bewijs hiervan zal uiteindelijk aan al Gods kinderen onthuld worden.
Alstublieft, strijd niet onder elkaar om elkaar in geestelijke kennis te willen
overtreffen.
De Waarheid is dit.
Geen mens kent de Waarheid die vervat zit in de Zegels, verborgen in het Boek
der Openbaring.
Zoals Ik jullie al eerder gezegd heb werden zij verzegeld in het Boek der Waarheid,
tot nu, de eindtijden.
Ik, Jezus Christus, het Lam van God, open ze nu om jullie voor te bereiden op
Mijn Nieuw Koninkrijk.
Aan jullie werd de Heilige Schrift geschonken om jullie voor te bereiden en nu
moeten jullie Mij, de Koning van heel de Mensheid, toestaan jullie de Waarheid te
vertellen over wat te gebeuren staat.
Zo zal Ik in staat zijn jullie te leiden door wat men kan noemen een mijnenveld van
bedrog, vervolging en haat.
Sta Mij toe, jullie allen, inclusief alle leden van Mijn Kerk op Aarde, over die laatste
horden naar het Eeuwig Leven te brengen.
Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun boeien van angst en twijfel
verwijderen en Mij toelaten Mij door deze boodschappen kenbaar te maken.
Herken Mijn Liefde in haar zuivere en eenvoudige vorm.
Mijn Liefde is niet gekunsteld en verborgen in mystieke woorden.
Zij staat helder voor jullie ogen, maar zo vol medelijden dat zij jullie als een vlam van
herkenning zal doorsnijden wanneer jullie je wapenrusting van hoogmoed en angst
laten vallen.
Wanneer jullie dat doen zal het jullie gemakkelijker vallen Mij, jullie Jezus, te volgen.
Ik kwam als Verlosser de eerste keer.
Ik kom, eens te meer, als Verlosser deze laatste keer. Maar dit maal is Mijn taak
nog zwaarder.
De Liefde voor God is dood in de wereld. Het is nog slechts een sprankje.
Indien Mijn Tweede Komst nu zou plaatsvinden zouden er maar weinigen het
Paradijs binnengaan.
‘De Waarschuwing’, Mijn gave van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal helpen om
het grootste deel van de mensheid te bekeren.
Help Mij Mijn kudde voor te bereiden. Ik heb Mijn Kerk op aarde nodig, zowel clerus
als leken, om Mij te helpen al Gods kinderen te redden.
- 240 -

Alstublieft, aanvaard Mijn Hand terwijl Ik haar aanreik en Mijn Oproep verspreid naar
alle naties.
Kom met Mij, jullie geliefde Jezus.
Volg Mij deze keer.
Verwerp Mij niet zoals de Farizeeën deden.
Deze keer zouden jullie Mijn stem moeten herkennen.
Jullie zouden nu toch reeds moeten weten hoe Ik spreek want jullie werd de Heilige
Schrift gegeven.
Jullie Jezus

477. De Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen
uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de wereld
Vrijdag 29 juni 2012, 9.20 u.
Mijn kind, een vreselijke duisternis valt over de wereld, omdat de geloofsafval die de
wereld in haar greep heeft, sterker wordt.
De liefde tot God werd aan de kant gezet.
De liefde voor Mijn Zoon is verminderd en vervangen door eigenliefde.
Hebzucht en machtshonger tasten overal de zielen aan en het najagen van de
zelfzucht wordt bewonderd en aanvaard als de juiste manier om jullie leven te leven.
Kinderen, het is op dit moment dat jullie moeten bidden om te helpen deze zielen in
duisternis tot verlichting te brengen.
Zij kennen de Waarheid niet van het Offer van Mijn Zoon noch wat Zijn vreselijke
Kruisiging betekent.
Zijn gave van de Verlossing is terzijde geschoven alsof zij nooit heeft
plaatsgevonden. Bovendien hebben diegenen die zich wel bewust zijn van wat Zijn
Dood op het Kruis betekent, de keuze gemaakt zich tot valse goden te wenden om
hun vrede te brengen. Zij zullen nooit zo’n vrede bereiken.
Vrede van de ziel kan alleen bekomen worden door trouw aan en gebed tot Mijn
Zoon.
Alleen wie zuiver en nederig van hart zijn en die hun volle vertrouwen in Hem stellen,
kunnen eeuwig leven hebben.
Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de verbeelding van de
mensheid, teisteren nu de wereld.
Zo velen worden geleid door gevaarlijke valse religies dat zij afgedwaalde
zielen naar de Hel zullen voeren.
De gevallen engelen zijn overal aanwezig, kinderen. Wees op jullie hoede want zij
zullen vooral al diegenen in het vizier nemen die Mij vereren, jullie geliefde Moeder,
met de bedoeling jullie in verwarring te brengen.
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Zij zullen jullie verhinderen te bidden. Zij zullen voortdurende twijfels omtrent de
liefde van God in jullie geest zaaien. Zij zullen jullie afleiden met bekoringen van de
zinnen. Het zal veel gebed vragen om hen weg te houden. Mijn Rozenkrans is jullie
belangrijkste bescherming.
Mijn Zoon verleent op dit moment veel genaden aan diegenen die luisteren naar Zijn
Heilige Boodschappen aan de wereld, ze horen en aanvaarden.
Hij doet dat om jullie kracht en volharding te schenken in deze missie om de
mensheid te redden van de eeuwige verwerping.
Neem deze genaden met liefde aan, Kinderen, want jullie zijn zeer bijzonder door
uitgekozen te zijn om Hem op dit moment te volgen.
Als Zijn Restkerk op aarde zullen jullie op elk moment het Brood des Levens nodig
hebben want jullie zullen deze tocht niet gemakkelijk vinden.
Hier is een bijzonder Kruistochtgebed om jullie te helpen sterk te blijven in jullie
missie.
Kruistochtgebed (63) – Behoed mij op deze tocht.
“Mijn geliefde Moeder van Redding, ik verzoek U te bidden opdat
mij het Brood des Levens gegeven wordt om mij te behoeden op
deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.
Alstublieft, kom allen te hulp die misleid worden door valse idolen
en valse goden, opdat zij hun ogen openen voor de Waarheid van
de Dood van Uw Zoon op het Kruis, om elk van Gods kinderen te
redden en aan elk eeuwig leven te brengen. Amen.”
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding
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478. De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de
Heilige Eucharistie moeten behouden blijven
Zondag 1 juli 2012, 15.45 u.
Mijn innig geliefde dochter, hoe verpletteren de zonden Mij op dit moment en hoe lijd
Ik onder de kwelling van de verwerping.
Mijn hoofd wordt ingedrukt zoals de doornen in Mijn kroon net zoals het hoofd van
Mijn Kerk, Mijn heilige Plaatsvervanger op aarde, lijdt door de vervolging die hij
ondergaat vanwege zijn vijanden.
Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn één. De Kruisiging is in
voorbereiding.
De leerstellingen van Mijn Kerk zullen binnen korte tijd stukgescheurd worden,
net zoals Mijn onderrichtingen op aarde in stukken gereten werden door de
Farizeeën en door diegenen die dachten dat zij het woord van Mijn Vader beter
kenden dan Ik.
Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Herinner jullie altijd dat er
geen andere doctrine bestaat dan diegene die Ik tijdens Mijn tijd op aarde
verkondigde.
Al wat de waarheid is zal nooit veranderen en wanneer dat toch gebeurt dan
zullen jullie gedwongen worden leugens te slikken.
Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen die Mijn Woord blijven verwerpen jou of Mijn
volgelingen op dit moment ontmoedigen, om Mij te helpen Mijn Kerk op aarde te
redden.
Zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt moeten jullie de rangen sluiten en verzekeren dat
de Evangelies verspreid worden tot de uiteinden der aarde.
De Sacramenten van de heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige
Eucharistie moeten behouden blijven. Zelfs die zullen moeilijk toegankelijk
gemaakt worden.
Mijn gewijde dienaars die van Mij houden moeten nu voorbereidingen treffen. Zeer
spoedig zal het jullie verboden worden dergelijke gaven aan Gods kinderen aan te
bieden.
De voorbereidingstijd is begonnen.
Sta Mij toe jullie te onderrichten, te leiden en te helpen om Mijn Restkerk naar de
poorten van het Paradijs te brengen.
Jullie geliefde Jezus
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479. Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het
staat in steen gegrift
Maandag 2 juli 2012, 18.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.
De toekomst moet nooit overhaast worden.
De plannen die Mijn Eeuwige Vader heeft vastgelegd zullen zich van nature
ontvouwen door de Goddelijke Voorzienigheid.
De tijd die jullie wordt toegemeten om Mij te helpen de mensheid voor te bereiden op
Mijn Grote Barmhartigheid, is zeer kostbaar. Het is een tijd waarin velen zullen gered
worden door jullie gebeden.
Hoop, geloof en liefde tot Mij, jullie geliefde Jezus, zal jullie ondersteunen bij jullie
missie.
Wanneer jullie getuige zijn van de gruweldaden voor je, wanneer alles vernietigd
wordt dat ter ere van Mij bestaat, dan zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt.
Herinner jullie dat die dingen moeten plaatsvinden en dat het jullie plicht is als
onderdeel van Mijn leger, om de vijand te bestrijden en te weerstaan.
Mijn Leger zal toegerust worden met Goddelijke Gaven en het zal diegenen die in
duisternis verkeren met zich meesleuren.
Voorbereiding vraagt tijd. Gebeden brengen jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en
overspoelen jullie zielen met de nodige zuurstof om de komende strijd te overleven.
Terwijl jullie sterker worden met de genaden die Ik jullie geef, zal het zeer
gemakkelijk worden om jullie vijanden te identificeren die alles haten waar Ik voor
sta. Dat zal bij jullie pijn, krenking en boosheid veroorzaken maar jullie moeten te
allen tijde waardig blijven in Mijn Naam.
Indien jullie uitgedaagd worden in Mijn Naam moeten jullie met liefde antwoorden.
Tracht nooit Mijn Boodschappen te analyseren want dat hoeven jullie niet te doen.
Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat
in steen gegrift.
Wie ook Mijn Woord tracht te breken of te belasteren, zal daarin falen want ze
staan machteloos tegenover Mijn Heilig Woord.
Nu jullie Mijn Stem kennen moeten jullie ook de pijn kennen die te verwachten is
wanneer jullie Mijn Woord in deze tijd verkondigen.
Vermeld Mijn Naam vandaag, zelfs onder zo gezegde Christenen en een
ongemakkelijke stilte dient zich aan.
Spreek openlijk over goed en kwaad en men zal jullie bespotten.
Breng naar voren hoe de zonde jullie kinderen kan vernietigen en men zal jullie
vragen – wat is zonde?
Vandaag de dag weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden zonde als een
normaal deel van hun leven, een aanvaardbare gewoonte.
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Zij zijn gelukkig om zonden te vergoelijken omdat het hun de vrijheid verschaft
hun pleziertjes na te streven, valse goden te verheerlijken en hun lusten bot te
vieren.
Zij willen niet luisteren want dat komt hen niet zo goed uit.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aanzien worden als geobsedeerd door een
liefde voor godsdienst en een liefde voor God die vandaag weinig vruchten
voortbrengen in de ogen van de blinden.
Daarom moeten jullie voorbereidingen treffen. Daarom moeten jullie sterk zijn.
Precies voor deze zielen is het noodzakelijk dat jullie bidden en Mij helpen om te
redden.
Deze zielen toestaan om jullie te verontrusten, te kwetsen of te beledigen, is
tijdverlies.
Antwoord met liefde en een waardige stilte.
Wees nooit bang om Mij te verkondigen maar forceer Mij nooit in zielen op zo’n wijze
dat zij van jullie zullen weglopen. Breng hen in plaats daarvan tot Mij door jullie
gebeden en opofferingen.
Ik zegen jullie, Mijn sterk en moedig leger.
Ik bemin jullie.
Ik wandel mee met jullie bij elke stap die jullie gaan om Mij zielen te brengen.
Jullie geliefde Jezus Christus

