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Rusland en China veroorzaken verstoring.
Zondag, 1 mei 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg de wereld dat er nu schikkingen onderweg zijn om zielen voor te bereiden
op het Nieuwe Paradijs op Aarde dat Ik beloofd heb.
De datum van Mijn Tweede Komst is niet voor jou bestemd om te weten. Maar wees ervan verzekerd dat
Mijn beloften altijd in vervulling gaan. Niemand kan Mijn grootse Akte van Barmhartigheid om de
mensheid te redden tegenhouden. Satan heeft die macht niet. De Bedrieger zal vernietigd worden, Mijn
dochter, hij kan niet overleven. Zijn tijd is nu heel kort. Ik waarschuw diegenen die hem volgen door
zonde dat zij nog maar weinig kansen hebben om zichzelf te verlossen. Zij moeten zich van de zonde
afkeren indien zij willen gered worden. Aan jullie, Mijn volgelingen, die een familielid of een bijzondere
vriend zouden kennen die het pad van de zonde kiezen, aan jullie is het de plicht om te proberen hun
ogen voor de waarheid te openen.
Neem nu voorbereidingen om het Merkteken van het Beest te vermijden
Vele gebeurtenissen, zowel op aarde als in de Hemelen, staan nu op het punt te gebeuren en zullen de
koers van de geschiedenis veranderen. Gebruik deze tijd om jullie allemaal voor te bereiden. Ik heb jullie
vroeger al gezegd dat geld schaars zal zijn, dus alstublieft probeer jullie families voor te bereiden om te
overleven zodat jullie het Merkteken niet moeten aanvaarden. Alstublieft, negeer Mijn verzoeken niet.
Gebedsgroepen zijn van vitaal belang nu om jullie zelf te beschermen en om de wereld te redden van de
vervolging vanwege de wereldwijde politiek, bankwezen en zogenaamde Mensenrechten Organisaties.
Hun doel is macht en controle over jullie uit te oefenen, Mijn kinderen, hoewel velen van jullie dat niet
kunnen zien. Te zijner tijd zullen jullie dat wel zien en die tijd is kortbij. Begin nu jullie voorbereidingen te
treffen voor jullie toekomstig overleven en blijf bidden want Ik zal jullie allen Mijn bijzondere genaden van
bescherming verlenen. Alstublieft, wees niet bevreesd want alles wat echt van belang zal zijn is jullie
trouw aan Mij.
Wanneer de Ene Wereld Orde de controle zal overnemen van het Midden-Oosten, zullen jullie erover
verbaasd zijn hoeveel landen onder hun controle zullen vallen. Hoeveel onwetende zielen zullen geloven
dat deze nieuwe regimes hen vrijheid zullen schenken. Maar dat zal niet zo zijn.
Rusland en China zullen verstoring veroorzaken
Zie nu hoe Rusland en China de derde entiteit worden om verstoring te veroorzaken. Zeer binnenkort
zullen jullie, die de controle van jullie landen hebben overgegeven aan onzichtbare groepen die jullie als
marionetten behandelen, zien hoe die kwaadaardige groepen, die politieke krachten, die niet van God
komen, jullie zullen opleggen hoe te leven. Verdedig jullie door het gebed. Elke dag en elk uur zal Ik jullie
lijden verlichten. Ontvang Mij in de Heilige Eucharistie en jullie zullen een kracht ontvangen die jullie
buitengewoon zal steunen gedurende deze vervolging.
Ik, Jezus Christus, wil geen paniek zaaien in jullie leven. Maar Ik kan niet terzijde blijven en jullie niet
inlichten omtrent deze gebeurtenissen. Van Mijn Barmhartigheid geef Ik jullie de kans om niet alleen voor
jullie geestelijk welzijn te zorgen, maar ook voor het levensonderhoud van jullie families. Om het
Merkteken te vermijden, alstublieft, bereid jullie zorgvuldig voor.