480. Het ergste lijden van al is de geestelijke leegte waarin jullie geen greintje
liefde kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus
Dinsdag 3 juli 2012, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend zoals geestelijke
dorheid*, moet je die als dusdanig leren herkennen.
Je moet ook aanvaarden dat wanneer je zulke leegte van de ziel meemaakt, dit niet
zonder reden is. De reden is om door zulk lijden zielen te redden.
Veel offerzielen menen dat lijden één van twee dingen is.
Vooreerst is daar de uiterlijke vervolging die jullie zullen ondergaan omwille van jullie
werk.
Daarnaast is er ook het fysiek lijden, dat Mij vrijwillig geofferd wordt als een gave om
miljoenen zielen te redden.

*

"De donkere nacht met zijn dorheid en leegte is het middel om God en zichzelf te leren
kennen."
Naar Johannes van het Kruis.
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Tenslotte is het ergste lijden van al de geestelijke leegte waarbij jullie geen greintje
liefde kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus, waar zelfs geen volhardend gebed jullie
bevrijdt uit die gevangenis van verlatenheid.
Probeer zo jullie willen, het gebed zal een marteling zijn.
Probeer zo jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en jullie zullen veel
moeite hebben.
Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid waarbij Ik zo ver weg lijk dat jullie
Mij niet langer kunnen bereiken.
Wat jullie niet weten is dit.
Dit is een gave, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn Ogen en de
beproevingen en pijnen die jullie verduren worden door Mij toegestaan omwille
van jullie edelmoedige en zuivere liefde om verduisterde zielen te redden.
Het mag onrechtvaardig lijken, maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart komen, hoe
meer jullie Mijn eigen vervolging lijden omwille van de zonden van de mensheid.
Alleen diegenen met zuivere, nederige harten, zonder enige persoonlijke
bekommernis, wanneer zij Mij boven alles op deze aarde plaatsen, kunnen Mijn pijn
doorstaan.
Zulke zielen zijn zorgvuldig door Mij uitgezocht en zullen met Mij werken, door hun
gave van lijden, om Mij te helpen bij Mijn Plan van Redding.
Mijn dochter, vrees nooit dat Ik er niet zou zijn. Het mag dan zijn dat je Mijn
aanwezigheid niet voelt, niet ziet, noch de diepe liefde voor Mij voelt zoals dat
normaal het geval zou zijn, maar Ik sta aan jouw zijde.
Vertrouw Mij altijd, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer het jullie moeilijk valt om
te bidden.
Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen, dat niet kan
voldaan of vervuld worden, hoe hard jullie ook proberen om met Mij te
communiceren.
Weet dat wanneer dit gebeurt Ik veel dichter bij jullie ben dan jullie beseffen.
Weet dat het in deze tijden is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te worden, een
echte strijder in Mijn strijd om zielen te redden.
Ik bemin jullie. Geef nooit op. Voel jullie nooit ontgoocheld want Ik wandel altijd met
jullie.
De dag zal komen dat dit lijden zal vergeten zijn. In plaats daarvan zal er een
vreugde in de wereld opbruisen die alleen mogelijk zal zijn omwille van jullie offer
voor al Gods kinderen die jullie hulp nodig hebben.
Jullie Jezus
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481. De Maagd Maria: Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God
de Allerhoogste, de toestand onder controle heeft
Woensdag 4 juli 2012, 12.50 u.
Mijn kind, zij die getuige waren van de wonderen van Mijn verschijningen op aarde
zullen weten dat de tijd voor de geheimen en de voorzegde profetieën spoedig
ontvouwd wordt.
Kinderen, Ik heb Mijzelf gedurende een zekere periode in de wereld bekend
gemaakt om jullie te helpen voorbereiden op de glorievolle terugkeer van Mijn
Zoon.
Mijn Zoon is jullie allen aan het voorbereiden door de zieners en de profeten zodat
jullie waardig gemaakt zullen worden om Zijn Gave van eeuwig leven te ontvangen.
Jullie moeten nooit bevreesd zijn voor de toekomst als jullie geloven in Mijn
Zoon want Hij is het Brood des Levens en jullie zullen een wonderlijke nieuwe
toekomst hebben.
Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de Allerhoogste, de
toestand onder controle heeft.
Het serpent heeft weinig macht tegenover Mijn Vader.
De macht van het serpent wordt alleen versterkt door diegenen die ten prooi vallen
aan zonde en aan de verlokkingen die hij op hun weg plaatst.
De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht verzwakt om
andere zonden en beledigingen tegenover Mijn Vader te weerstaan.
Hij zal dan voortgaan met zondigen tot hij wegzinkt in een duisternis die zo dicht is
dat hij er niet kan uit ontsnappen, hoe hard hij ook poogt.
Kinderen, jullie zijn er nu toe verplicht, uit liefde voor Mijn Zoon, om deze arme zielen
te helpen.
Jullie alleen kunnen hen helpen en hen redden omdat velen niet in staat zullen zijn
om zichzelf te helpen.
Jullie zijn de strijders die Mijn Zoon op dit moment nodig heeft. Door jullie liefde voor
Hem zal Hij aan verloren zielen genaden verlenen wanneer jullie Zijn hulp inroepen
door jullie gebeden.
Hier is het Kruistochtgebed om zondaars te redden.
Kruistochtgebed (64) – Red mijn broeders en zusters.
“O mijn liefste Verlosser Jezus Christus, aanvaard mijn gave van
gebed en offer om mijn broeders en zusters te helpen redden uit
de duisternis waarin zij gevangen zitten.
Sta mij toe te helpen om hun zielen in veiligheid te brengen.
Ik smeek U hun zonden te vergeven en ik verzoek U hun zielen te
overspoelen met de Heilige Geest zodat zij in Uw armen zullen
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lopen als de toevlucht die zij zo wanhopig nodig hebben voor zij
voor eeuwig verloren gaan.
Ik offer U mijn gave van overgave voor die zielen in nederige
onderworpenheid en dankzegging. Amen.”
Kinderen jullie zijn één met Mijn Zoon.
Jullie liefde geeft Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen Hem
helpen om gans de mensheid in de veiligheid van Zijn Nieuw Paradijs op Aarde te
brengen.
Dan pas kan de Heilige Familie van de Allerhoogste God zich herenigen en in vrede
leven voor eeuwig en altijd.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Redding