De Waarschuwing zal, zonder twijfel, enige van deze vervolgingen stoppen door de velen die zich zullen
bekeren. Bid, bid nu voor een wereldbekering en om elke kwelling te verminderen die tijdens het bewind
van de Antichrist en de Valse Profeet zullen opduiken.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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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

De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen
voor eeuwig branden in de vuren van de Hel.
Woensdag, 1 mei 2013, 20:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze tussenkomst van Mij, het Lam van God, door aan de wereld deze
Boodschappen te openbaren, werd voorzegd.
Diegenen onder jullie die het Woord van God volgen moeten in vrede zijn, aangezien Ik niet wil dat
jullie je op een afstand houden, want Ik hou van jullie. Jullie mogen Mijn Liefde nooit vrezen, zelfs
niet indien de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van al diegenen die willen zien en Mijn
Heilig Woord zal de ogen sluiten van hen die Mijn Hand weigeren te aanvaarden. Ik reik jullie Mijn
Hand, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de gieren die jullie
ziel willen verslinden.
Elke dag, vanaf heden, zullen jullie vele stemmen horen roepen die jullie vragen om te luisteren.
Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorstellen, vermomd met de zoetheid van honing.
Met een nooit aflatend spervuur van argumenten zullen zij jullie blijven overreden om naar hun
redenering te luisteren en in de naam van humanitaire motieven – die de zonde vergoelijken –
zullen zij niet aflaten tot jullie aanvaarden wat zij jullie willen dwingen te slikken.
Abortus, moord in de Ogen van God, zal in alle landen opgelegd worden als een teken van
opstandigheid tegen de Almachtige Vader, God de Allerhoogste. Wanneer jullie die
verschrikkelijke gruwel vergoelijken, zijn jullie schuldig aan een vreselijke zonde. De zonde
van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in de
vuren van de Hel.
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Tot hen die deze ernstige vergissing weigeren te erkennen, jullie hebben nog maar weinig tijd over
om jullie verlossing veilig te stellen. Want wanneer de grote dag komt, tenzij jullie je hebben
afgekeerd van deze verschrikkelijke daad, zullen jullie nooit het Gelaat van God zien.
Moord is één van de ernstigste daden van opstandigheid tegen God en zal met castratie bestraft
worden. De grote splitsing, onder het menselijk ras, is begonnen. Zij die aan de kant staan van het
beest en al wat het Woord van God tart vergoelijken, zullen gescheiden worden van hun broeders
en zusters. Onderschat Mijn Waarschuwing niet. Aanvaard abortus en jullie aanvaarden de
vrijwillige moord op een kind van God. Indien jullie geen berouw in jullie ziel kunnen vinden, dan
zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie in de woestijn werpen.
Mijn Liefde en Barmhartigheid mogen wel groot zijn. Ik zal de zwartste ziel vergeven, maar zonder
berouw, is Mijn Gerechtigheid definitief. Mijn straf is eeuwig. Bemin Mij en Ik zal jullie koesteren.
Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de Liefde van Mijn Vader, en ook jullie,
zullen je leven verliezen.
Jullie Jezus

Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden tijdens het leven van
deze generatie.
Donderdag, 1 mei 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie
vervuld worden. Veel mensen in de wereld, op dit moment, zijn zich niet bewust van de
profetieën die zijn opgenomen in de Allerheiligste Bijbel, met betrekking tot de Grote Dag
van de Heer. Ter voorbereiding van deze tijd, heeft Mijn Vader Mij de opdracht gegeven om jullie
te informeren dat de datum voor Mijn Wederkomst is vastgesteld, maar alleen God, de Eeuwige
Vader, kent deze datum. Zelfs Ik, Zijn eniggeboren Zoon, heb geen kennis van deze datum –
alleen dat het spoedig zal zijn.