482. God de Vader: Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de
mensheid geschapen heb, hoezeer ze ook proberen, want dat is onmogelijk
Donderdag 5 juli 2012, 15.30 u.
Mijn liefste dochter, help Mij in Mijn grote zorg als Ik ween over al Mijn kinderen die
weigeren te aanvaarden dat Ik besta.
Hoe verlang Ik naar hen.
Hoezeer ween Ik over hun arme zielen.
Zo intelligent en slim op gebied van menselijk begrijpen, toch slagen zij er niet in om
de waarheid te vatten over wie Ik Ben.
Ik Ben het begin.
Ik Ben de Schepper van al wat bestaat.
Ik ben hun Vader, al verwerpen zij Mij.
Als zij de waarheid maar konden zien.
Als zij Mij maar konden toestaan hun harten aan te raken zodat Ik hun Mijn
wonderbare en heerlijke plannen kon tonen die hen wachten.
Veel van deze zielen kennen Mij niet, maar dat is niet hun eigen schuld.
Aan deze zielen zal de Waarheid getoond worden zodat zij Mijn Pad zullen kiezen.
Diegenen echter aan wie de Waarheid gegeven werd, maar die toegestaan hebben
dat menselijk redeneren en verheerlijking van de menselijke intelligentie hen
verblindde, zijn nu voor Mij verloren.
Veel zulke zielen zullen zich bekeren maar velen zullen de Beker van Redding
weigeren die hun door Mijn geliefde Zoon wordt aangeboden.
Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie. Help Mij om Mijn dierbare kinderen te redden.
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Mijn tranen vloeien op dit moment en Ik vraag jullie hen naar Mij toe te brengen door
de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.
Zoveel van deze zielen omvatten jonge kinderen, die Mij uitdagend en openlijk
afwijzen, om aan anderen te laten zien hoe bijdehand (knap, schrander,
intelligent) ze wel zijn.
Een overdreven respect voor het menselijke verstand is een verzoeking die in
de zielen van Mijn Kinderen wordt overgebracht door de vijand.
Het Beest verslindt de zielen van Mijn kinderen en zij hebben geen idee wat hij met
hen uitricht.
Zoveel gevallen engelen overtuigen de mensheid dat menselijke intelligentie
volmaakt is.
Wanneer de mensheid gelooft, of zichzelf ervan overtuigt dat zij de Goddelijke
Wet van de Schepping kent, dan is zij in een bedrieglijke val gelopen.
Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid geschapen heb,
hoezeer ze ook proberen, want dat is onmogelijk.
Wanneer zullen zij leren?
Wanneer zullen zij inzien dat Mijn kinderen met zuivere, eenvoudige en nederige
zielen die Mij aanvaarden, de eenvoudige waarheid begrijpen?
Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn Liefde in hun zuivere harten voelen die
zij open laten zodat Ik hun zielen kan bevloeien met Goddelijke Genaden.
Ik Ben jullie God, jullie Schepper en natuurlijke Vader.
Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn Geliefde Zoon en door hun eigen vrije
wil. Ik kan hen niet dwingen.
Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun zielen te helpen redden.
Jullie allen die Mijn smeekbede beantwoorden om jullie broeders en zusters te
redden door gebed en offer, zullen bijzondere genaden verkrijgen.
Mijn macht is oneindig.
Mijn wonderen, verbonden met het lijden en de gebeden van Mijn kinderen,
zullen gebruikt worden om verloren zielen te redden van de eeuwige dood.
Ik bemin jullie Mijn geliefde kinderen.
Kom en help Mij om Mijn geliefde familie bijeen te brengen en help Mijn Zoon het
Beest te verslaan voordat het nog meer van Mijn kinderen steelt.
Jullie liefhebbende Vader,
God de Allerhoogste
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483. Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur
uitgieten vanuit de vier hoeken van de Hemelen
Vrijdag 6 juli 2012, 16.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze tijd werd gereserveerd voor Mijn heilige
boodschappen aan de wereld, om te worden gehoord door elke ziel, jong en oud, in
elke natie.
Veel van Gods kinderen zullen zich oprichten en luisteren naar Mijn instructies
wanneer zij toegang krijgen tot deze boodschappen.
Weet nu dat de veranderingen al begonnen zijn zoals voorzegd, waarbij de oogsten
niet langer zoals voorheen hun vruchten zullen opbrengen en waarin de seizoenen
niet meer hetzelfde zullen zijn.
Deze veranderingen komen uit de Hand van Mijn Eeuwige Vader waarbij Hij nieuwe
wetten op de aarde brengt die niemand zal kunnen ontgaan.
Niets van wat in de wereld verloopt volgens de natuurwetten, zal blijven zoals het
eens was.
De zeeën zullen stijgen, de wateren zullen uit hun oevers treden, de aarde zal beven
en de grond zal verdorren.
Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verspreiding van de zonde
te stoppen die voor Hem een bron van groot verdriet is.
Die naties die Zijn Wetten tarten zullen veel lijden. Zij zullen spoedig begrijpen dat
hun zonden niet langer zullen getolereerd worden en dat zij bestraft zullen worden.
Hun straf dient om hen ervan te weerhouden andere zielen te besmetten en tenzij zij
zich afkeren van hun boosaardige wegen, zullen zij daartoe gedwongen worden door
goddelijke tussenkomst.
Mijn dochter, je moet Mijn Woord nu vlug verspreiden omdat ‘De Waarschuwing’
nadert.
Vele landen moeten het Boek der Waarheid ontvangen zodat zij zich kunnen
voorbereiden op Mijn Tweede Komst.
De tijd voor Mijn Tweede Komst zal na ‘De Waarschuwing’ zijn.
De tuchtigingen die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel worden
uitgevoerd, zijn begonnen in fases. Deze zullen escaleren in de mate dat de zonde
blijft toenemen.
De strijd is begonnen en de aanvangfasen kunnen gezien worden in vele landen.
Jullie zullen allen getuige zijn van klimatologische verwoesting die op aarde zal
neerkomen terwijl zij zal kreunen van pijn omwille van de ontaarding door de
zonde.
Aardbevingen zullen toenemen en natie na natie zal lijden al naargelang de
zondesmet die hun binnenste aantast.
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Leiders die de Antichrist volgen zullen niet aan het oog van Mijn Vader ontsnappen
en zij zullen vernietigd worden.
Mijn Vader bestraft nu diegenen die verdorven regeringen leiden om zo Zijn kinderen
te redden uit hun kwaadaardige greep.
Hij zal niet van op afstand toekijken wanneer deze leiders, die de Antichrist volgen,
die zich op dit moment verborgen houdt, Zijn kinderen vernietigen.
Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur uitgieten vanuit
de vier hoeken van de Hemelen.
Dan zullen velen weten dat er iets verkeerd gaat en dat het veroorzaakt wordt door
de toorn van Mijn Vader.
Toch zullen velen nog niet leren. Na ‘De Waarschuwing’ zullen velen zich bekeren.
Toch zullen velen zich nog niet bekeren, zelfs niet wanneer zij allen het bewijs van de
staat van hun zielen hebben gekregen.
Zij zullen nog steeds de valse aantrekkingskracht verafgoden die de aarde naar hun
mening te bieden heeft. Alleen zullen hun lusten en de materiële idolen die zij
vereren nog obscener en gemener worden. Al hun zonden, zichtbaar voor al
diegenen die ze kunnen zien voor wat zij zijn, zullen zo lelijk worden dat maar
weinigen van Gods kinderen in staat zullen zijn ze te aanschouwen.
Elke afschuwelijke zonde zal openlijk getoond worden met minachting voor God.
Elke handeling zal de zondaars tot zulk een diepte verlagen dat zij zich als
beesten zullen gedragen.
Alle respect voor het menselijk lichaam zal verdwijnen en elke boze lust zal voor de
wereld tentoon gespreid worden zonder enige schaamte in hun zielen.
Dat zijn Satans gevangenen. Zij zijn allemaal kinderen van God maar zij zullen hun
zielen verliezen aan het Beest.
Tuchtigingen maken deel uit van Gods plan om de aarde te zuiveren om zowel de
zondaar te reinigen als de grond waarop jullie wandelen.
Alleen wanneer de aarde gezuiverd is kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden.
Bid, Mijn volgelingen, om moed en sterkte om met deze tuchtigingen om te gaan.
Jullie moeten nooit bevreesd voor hen zijn, want jullie, Mijn leger, zullen bidden voor
diegenen, die naties en helpen in de Zuivering die nodig is voor de bekering van de
mensheid.
Het Zegel van de Levende God zal ieder van jullie beschermen.
Het is door van de liefde die Mijn Vader koestert voor al Zijn kinderen dat Hij ze moet
tuchtigen, want indien Hij dat niet doet zullen zij zonder het zelf te beseffen, verder
opgaan naar de poorten van de Hel.
Jullie Jezus
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484. Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven
worden
Zaterdag 7 juli 2012, 15.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn Stem te
luisteren, dan kwetst het Mij wanneer zij die Mij liefhebben zeggen dat Ik nooit op
deze manier zou spreken.
Indien zij maar zouden luisteren dan zou Mijn Hart opspringen en zoveel meer zielen
zouden gered worden.
De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt overgebracht door Mijn Goddelijke
Lippen door deze boodschappen.
De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook vooraf door profeten bekend
gemaakt om Gods kinderen attent te maken op de komst van de Messias.
Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn
profeten zou zenden om Mijn Tweede Komst aan te kondigen?
Hoe weinig weten zij in werkelijkheid omtrent de wijze waarop Mijn Eeuwige Vader
de mensheid voorbereidt op grote gebeurtenissen.
Mijn clerus, Mijn gewijde dienaars, moeten Mijn oproep nu horen want Ik heb hun
hulp nodig. Velen echter zullen nalaten te antwoorden. Zij zullen Mij afwijzen, door
Mijn boodschappen.
Zij zullen de Waarheid beseffen maar pas wanneer het te laat is.
Mijn dochter, wees nooit bevreesd om Mijn boodschappen te publiceren, ook niet
diegenen die je vreemd of beangstigend vindt.
Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven
worden.
Het is niet aan de mens om jou te bevelen te stoppen met het Heilig Woord van
God mee te delen.
Sluit je oren en negeer minachtende meningen want die zijn niet belangrijk.
Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn boodschap
minachten, zeg Ik dit.
Door Mijn woord stuk te scheuren, door Mijn boodschap aanstootgevend te
achten en door Mijn Woord belachelijk te maken, hebben jullie de koord
doorgesneden die jullie aan Mijn Hart bindt.
Jullie kunnen Mijn boodschap niet aanvaarden omdat jullie denken Mij te kennen en
Mijn Woorden te herkennen wanneer zij gesproken worden. In plaats daarvan zijn
jullie ten prooi gevallen aan de Misleider die jullie voor de Waarheid verblindt.
Eens te meer roep Ik jullie allen op Mij, jullie geliefde Jezus, te aanroepen en Mij toe
te staan jullie harten te openen.
Laat Mij jullie vullen met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zouden
herkennen.
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Aan de priesters, Ik dring aan dat jullie begrijpen dat de tijd gekomen is voor de
profetieën van Daniël om zich ontvouwen en voor de Zegels van het Boek der
Openbaring om te worden geopend door Mij, het Lam van God.
Herinner jullie Mijn belofte.
Ik zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen.
Mijn belofte om eeuwig leven te brengen voor al diegenen die Mij trouw zijn staat op
het punt voltrokken te worden.
Jullie moeten ervoor zorgen gepast voorbereid te zijn op die glorievolle gebeurtenis.
Jullie Jezus

485. Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant
gelijken op een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden
Zondag 8 juli 2012, 17.17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de grote apostasie waarover Ik sprak groeit nu snel in de
wereld.
Deze keer spreidt zij zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde en verhult
haar inzichten als een dikke mist.
Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.
Aan de ene kant zullen jullie Mijn geliefde trouwe gewijde dienaars hebben die Mijn
leer volgen en die daar nooit van afwijken.
Aan de andere kant zijn er die priesters en andere leiders binnen Mijn Christelijke
Kerken die beïnvloed zijn door het moderne leven en die Mijn Wetten zullen
ontheiligen.
Zij buigen onder de druk van mensen die eisen dat zij verdraagzaamheid zouden
betonen in de naam van God door Gods Wetten te veranderen om te voldoen aan
menselijke verlangens.
Zij zitten vol hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het maakt hen niet uit als
ze de Heilige Sacramenten veranderen om ze geschikt te maken voor een zondige
agenda.
Neen, zij zullen het vergemakkelijken om handelingen die Mij een gruwel zijn
toe te staan in Mijn Vaders Kerken en dat alles in de naam van burgerrechten
en verdraagzaamheid.
Zij zullen zonde vergoelijken en Mij beledigen door met zulke zonden aan te treden
voor Mijn Heilige Tabernakels waarbij zij van Mij verwachten zulke gemene
handelingen te slikken.
Al gauw zullen zij de Sacramenten afschaffen om aan allen tegemoet te komen.
In plaats daarvan zullen er feestvieringen gehouden worden en andere vormen
van vermaak.
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Dat zal een Nieuwe Wereldkerk worden die zal bogen op een imposante
building in Rome maar die God niet zal eren.
Het zal gebouwd worden met geheime satanische symbolen die voor allen
zichtbaar zijn en het zal het Beest verheerlijken.
Elke zone, weerzinwekkend (een gruwel) voor Mijn geliefde Vader zal openlijk in ere
gehouden worden en miljoenen mensen zullen hun verdorven wetten aanvaarden als
zijnde waardig in Gods Ogen.
Mijn gewijde dienaars die Mij trouw blijven zullen Heilige Missen in het geheim
moeten opdragen of gevangenschap tegemoet treden.
Zij zullen toenemen in kracht en vervuld van de Heilige Geest zullen zij Gods
kinderen blijven voeden met het Voedsel des Levens.
Zij moeten ervoor zorgen dat al diegenen die zij leiden de bescherming van het
Zegel van de Levende God ontvangen.
De tijd is nu zeer nabij voor de Nieuwe Tempel die zal gebouwd worden ter ere van
het Beest.
Deze zal gebouwd worden onder het bewind van de Antichrist die weldra op
het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede.
Kom samen al Mijn volgelingen, zo spoedig mogelijk. Mijn priesters die Mijn stem
herkennen, jullie moeten met jullie voorbereidingen beginnen om ervoor te zorgen
dat Mijn Kerk op Aarde de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan.
Met de tijd zullen de toevluchtsoorden voor jullie klaar zijn om te gebruiken want Ik
heb Mijn volgelingen al sinds enige tijd opgedragen ervoor te zorgen dat zij jullie
zaak zullen dienen.
Deze vervolging zal kortstondig zijn en jullie zullen er doorkomen, al zal het
pijnlijk zijn.
Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken op
een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden.
Zij zal een prachtig beeld uitstralen van verdraagzaamheid en zal elke zonde door
God gekend ophemelen. Zij zal elke zonde zo verdraaien dat ze aanvaardbaar lijkt te
worden in Gods Ogen.
Maar jullie moeten weten dat zulke gruwel Mij ziek maakt en wee diegenen die dit
gevaarlijk pad volgen naar eeuwige verwerping.
Zonde zal altijd zonde zijn in Mijn Ogen.
Tijd verandert dat niet. Nieuwe regels om tegemoet te komen aan de verlangens van
de mens naar zondig gedrag, zullen nooit door Mij aanvaard worden.
Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding want zij zal spoedig plaatsvinden.
Jullie Jezus
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486. Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer
in veel gevallen, dat hij er een heeft
Maandag 9 juli 2012, 23.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang nu al Mijn volgelingen voor te bereiden op ‘De
Waarschuwing’ en dat op een manier die niet enkel henzelf zal helpen, maar ook hun
geliefden.
Het is niet voldoende berouw te hebben omwille van de schrik. Een
boetvaardigheid (penitentie) is vereist.
Tot jullie allemaal, Mijn volgelingen: luister nu naar Mijn instructies om jullie zielen
voor te bereiden op ‘De Waarschuwing’.
Jullie moeten beginnen met na te denken over al het verkeerde waaraan jullie
schuldig zijn tegenover jezelf en jullie medemensen.
Voor de Katholieken onder jullie is het nodig om het Sacrament van Verzoening (de
Biecht) om de twee weken te ontvangen indien jullie in staat van Genade willen
blijven.
Zo zal jullie pijn tijdens ‘De Waarschuwing’ mild zijn en zullen jullie de kracht hebben
om jullie broeders en zusters te helpen die zullen lijden onder verschrikkelijke pijn en
schuldgevoelens bij hun pogingen tot een vergelijk te komen met de verlichting van
hun geweten.
Jullie die Christenen zijn of behoren tot andere geloofsovertuigingen en geloven in
deze boodschappen, jullie moeten het gebed bidden dat jullie gegeven werd door het
Kruistochtgebed (24) – Volle aflaat voor Absolutie.
Jullie moeten dat gebed zeven achtereenvolgende dagen bidden en Ik, jullie Jezus,
zal jullie vergeving schenken.
“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 zodat wij kunnen opmarcheren en
Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord openlijk te
verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de
heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij eren U.
We loven U.
Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor
U om zielen te redden.
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Wij beminnen U, Jezus.
Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.
Amen.”
Ik schenk jullie nu een speciaal gebed dat jullie ook moeten bidden voor die arme
zielen die wellicht zullen sterven van de shock tijdens ‘De Waarschuwing’ en die
misschien in doodzonde verkeren.
Kruistochtgebed (65) – Voor hen die in doodzonde verkeren.
“O Lieve Jezus, Redder van de mensheid, door Uw Goddelijke
Barmhartigheid smeek ik U om erbarmen voor al die arme zielen
in zonde die tijdens ‘De Waarschuwing’ misschien van deze aarde
worden weggenomen.
Vergeef ze hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw Lijden
smeek ik U mij deze buitengewone gunst te verlenen als
verzoening voor hun zonden.
Ik offer U mijzelf met geest, lichaam en ziel als een boetedoening
om hun zielen te redden, en hun het eeuwig leven te schenken.
Amen.”
Mijn volgelingen, ‘De Waarschuwing’ zal een grote gebeurtenis van Verlossing zijn
waarbij Ik de wereld Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal tonen.
Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer in vele
gevallen, dat hij er een heeft.
Er is nog maar weinig tijd nu en jullie moeten beginnen jullie voor te bereiden.
Vergeet Mijn richtlijnen niet om voedsel voor ten minste tien dagen in huis te hebben,
gewijde kaarsen en heilige voorwerpen in jullie huizen.
Vertrouw Mij en verheug jullie want vele zielen zullen gered worden.
Ik zal geen datum kenbaar maken, maar jullie weten wat er moet gedaan worden.
Wanneer jullie zonden geopenbaard zijn moeten jullie Mij vragen om vergeving en in
nederige dankzegging neerknielen voor deze Goddelijke Gave die jullie paspoort is
naar het eeuwig leven in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Onthoud dat er niet één zonde is, ongeacht hoe ernstig, die niet kan vergeven
worden wanneer er oprecht berouw getoond wordt.
Jullie geliefde Verlosser,
Jezus Christus