Veel gebeurtenissen zullen eerst moeten plaatsvinden, voor de grote vernieuwing, maar
weet dat ze allemaal gezwind en in snelle opeenvolging zullen plaatsvinden. Diegenen die
bang zijn voor de Grote Dag moeten, in plaats daarvan, Mij vertrouwen en bidden voor de zielen
van diegenen die er alles aan zullen doen om zich tegen Mij te verzetten in Mijn Zoektocht naar
zielen. Mijn Plan is om zelfs de meest hardnekkige onder jullie in Mijn Koninkrijk te brengen,
want het is voor de wereld. Mijn Koninkrijk zal komen, want het is Gods Plan en het zal het
Laatste Verbond voltooien, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God.
Bid, met grootmoedigheid in jullie harten, voor de zielen van diegenen die Mijn Barmhartigheid het
meest nodig hebben en Ik zal hen bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Al wat in het begin was,
zal vervuld worden aan het einde, en dan zal er een wereld bestaan zonder einde. Alles
begint en eindigt met Mijn Vader.
Niets zal Mijn Wederkomst tegenhouden. Geen mens die zich tegen Mij verzet of die probeert om
zielen van Mij weg te trekken, zal het toegestaan worden om Mij te trotseren, want wanneer Ik
aankom, zullen al Mijn vijanden weggeworpen worden. Ik zal de zwakken, de bevreesde en de
berouwvolle mensen, de ketters, de heidenen, de leugenaars, de dieven, de moordenaars –
alle zondaars – redden. Niemand van jullie wordt vrijgesteld van Mijn Barmhartigheid. Ik
bemin jullie allemaal.
Jullie Jezus

Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en
zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn Heilige Naam.
Donderdag, 2 mei 2013, 20:07 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal in de steek gelaten worden door velen in de hoogste
posities, waarvan velen nieuwe valse doctrines zullen aannemen die hen in het rijk van de
duisternis zullen brengen.
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Zij die Mij trouw blijven en zij die de gruwel afwijzen, zullen geleid worden door de apostel Petrus,
die op de eerste Stoel van Rome zat. Hij zal Mijn geliefde Benedictus leiden, die hen zoals
voorzegd, de Waarheid zal helpen inzien. Hij zal de gruwel moeten aanschouwen, maar hij zal
gesteund worden door hen die trouw gezworen hebben aan het Ene Ware Woord van God.
En zo zal het schisma beginnen. Zij die de valse leer zullen volgen, waarin Ik, Jezus Christus, niet
vereerd zal worden, zullen door het beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die
onschuldige dienaars van Mij, die tot hiertoe deze Boodschappen niet aanvaard hebben, zullen nu
naar Mij toegesneld komen om troost. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen vele van
deze arme zielen weggejaagd worden van de Heilige Stoel. Zij zullen beschuldigd worden van
misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn Heilige
Naam.
Tot hen zeg Ik het volgende. Blijf rustig en wees in vrede, want wanneer jullie de Waarheid volgen
zullen jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer aanvaarden die verstoken zal
zijn van Mijn Gezag. Aan jullie die leugens geloven in de overtuiging dat jullie je plicht doen, jullie
moeten begrijpen dat jullie een moeilijke weg zullen tegemoet gaan. Jullie hebben twee keuzes. In
het Licht van God blijven of Mijn Heilige Sacramenten de rug toekeren.
Weldra zullen velen onder jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma
zal kwaadaardig zijn en een strijd zal losbarsten tussen Waarheid en leugens. Het zal de
Katholieke Kerk neerhalen, tot zij op een hoop stenen gelijkt, maar de Ene Ware Kerk zal rechtop
blijven staan, wanneer Mijn trouwe dienaars Mijn Restleger zal opbouwen. Zij zullen strijden tot het
bittere einde om het Heilig Woord van God in stand te houden.
Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: de Apocalyps zal helemaal gaan over de
inbeslagneming van mijn Zoons Kerk op Aarde door Zijn vijanden.
Vrijdag, 2 mei 2014, 19:00 u.
Mijn kind, wanneer mensen het woord “Apocalyps” horen, kan er vrees in hun harten
opkomen. Dat komt omdat er maar weinig mensen echt ingelicht zijn over wat het symboliseert.
Deze tijden werden voorspeld als zijnde het laatste gedeelte van mijn Vaders Plan om de
wereld te verenigen en te bevrijden uit de greep van het kwaad, dat hem zo lange tijd in een
verstikkende greep hield.
Het belangrijkste teken dat de tijd nabij is zal juist voorafgaan aan mijn Zoons Tweede
Komst, wanneer Zijn Kruisiging helemaal opnieuw zal beleefd worden. Dit zullen de tekenen
zijn. Net zoals Hij gegeseld werd, zo zal ook Zijn Lichaam – Zijn Kerk op Aarde, door corruptie en
besmetting gegeseld worden. Vervolgens zullen de doornen, net zoals zij op Zijn Hoofd geplaatst
werden, op de hoofden van de leiders van Zijn Kerk geplaatst worden. De handen van Zijn gewijde
dienaren zullen als het ware aan het Kruis genageld worden, wanneer zij in de komende tijden niet
langer zullen gebruikt worden als instrumenten om de Heilige Sacramenten toe te dienen. Net
zoals de nagels de Voeten van mijn Zoon doorboorden, zo zullen ook de trouwe dienaars van God
verhinderd worden om zielen op de ware Weg van de Heer te leiden. De Kruisiging van mijn
Zoons Kerk op Aarde zal voortduren totdat zij sterft en op die dag zal het Lichaam van mijn
Zoon, Jezus Christus, niet langer meer Tegenwoordig zijn in de Heilige Eucharistie.
Wanneer mijn Zoons Kerk op Aarde verwoest is, langs welke weg zullen Zijn volgelingen dan
wandelen? Dus tenzij jullie het Pad van mijn Zoon volgen, zullen jullie niet in staat zijn jullie weg
naar Zijn Koninkrijk te vinden.
Wanneer de Kerk van mijn Zoon zal ingepalmd zijn en de vijand op haar troon zal zitten,
moeten jullie altijd trouw blijven aan mijn Zoon. Jullie zullen daartoe niet in staat zijn indien
jullie de wetten van de seculiere wereld aanvaarden ter vervanging van de Waarheid.
Het Boek der Waarheid, samen met de Kruistochtgebeden, zal jullie gefocust houden op
mijn Zoon. De trouwe dienaren van Hem zullen jullie voeden met het Voedsel des Levens,
wanneer dat nergens nog zal te vinden zijn. Tegen dan zullen jullie in staat zijn de maanden te
tellen alsof het weken zijn en de weken alsof het dagen zijn, want op het geluid van de trompet zal
het Nieuwe Jeruzalem uit de puinhopen oprijzen en de vervolging zal voorbij zijn.
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De Apocalyps zal gaan over de inbeslagneming van de Kerk van mijn Zoon op Aarde door Zijn
vijanden. Het zal allemaal te maken hebben met de strijd om de zielen. De kastijding zal
betrekking hebben op Gods Waarschuwing aan de mensheid om hun ogen voor de
Waarheid te openen. Het Restleger zal helpen om de vlam van liefde voor mijn Zoon brandend te
houden en, tegelijkertijd, om voor zielen een groot uitstel van de bestraffing te bekomen, die hen
anders zou overvallen, ware er niet de Barmhartigheid van mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen
gezien worden als een nieuwe vorm van Katholicisme.
Vrijdag, 3 mei 2013, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te
vernietigen heeft reeds plaats. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en
die hoofden van de pas vernieuwde moderne kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld,
zullen liberaal zijn in hun inzichten maar zij zullen vijanden zijn van de Waarheid.