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.
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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
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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.
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.
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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.
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.
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Wees trots op jullie banden met Mij, jullie Jezus, en help Mij 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.
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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.
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.
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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
de
maak, zullen eveneens bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door jou, de 7
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.
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
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491. Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon
verwerpen, verwerpen de verlossing
Zaterdag 14 juli 20121, 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.
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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.
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.
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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.
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
(h)erkennen, 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 Redding

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.
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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.
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
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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.
Kruistochtgebed (66) – Voor de clerus: Help mij trouw te blijven aan Uw
Allerheiligste Woord.
“O Lieve Jezus, help mij 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 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
opdat ik het ware Woord van God kan verkondigen.
Overdek al Uw gewijde dienaars met Uw Kostbaar Bloed op dit
moment zodat wij moedig, getrouw en vastberaden zouden
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
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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.
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.
Kruistochtgebed (67) – Behoed Mijn kinderen voor de Koning van de Leugens.
“Alstublieft lieve Jezus, ik vraag U 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 tedere armen
nemen, zodat zij beschermd kunnen worden voor 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’
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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
Dinsdag17 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.
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.
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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.
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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.
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 Redding

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.
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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.
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.
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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.
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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.
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 Midden-Oosten.
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.
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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.

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.
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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
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502. De Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen als Moeder van Redding, 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 Evangelies 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.
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 Redding, 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.
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Kinderen, de macht van God is overgedragen aan diegenen die zich tot Mijn Zoon
Jezus wenden, om jullie de kracht te geven om door deze tijden te maken. Zij kan
jullie niet gegeven worden tenzij jullie erom vragen.
Hier is het volgende Kruistochtgebed dat jullie moeten reciteren om bescherming
tegen Satan te zoeken.
Kruistochtgebed (68) – Bescherm mij tegen de invloed van Satan.
“Moeder van God, Moeder van Redding, bedek mij met Uw
allerheiligste mantel en bescherm mijn familie tegen de invloed
van Satan en zijn gevallen engelen.
Help mij altijd 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 op
mij afkomen. 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 Redding

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.
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De nieuwe valse Kerk, ontworpen door de Antichrist, zal getoond worden voor
wat zij is.
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 Evangelies 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.
de

Ik roep jullie allen op om de laatste oproep te herkennen, door Mijn 7
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
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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.
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.
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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.
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.
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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 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 onze erfdeel in het Paradijs.
Hoor onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te
verbannen.
Ik vraag U, Lieve Vader, 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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.
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.
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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.
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. Gebed
voor de Clerus om standvastig en trouw te blijven aan het Heilig Woord van God.
“O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaars om het schisma te
herkennen wanneer zich dat binnen Uw Kerk ontvouwt.
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Help Uw gewijde dienaars 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 dienaars die wellicht lauw zijn in hun
liefde voor U en ontsteek in hun zielen opnieuw het vuur van de
Heilige Geest.
Help hen om de bekoring te herkennen die hun wordt
voorgehouden om hen af te leiden.
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.
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Hun verwerping van deze boodschappen is niet belangrijk. Alleen aan het Woord van
Mijn Zoon moet jij gehoor geven en aan niets anders.
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.
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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 Redding

510. Sta Mij toe 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.
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.
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Geef al jullie zorgen en angsten nu op.
Sta Mij toe 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.
“O Jezus, red Gods kinderen van de Antichrist.
Bescherm ons tegen de plannen om de aarde onder controle te
brengen.
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 in Uw voortdurende Barmhartigheid zal geloven. 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.
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.
- 292 -

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 Redding

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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

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.
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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

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.
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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.
Ik wacht op jullie antwoord wanneer die grote dag komt.
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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.
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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.
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 hun te zeggen dat Ik hen bemin.
Verspreid Mijn woord en Ik zal een gevoel van herkenning in hun zielen opwekken.
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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.
In jullie hart zullen jullie weten wat te doen. Vraag Mij jullie te helpen met dit
bijzondere Kruistochtgebed om jullie sterk te maken.
Kruistochtgebed (72) – Het Gebed van de Leerling.
“Lieve Jezus, ik ben klaar om Uw Heilig Woord te verspreiden.
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Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de Waarheid mee te
delen zodat vele zielen naar U kunnen gebracht 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 hun geloofsovertuiging.
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.
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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.
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.
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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

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.
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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.
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Zij verafgoden hen in uitingen die niet alleen schade berokkenen aan henzelf maar
eveneens aan de persoon die zij verheven hebben.
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 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.
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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.
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.
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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 Redding

523. Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte
Woensdag 15 augustus 2012, 1.00 u.