De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als
een nieuwe vorm van Katholicisme. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te
maken? Wanneer Mijn Kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld
wordt, zal dat allen die Mij volgen beïnvloeden. Wanneer Mijn Woord en Mijn Leer uit elkaar
gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de
mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens, beschouwd worden als de Waarheid.
De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen
door alle Christelijke kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. Geen enkele
Christelijke kerk zal ontsnappen aan deze aanval – een aanval die doelbewust en
nauwkeurig gepland werd gedurende meer dan een eeuw.
Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn Woord geknoeid wordt, zal de Waarheid verscheurd
worden. Leugens tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat
in wanhoop zal eindigen. Ik verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd
geconcentreerd te blijven op de Waarheid. Jullie mogen geen enkele verandering aanvaarden die
men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt.
Jullie Jezus

“Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak.
Zaterdag, 3 mei 2014, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik mensen vraag om Mij te vertrouwen, dan is dat voor veel
mensen een zeer moeilijke zaak om te doen. Zo velen vinden het lastig om te vertrouwen op Mijn
Liefde voor de mensheid en om zich volledig aan Mij over te geven, omdat zij steunen op hun
eigen geloof. Het is pas wanneer jullie jezelf volledig in Mijn zorg overgeven, dat jullie je
veilig, beschermd en in vrede kunnen voelen.
Mijn Liefde, wanneer door jullie gezocht, zal jullie bedekken wanneer jullie je armen
uitstrekken en als een klein kind om Mij roepen. Kinderen plaatsen al hun vertrouwen in hun
ouders, als ze klein zijn. Ze kennen alleen het verschil tussen wat goed voelt en wat verkeerd voelt
en zo vertrouwen ze volledig op de volwassene om hen te beschermen. Kinderen denken geen
twee keer na om naar hun ouders te lopen voor troost en om toevlucht te zoeken. Het geloof van
een kind is sterk. Het twijfelt niet, want het gelooft echt dat het veiligheid zal vinden in de armen
van een liefhebbende ouder.
Ik Ben te vertrouwen, want al wat er Mij gevraagd wordt zal gedaan worden, indien het voor
het welzijn is van de ziel. “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak. Ik
schep er genoegen in om Mijn Gaven kwistig over ieder van jullie uit te strooien. Wanneer jullie Mij
vragen om je te helpen, hoor, voel en reageer Ik op alles wat jullie wensen. Laat Mij de kans om
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Mijn Liefde voor ieder van jullie te bewijzen. Laat Mij jullie het bewijs van Mijn Tussenkomst tonen.
Het is in deze tijd van het bestaan, dat Ik, Jezus Christus, Mijn Aanwezigheid zal bekend
maken in al wat jullie van Mij vragen. Het is op dit moment, dat Ik jullie de gelegenheid geef
om Mijn Aanwezigheid te voelen, getuige te zijn van Mijn Grote Tussenkomsten in jullie
dagelijkse leven en om de kracht van jullie gebeden te begrijpen. Want dit zijn de dagen van
de grote wonderen, die Ik aan de mensheid vermaak, meer dan op enig ander moment sinds Ik op
Aarde rondliep.
Wanneer jullie echt al je vertrouwen in Mij stellen, dan kan Ik grote wonderen bewerken om jullie
niet alleen verlichting van het lijden te brengen, maar om jullie nog dichter bij Mijn Heilig Hart te
trekken. Wanneer een kind weet dat een ouder van hem houdt, voelt het zich veilig omdat het
weet dat het beschermd is. Weet dat door Mij te vertrouwen, Ik jullie allen bescherm en Ik elk
van jullie zielen zal overspoelen met een diep gevoel van vrede, dat jullie nergens anders
op deze Aarde zullen vinden.
Kom vandaag naar Mij en roep Mij om jullie te helpen – ongeacht welke zorgen jullie mogen
hebben. Bid dit speciale Gebed, telkens jullie in nood zijn en Ik zal elke keer reageren.

Kruistochtgebed (148) Kom mij te hulp.
“O mijn Jezus, help mij, in mijn tijd van grote nood.
Houd me in Uw armen en neem mij op in de Schuilplaats van Uw Hart.
Veeg mijn tranen weg. Breng mijn voornemen tot rust.
Verhef mijn geest en vul mij met Uw Vrede.
Schenk mij alstublieft dit speciaal verzoek (vermeld het hier...).
Kom mij te hulp, zodat mijn verzoek wordt beantwoord en dat mijn leven vredig kan verlopen en in
vereniging met U, lieve Heer.
Indien mijn verzoek niet kan ingewilligd worden, vul mij dan met de Genade om te aanvaarden dat
Uw Heilige Wil voor het welzijn is van mijn ziel en dat ik trouw moge blijven aan Uw Woord, voor
altijd, met een beminnelijk en vriendelijk hart. Amen.”
Aanroep Mij altijd, telkens wanneer jullie verdrietig zijn of hulp nodig hebben en Ik beloof dat aan
jullie een teken zal gegeven worden dat Ik gereageerd heb op jullie roep tot Mij, jullie geliefde
Redder.
Jullie Jezus

Satan richt chaos en verwoesting aan in de wereld, maar zijn dagen zijn geteld.
Woensdag, 4 mei 2011, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is nu met grote dringendheid dat de wereld en zij die zich niet bewust zijn
van de waarheid van Mijn leer, moeten luisteren naar Mijn Heilig Woord. Terwijl de onrust in de wereld
zal blijven toenemen, moeten jullie nu halt houden en nadenken over de Heilige Schrift – in verband met
de veranderingen die jullie in de wereld zullen zien indien de zonden aanhouden.
Zelfs diegenen onder jullie die twijfelen omtrent het bestaan van God, de Eeuwige Vader, of van Mij, jullie
Goddelijke Verlosser, zullen de zonden zien die dagelijks voor jullie ogen begaan worden. Of zich die nu
voordoen tijdens jullie persoonlijke ontmoetingen in het dagelijks leven, in dagbladen, TV en radio of
internet, het is moeilijk om ze te ontkennen. Zelfs diegenen onder jullie die inschikkelijk zijn in hun
goedkeuring van de zonde, zullen gechoqueerd zijn over de graad van verdorvenheid die jullie
gedwongen zullen aanschouwen.
Wat zien jullie? Wat choqueert jullie het meest? Het gemene geweld dat jullie vanuit jullie comfortabele
huizen getoond wordt via de televisie? De moorden die uitgevoerd en door Regeringen verschoond
worden in naam van de gerechtigheid? Of is het de verdorvenheid, getoond door obscene pornografie die
als kunst wordt voorgesteld? Zijn het de leugens die verkondigd worden door onbetrouwbare
zwendelaars binnen het wettelijk systeem waardoor zij zich kunnen veroorloven zichzelf vrij te kopen van
bestraffing? Zou het de haat kunnen zijn die mensen tonen tegenover vreemden die zij op straat
ontmoeten? Of de bedreiging die gewone burgers voelen vanwege hun eigen Regering. Er zijn zo vele
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mistoestanden tegenover de Wet van Mozes, de Tien Geboden, die nu gepleegd worden, dat het
onmogelijk is ze allemaal te peilen, zoveel en allemaal tegelijk.
Wet en orde zijn verdwenen. Liefde en edelmoedigheid van buur tot buur verdwijnen zienderogen. Zelfs
Mijn trouwe dienaars die handelen in naam van God leiden niet langer hun kudde.
Die chaos werd veroorzaakt door de Koning van het Bedrog, Satan, de Boze, die zeer zijn best doet om
zijn identiteit voor de mensheid te verbergen. Een lafaard zijnde, gebruikt hij zijn kunsten van de
verleiding. Vergis jullie niet want hij bezit krachten die hij gebruikt om de mensheid te vernietigen. Hij zet
de mensen tegen elkaar op. Man tegen man, broeder tegen broeder, buur tegenover buur. En dat alles
met slechts één doel. Om zo vlug mogelijk chaos en verwarring te stichten in de kortst mogelijke tijd. Hij
zal nooit ophouden met jullie te kwellen, Mijn kinderen. Kijk de werkelijkheid in ogen. Erken zijn bestaan.