- 310 -

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 Redding.
Het is geen toeval dat het Boek der Waarheid op deze dag ter beschikking
wordt gesteld want Mijn Moeder is de Moeder van Redding. Het Boek dient om
de zielen van de hele mensheid te helpen redden.
Mijn Moeder speelt een belangrijke rol in de redding van zielen.
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.
* 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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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 Openbaringen 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.
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
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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.
“O Jezus, help mij de zielen te redden van jonge mensen over de
hele wereld.
Door Uw genade, help hen om de waarheid van Uw bestaan te
zien.
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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, en heb
Genade met hun zielen. Amen.”
Jullie Jezus

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 tot de Mensheid’ Litaniegebed (1) – Bescherming
tegen de Valse Profeet.
“Liefste Jezus, red ons van het bedrog van de Valse Profeet.
Jezus, erbarm U over ons.
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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 leugens te verwerpen die ons als
waarheid worden voorgesteld.
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 zodat wij het pad
van Uw ware Kerk te allen tijde voor eeuwig en altijd kunnen
volgen. Amen.”
Mijn dochter, voel je alsjeblieft 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.
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
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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.
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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.
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 Nieuw
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.
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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.
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.
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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 (h)erkennen.
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.
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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.
Kruistochtgebed (74) voor de Gave van Onderscheiding.
“O Moeder van God, help mij 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.
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 opdat ik de gave van
de Heilige Geest kan ontvangen.
Ik dank U, Moeder van Redding, 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 Redding

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.
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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

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.
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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 Redding

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 Nieuw
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.
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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.
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.
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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 tot de Mensheid’ Litaniegebed (2) – Voor de Genade van Vrijwaring.
“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 Vrijwaring voor mijn geliefde(n):
(noem al de namen van hen die op een lijst staan voor de redding
van hun zielen)
Ik bied U mijn trouw voor altijd.
O, U hoogste 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.
Ik leg mezelf voor U.
Ik smeek om Erbarmen voor al die zielen die U niet kennen, die U
niet eren, die Uw barmhartigheid verwerpen.
Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel zodat U ze in Uw
armen kan nemen, veilig voor het kwaad.
Ik vraag U om de poorten van het Paradijs te openen zodat al Uw
kinderen zich eindelijk kunnen verenigen in de erfenis die 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.
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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.
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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 Redding

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.
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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

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.
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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.
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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.
De goden die zij maken zijn in detail uitgewerkt. Zij appelleren op hun aanvoelen van
het goddelijk 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.
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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

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.
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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 Redding

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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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.
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.
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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.
“Jezus, ik verbind mijn pijn en lijden met dat wat U geleden hebt
tijdens Uw Doodstrijd 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 dat 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 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 de gedachte aan hoe U vrijwillig
toestond Uzelf te laten kruisigen op zo’n walgelijke en gruwelijke
manier.
Help mij 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.
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 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 Geschenk dat Ik gebruik om te geven
aan diegenen die Ik in Mijn Hart vertrouw zodat Ik zielen kan redden.
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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.
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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.
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.
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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 Heiig Woord
en dat Mijn Boodschappen zielen redden.
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.

- 341 -

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.
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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.
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 Redding. 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 Redding
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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.
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.
- 344 -

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.
“Jezus, help mij de Liefde van God te aanvaarden zoals het mij
getoond wordt.
Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel zodat ik kan
gered worden.
Help mij te geloven door mijn hart met Uw Liefde te vullen.
Houd mij dan vast en red mij van de kwelling van de 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.
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Hoe ween Ik over jullie.
Hoezeer bemin Ik jullie nog.
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.

*

Dat betekent met de genade, zielen tegen de vuren van de Hel te bewaren
(zie boodschappen 533,534 en 544).
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Jullie werden voorbereid, neem nu jullie wapens op in de Naam van God en help Mij,
jullie Jezus, 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.
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.
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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.
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.
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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
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
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554. Waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun machtige
alliantie, samenzweren om alle naties te controleren
Zondag 16 september 2012, 10.50 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.
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
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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 Groot-Brittannië 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 voor Gods kinderen in Groot-Brittannië.
Kruistochtgebed (77) – Voor Groot-Brittannië.
“O Hooghemelse 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 ons allen te verenigen, vanuit alle religies,
geloofsovertuigingen en gelaatskleuren, als één familie in Uw
Ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen in weerwil van welke wetten
ook die ingevoerd zijn om Uw Leer te verbieden.
Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten en te helpen bij
de redding van al Uw kinderen door onze gebeden.
Breng al mijn broeders en zusters bijeen in eenheid om hulde te
brengen aan Uw belofte om ons eeuwig leven te geven en
toegang tot Uw Paradijs. Amen.”
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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.
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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.
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.
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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 jullie 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

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.
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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
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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.
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.
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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.
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 Redding
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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
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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.
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.
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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 Nieuw 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, 00.50 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.
Als eerste, het sacrament van de biecht, dat jullie ziel reinigt indien jullie oprecht
berouw hebben. Voor niet-Katholieken: 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.

- 361 -

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.
“O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan.
Neem mij in Uw Hart wanneer ik al mijn getrouwheid aan hem en
zijn zondige wegen loslaat.
Ik doe afstand van mijn wil 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 Redding
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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. 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
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568. Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen
Donderdag 27 september 2012, 09.00 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.
“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 clementie voor hun zielen.
Ik vraag U hun harten te openen zodat zij tot U zullen gaan en U
vragen hen te vervullen van de Heilige Geest, opdat zij de
Waarheid van Uw liefde zouden kunnen aanvaarden om samen
met U en heel Gods familie voor altijd te 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 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.
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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.
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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

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.
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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.
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.
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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
Nieuw 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.
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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.
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.
- 369 -

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 Redding

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.
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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.
- 371 -

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 Redding

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.
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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.
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.
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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, eenwereldreligie 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

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.
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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
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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.
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.
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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.
“O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens die God
beledigen.
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.
Help ons U meer te beminnen.
Steun ons in onze strijd.
Verdedig ons in ons geloof.
Leid ons naar Uw veilige schuilplaats.
Help ons 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 uit de weg te gaan.
Breng ons dichter naar Uw Heilig Hart.
Help ons om U altijd trouw te blijven. 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
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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?
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.
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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.
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.
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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 om redding te
verkrijgen voor deze zielen die moorden en dus in staat van doodzonde zijn.
Kruistochtgebed (80) – Voor de zielen van moordenaars.
“O lieve Jezus,
ik smeek om erbarmen voor hen die moorden begaan.
Ik smeek om clementie voor hen die zich in staat van doodzonde
bevinden.
Ik offer U mijn eigen lijden en moeilijkheden zodat U Uw Hart kunt
openen en hen hun zonden vergeven.
Ik vraag dat U al diegenen met kwaadaardige intenties in hun ziel,
zou overstromen met Uw Kostbaar Bloed, opdat zij gezuiverd
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 Nieuw 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 Nieuw 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.
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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 Nieuw Paradijs.
Jullie Jezus

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 van de Openbaring voorzegd werden, zijn begonnen.
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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
Nieuw 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, 00.30 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
Nieuw 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
- 387 -

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.
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.

*

"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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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.
“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 de rust die voortvloeien uit Uw heilige
Tegenwoordigheid.
Laat Mij nooit twijfelen aan Uw Tegenwoordigheid.
Help mij U aan te nemen in Lichaam en Ziel, en moge de genaden
die over mij worden uitgestort bij de Heilige Eucharistie, mij
helpen 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 onaantastbaarheid voor de
vlammen van het Vagevuur. Amen.”
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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 Redding

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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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.
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
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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.
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.
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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, 07.30 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 Nieuw 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.
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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.
Jullie Moeder,
Moeder van Redding

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 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 de sterkte en het vertrouwen te verkrijgen om op te
staan en altijd te Waarheid bekend te maken.
Sta nooit toe dat wij wankelen of treuzelen in onze mars naar de
overwinning en 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 Nieuw 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
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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.
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 .
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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
Nieuw 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.
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.
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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.
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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.
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.
*

nvdr: De plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God.
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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

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.
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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 Nieuw
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.
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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.
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.
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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 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 de wereld te bevrijden van het kwaad.
Wij smeken Uw Barmhartigheid af voor de zielen van diegenen die
verschrikkelijk lijden veroorzaken onder Uw kinderen op aarde.
Alstublieft, vergeef hen.
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 op 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 tegen het kwaad. Help
onze families. Wees ons Genadig. 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.
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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 Redding
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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
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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.
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.
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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.
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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.
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
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.
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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

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
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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 wandeldeDonderdag 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.
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.
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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.
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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.
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.
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Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (84) om de zielen te verlichten van de elites
die de wereld besturen.
“O lieve Jezus,
ik smeek U de zielen te verlichten van de elites die de wereld
besturen.
Toon hun het bewijs van Uw Barmhartigheid. Help hen om hun
hart open te stellen 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, voorkom dat hun plannen doorgang vinden om
miljoenen mensen te schaden door inentingen, door 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
Zaterdag10 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.
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.
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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
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614. Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren
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.
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 Nieuw 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
Nieuw Paradijs te leven.

- 417 -

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 Nieuw 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.
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
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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 RoomsKatholiek 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
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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 het Serpent.
De geseling die Ik onderging tijdens Mijn Kruisiging zal nu opnieuw plaatsvinden in
Mijn Katholieke Kerk. Het serpent 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.
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 Nieuw 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.
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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.
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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.
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
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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.
“O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw meest kostbare
bescherming. Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om terug te keren tot God. Open hun
geest voor het Ware Pad van de Heer.
Ontsluit hun verharde harten, opdat zij Uw Hand van
Barmhartigheid zouden verwelkomen. Help deze natie op te staan
tegen de godslasteringen die ons mogelijks worden opgedrongen
om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
Wij smeken U, Jezus, ons te redden, ons te beschermen tegen
alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart in 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.
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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 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 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.
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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
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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.
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 Redding. Mij werd de taak verleend om Mijn Zoon bij te staan in
de verlossing van de mensheid.
Sta Mij toe 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 Redding
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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.
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.
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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.
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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.
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
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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.
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
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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 Nieuw 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?
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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.
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.
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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.
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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 Nieuw 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.

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.
*

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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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

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.
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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.
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Dat is een zeer ernstige belediging tegenover God.
Hier is een Kruistochtgebed 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 de twijfel
“Lieve Jezus, ik kom voor U, verward, onzeker en gefrustreerd,
omdat ik bezorgd ben omtrent de Waarheid die U in Uw
Boodschappen verkondigt.
Vergeef mij wanneer ik U onrechtvaardig behandeld heb.
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 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 mij te bevrijden van de
kwelling van twijfel.
Help mij 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, om U
te kunnen helpen om door mijn eigen gebeden en lijden zielen te
redden die zo dierbaar zijn voor Uw Heilig Hart.”
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.
- 438 -

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 Nieuw 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.
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.
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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.
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Jullie geliefde Moeder
Moeder van Redding

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.
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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 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 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.
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
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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
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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.
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 agespiritualiteit 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 Nieuw 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.
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Ik Ben God. Ik Ben de weg voor jullie om het Nieuw 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.
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.
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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.
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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 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 de versteende harten, die zo wanhopig op zoek zijn naar
leiding.
Vergeef hen hun ongerechtigheden.
Help hen, door Uw Liefde en Barmhartigheid, om het in hun hart
te vinden, Uw grote gave van verlossing te grijpen.
Ik smeek U 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 aan 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
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635. De Maagd Maria: Als de Moeder van Redding zal ik jullie en jullie families
helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon
Woensdag 5 december 2012, 20.40
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 Redding 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 Redding

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.
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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.
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.
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De Valse Profeet, die zal pretenderen een man van te zijn, heeft reeds gepland hoe
hij de ministeries 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.
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, 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.
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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.
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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.
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 Nieuw 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.
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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

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.
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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 Nieuw 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

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.
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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 Redding