Voor jullie ongelovigen, zal de waarheid pas binnendringen wanneer jullie de werkelijkheid van Satans
bestaan begrijpen. Namelijk dat God, de Eeuwige Vader, werkelijk bestaat.
Onthoud dat Satans dagen geteld zijn. Laat hem niet winnen. Bid voor allen in de wereld dat zij niet in de
val lopen van de haat die hij rondstrooit om Gods kinderen te strikken. Hij doet dat niet alleen uit haat
voor jullie, Mijn kinderen, maar uit de haat die hij voelt voor Mij, Jezus Christus en Mijn Eeuwige Vader.
Hij zal niet rusten voor hij de grootst mogelijke schade heeft toegebracht.
Bid, bid, bid dat zijn sterkte mag afnemen. Bid in het bijzonder de Heilige Rozenkrans want dat is het
gebed dat Satan zal verpletteren.
Wanneer Ik terugkeer op Aarde, vergeet dan niet dat er slechts één pad naar de eeuwigheid zal zijn en
dat is het pad dat jullie moeten volgen om naar Mij toe te komen.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus

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.
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.
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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.

Kruistochtgebed (51)
Voor de Gave van de Heilige Geest.
“O kom, Heilige Geest, stort Uw Gave van Liefde, Wijsheid en Kennis uit over mijn nederige ziel.
Vul mij met het Licht van Waarheid, opdat 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 aan al diegenen die 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.
Jullie Dierbare Jezus

Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat Lucifer viel en
afgezonderd en in de afgrond geworpen werd.
Zaterdag, 4 mei 2013, 23:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord vele oren bereikt, kom Ik om diegenen te
waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord of zijn het de
veranderingen die jullie zullen moeten meemaken terwijl de zuivering verdergaat? Weten jullie niet
dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng, want dat is niet nodig? Ik spreek enkel met jullie om jullie de
Waarheid in herinnering te brengen.
Zo velen onder jullie geloven dat jullie zoveel over Mij weten, maar jullie hebben niets
geleerd. Wie zijn jullie om te zeggen dat jullie in Gods ogen beter zijn dan anderen wanneer het
erop aan komt Mijn Heilig Woord te verklaren? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht
hebben om tegen Mij te lasteren en dan te zeggen dat jullie Mij beminnen? Jullie zullen Mij niet
kunnen tegenhouden om door de profeten in contact te komen met Gods kinderen. Jullie moeten
je afvragen waarom jullie Mijn Stem haten? Hoe kunnen jullie Mij liefhebben wanneer jullie
Mijn Woorden verscheuren, terwijl alles wat Ik doe erin bestaat jullie te helpen om je voor te
bereiden op Mijn Grote Dag?
De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat
niemand geloven dat hij ooit voor Mijn aanschijn kan wandelen zonder de schande van zonden op
zijn ziel. Niet één onder jullie is waardig om voor Mij te staan, toch verleen Ik jullie de Genade van
Mijn Liefde. Niet omdat jullie die verdienen, maar alleen omdat Ik ervoor kies jullie deze Gave te
schenken.