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.
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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?
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 (h)erkenning van Mijn Woord.
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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 (h)erkennen. 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.
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
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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 hen met Mijn Licht en Bescherming
en Ik zal de Boze tot op de laatste seconde bekampen voor deze zielen.
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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.
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
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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
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vermenigvuldigen tot miljarden______________________________________ 284
507. Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en
daarvoor zullen zij streng gestraft worden _____________________________ 285
508. Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de ziel van Mijn
Kerk nooit veroverd of door Satan verslonden worden ___________________ 287
509. De Maagd Maria: Nalaten om de Waarheid van de Leer van Mijn Zoon te
verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt ________________________ 289
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510. Sta Mij toe jullie op te tillen, uit alle onheil, naar de veiligheid weg van de
Antichrist _______________________________________________________ 291
511. Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden
om zielen te redden ______________________________________________ 292
512. God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op
aarde gekruisigd worden __________________________________________ 293
513. Tot de andersdenkenden in de Katholieke Kerk: Ontheilig de Wetten van Mijn
Kerk en jullie zullen gestraft worden__________________________________ 296
514. Wanneer zij doelbewust leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te
ontkennen, ontzegden de Farizeeën generaties van Joden het recht op de
Waarheid ______________________________________________________ 297
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 ___________ 298
516. Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een
teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn _______ 300
517. Dit is Mijn laatste zending op aarde waar Heilige Boodschappen vanwege de
Heilige Drie-Eenheid aan de wereld gegeven worden ____________________ 301
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 _________________________ 303
519. Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat door niets kan
verzadigd worden ________________________________________________ 305
520. De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende
oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel __________ 306
521. De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus. ______________ 308
522. De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs
en zieners niet langer boodschappen ontvangen________________________ 310
523. Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte _________________________ 310
524. Afgodendienst grijpt snel om zich heen en de fascinatie voor het occulte wordt
aangemoedigd __________________________________________________ 313
525. Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm. Gebruik hem om zo veel
mogelijk mensen voor te bereiden ___________________________________ 314
526. Ik ben als een storm die op komst is. Mijn Stem is als de donder in de verte
______________________________________________________________ 316
527. Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered
zullen worden ___________________________________________________ 317
528. God de Vader: Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van
de wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten __________________ 318
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 ____ 319
530. Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde,
zo zullen ook miljoenen zielen dat doen_______________________________ 321
531. De Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken __ 322
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532. Belangrijke Boodschap van God de Vader: Ik zal die zielen voor wie jullie
bidden vrijwaren voor de Poorten van de Hel __________________________ 323
533. Dank Mijn Vader voor de Gave van Zijn Genade van Vrijwaring (Immuniteit)
uit de Vuren van de Hel ___________________________________________ 324
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.
______________________________________________________________ 326
535. Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt vele vormen
aan ___________________________________________________________ 327
536. Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn Leerlingen, de zielen te
bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang_________________________ 328
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 ___________________________ 329
538. Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan.
Het is zó eenvoudig ______________________________________________ 330
539. De Maagd Maria: De bewustwording komt spoedig__________________ 331
540. Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der
Openbaring. Alleen God kent die ____________________________________ 332
541. Deze missie is de laatste Gave van Profetie bekrachtigd door Mijn Vader om
zielen te redden _________________________________________________ 333
542. Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn
dat Mijn Boodschappen verspreid worden _____________________________ 335
543. Mijn Naam wordt niet langer vereerd. Mijn Naam wordt vervloekt _______ 336
544. Een groot conflict zal zichtbaar worden en mensen zullen zich van elkaar
afscheiden. Broeder tegen Broeder __________________________________ 339
545. Mijn woord wordt in alle stilte verwerkt door Mijn leidinggevende dienaars 340
546. Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch
oceaanschip ____________________________________________________ 341
547. De Maagd Maria: Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods
kinderen _______________________________________________________ 342
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. _________________ 344
549. Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van Atheïsme. ________________ 344
550. Het Nieuwe Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd is
kort ___________________________________________________________ 346
551. Het communisme, zolang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk
gevormd door een wereldomvattende alliantie__________________________ 347
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 ____________ 348
553. Overal in de wereld breekt op dit moment haat uit tussen naties en dat alles in
de Naam van God _______________________________________________ 349
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554. Waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun machtige
alliantie, samenzweren om alle naties te controleren_____________________ 350
555. Een Protestantse natie, Groot Brittannië, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn
Wegen ________________________________________________________ 351
556. Ik ben niet de Mensenzoon zoals mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben
onconventioneel _________________________________________________ 352
557. Eerst vindt bekering plaats. Dan de vervolging. Vervolgens de Redding. In die
volgorde _______________________________________________________ 353
558. Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Zij zullen zeggen dat Ik slechts een
profeet was _____________________________________________________ 354
559. God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt gefusioneerd met jullie tijd,
kinderen, en binnenkort zal alles één worden __________________________ 356
560. Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijden waarin jullie
nu leven de harten van de mensen zullen verharden ____________________ 356
561. De valse profeten zijn nu klaar en zullen zich op deze missie werpen ___ 358
562. Zoveel mensen zoeken de Waarheid en kunnen haar niet vinden ______ 359
563. Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel
zullen geopenbaard worden ________________________________________ 360
564. Elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet
waarlijk lief _____________________________________________________ 360
565. Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de Boze te beschermen ____ 361
566. De Maagd Maria: Weldra zullen grote veranderingen in de wereld beginnen
______________________________________________________________ 362
567. Zonde kan vergeven worden tijdens jullie leven. Niet na de dood _______ 363
568. Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen ____________ 364
569. Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele
leidinggevende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht _____________ 365
570. Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de
Waarheid kennen ________________________________________________ 366
571. Zoveel mensen zijn vandaag geobsedeerd door de jacht op roem en
zelfverheerlijking _________________________________________________ 367
572. De Liefde van God, eenmaal door de mens gevoeld, is iets waar niemand nog
zonder kan leven ________________________________________________ 368
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______ 369
574. De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen ____ 370
575. God de Vader: Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te
kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen________ 372
576. Het Licht van God is tegenwoordig in ieder van jullie_________________ 373
577. De Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard
______________________________________________________________ 374
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578. De mededeling om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling
plaatsvinden ____________________________________________________ 375
579. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest _______ 376
580. Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden___________ 377
581. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe goddeloze
wetten te aanvaarden _____________________________________________ 379
582. In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn 380
583. Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden
indien jullie het aanvaarden ________________________________________ 382
584. Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden gered worden ___ 383
585. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven _________ 384
586. Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten
omdat elk van hen alleen werkt _____________________________________ 385
587. Het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen ______________ 386
588. God de Vader: Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van
de Schepping van de mensheid te onthullen ___________________________ 387
589. De Maagd Maria: De gunsten die jullie verleend worden bij het ontvangen van
het Lichaam van mijn Zoon ________________________________________ 388
590. De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is _ 390
591. De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden zijn diegenen die Mij
tijdens hun leven schaamteloos verwierpen____________________________ 391
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________________________________________________ 392
593. Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester
maakt want dat is niet Mijn verlangen ________________________________ 393
594. Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten 394
595. Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste
kwalificaties of nederigheid_________________________________________ 395
596. De Maagd Maria: De aangroei van de restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan
______________________________________________________________ 396
597. Ik verlang dat Mijn leger dit Kruistochtgebed zou bidden voor de Overwinning
van de Restkerk _________________________________________________ 397
598. Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke
vergissing te begaan _____________________________________________ 398
599. Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden
Mij tot op het bot in martelende pijn __________________________________ 399
600. Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunami’s de aarde
zullen treffen ____________________________________________________ 400
601. God de Vader: Het is om onschuldige zielen te redden die besmet zijn door
leugenaars dat Ik de goddelozen straf ________________________________ 401
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602. Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld
vóór vandaag, kan verzacht worden__________________________________ 402
603. De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept onbehagen in de wereld
op dit moment ___________________________________________________ 403
604. Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze ________________ 404
605. De Maagd Maria: Richt jullie tot mijn Zoon en vraag Hem om jullie naar Zijn
Grote Barmhartigheid te leiden______________________________________ 406
606. Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het
verleden behoren ________________________________________________ 407
607. De weg naar Mijn eeuwig koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en
rotsblokken _____________________________________________________ 408
608. De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt 409
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 __________________________ 410
610. Veel van de mensheid zal gezuiverd worden en zal dan klaar zijn voor het
lang verwachte Tijdperk van Vrede __________________________________ 411
611. Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had
toen Ik op de aarde wandelde ______________________________________ 412
612. Deze inenting zal een vergif zijn en zal aangeboden worden onder het mom
van een wereldwijd gezondheidsplan_________________________________ 413
613. Wereldwijde vaccinatie: Eén van de meest gemene vormen van genocide ooit
gezien sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler___________________ 415
614. Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren ____________ 417
615. Rooms-katholieken zullen het nodig hebben heilige Missen te houden in
schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn ________________________________ 418
616. De Kroning met Doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch _________ 420
617. Een aantal gebeurtenissen zullen aan de oppervlakte beginnen komen met
betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden _______________ 420
618. Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen _ 422
619. Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een blinde zal de
veranderingen niet kunnen zien _____________________________________ 423
620. Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een
belediging tegenover het bestaan van Mijn 12 apostelen _________________ 424
621. De Maagd Maria: jullie moeten blijven bidden opdat die arme zielen die mijn
Zoon blijven kruisigen zich zouden afkeren van zonde ___________________ 426
622. De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken. De andere helft zal de
Waarheid verdraaien _____________________________________________ 427
623. God de Vader; Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst______________ 430
624. Mijn geliefde priesters en gewijde dienaars, vrees Mijn Woord niet______ 431
625. Voor Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen ____ 434
626. Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en
opgespoord worden ______________________________________________ 435
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627. Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen dat Ik een
leugenaar ben___________________________________________________ 436
628. Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook zijn, zij zijn niets
waard _________________________________________________________ 438
629. De Maagd Maria: Een liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een
breuk veroorzaken _______________________________________________ 440
630. Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid
verborgen ______________________________________________________ 441
631. De vijanden van de Joden in alle naties zullen eensgezind samenkomen om
Israël te vernietigen ______________________________________________ 443
632. Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken
deel uit van dezelfde familie ________________________________________ 445
633. De vlam van liefde dooft het vuur van de haat ______________________ 446
634. Ik roep de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid
______________________________________________________________ 447
635. De Maagd Maria: Als de Moeder van Redding zal ik jullie en jullie families
helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon _________________________ 449
636. De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke ambten binnen
de Katholieke Kerk zal overnemen___________________________________ 449
637. De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn
Tweede Komst __________________________________________________ 451
638. Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van iedereen gevoeld worden
______________________________________________________________ 453
639. Ik zal de Levenden en de Doden Oordelen en zij die waardig zijn kunnen Mijn
Koninkrijk binnengaan ____________________________________________ 454
640. De Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en
Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen ____________________ 455
641. Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven
proberen te omschrijven ___________________________________________ 456
642. De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht
wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de Toorn van Mijn Vader veroorzaken ___ 457
643. Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een
machtig middel om het kwade te overwinnen __________________________ 459
Inhoudsopgave __________________________________________________ 462
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INFO - Het Zegel van de Levende God kan in het Nederlands gedownload worden
op de Engelstalige website van The Warning'
http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Dutch.pdf
Het is verboden om zelf een tekst met een ‘zegel’ te maken, het
moet echt via de originele homepage afgedrukt worden en dan
gezegend worden door een priester.
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