Aan diegenen onder jullie die beweren te spreken met grote kennis over Mij en vervolgens met
een vervloekende tong spuwen tegen Mijn profeet, weet dit. Jullie geloof zal jullie niet redden
wanneer jullie het Woord van God vervloeken. Jullie zelfbeweerde liefde voor God is zonder
betekenis wanneer jullie een van Zijn kinderen voor Hem oordelen. Jullie snijden de navelstreng
door die jullie bindt aan Mijn Vader, wanneer jullie gebrek aan respect, woede en haat
tegenover Mij betonen. Wanneer jullie op Mij spuwen, zullen jullie blind worden en nooit meer
zien. Wanneer jullie woorden van haat spreken, zal jullie tong worden uitgesneden. Wanneer jullie
opstaan en jullie zelfbeweerde kennis omtrent God aan allen zullen verkondigen, zullen jullie
benen onder jullie weggesneden worden en zullen jullie vallen. Wanneer jullie Mijn profeet voor
boosaardig houden, zullen jullie geen leven hebben.
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Mijn Woord zal nooit sterven, het zal leven in eeuwigheid. Het zal die zondaars vertrappelen
die de Barmhartigheid van God, door deze Boodschappen, proberen te trotseren. Verwerp Mij
deze keer en jullie verwerpen de vrijheid die Ik breng wanneer Ik kom om jullie, uiteindelijk, bijeen
te brengen in Mijn Koninkrijk. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn Ogen te
verlossen vóór de Grote Dag. Verspil hem niet door de zonde van hoogmoed. Het was de zonde
van hoogmoed die ervoor zorgde dat Lucifer viel en afgezonderd en in de afgrond geworpen werd.
Allen die hem volgen, door de zonde van hoogmoed – de zonde die zoveel scheiding van God
veroorzaakt – zullen vallen en nooit verrijzen in de Tegenwoordigheid van God.
Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of
fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen.
Zondag, 4 mei 2014, 16:23 u.
Mijn lieve kinderen, wanneer God profeten in de wereld zond dan waren zij gewoon
boodschappers. Zij werden gezonden om de Waarheid mee te delen – het Woord van God.
Door de eeuwen heen interpreteerden veel van Gods kinderen de rol van de profeten
verkeerd. Sommigen begonnen de profeten te verafgoden in plaats van gewoon het Woord van
God te aanvaarden en aan God eer te bewijzen. Zij maakten de profeten tot goden en de
Boodschappen die aan de wereld werden overgedragen – inbegrepen die van mijn Zoon
Jezus Christus – werden minder belangrijk dan de profeten die ze afleverden.
Kinderen, de profeten van God, de engelen van God, de visionairs en de zieners waren deze
verafgoding niet waard. Zij waren allen eenvoudige mensen met weinig of geen kennis van
Goddelijke zaken en daarom net werden zij gekozen. Het zijn de Boodschappen die belangrijk
zijn en de boodschappers zijn gewoon de kanalen van het Woord. Het Woord van God dat
langs de profeten om gegeven is, mag nooit terzijde gelegd worden terwijl de profeet op een
voetstuk van eigen maaksel verheven wordt.
Het Woord van God mag nooit ontkend worden. Het Beeld van God mag nooit vervangen
worden door beelden van Zijn profeten of van de heiligen die Zijn Gunst verwierven. Jullie
mogen de heiligen en de profeten vragen om voor jullie te bemiddelen, maar jullie mogen hen
nooit overladen met de lofprijzing die aan God moeten voorbehouden worden, aan de Schepper
van al wat hemels is. Dat is ook vandaag waar. Jullie moeten God in de eerste plaats eren en vóór
al wat bestaat. Jullie moeten vasthouden aan het Woord dat in het begin gegeven werd en
daar nooit van afwijken, want het zal en kan nooit wijzigen. Het Woord van God is definitief.
De Onderrichtingen van mijn Zoon werden aan de mensheid bekend gemaakt toen Hij op Aarde
rondliep. Zij gaven gewoon meer gedetailleerde uitleg over het Woord maar zij weken nooit
af van de Waarheid. Vandaag is de mens nog altijd hetzelfde als toen mijn Zoon voor de eerste
keer kwam. De mens is nog steeds zwak, gemakkelijk te beïnvloeden en hij blijft een zondaar net
als toen. Wanneer om het even welke profeet of mens, die beweert te spreken in Gods
Naam, jullie meedeelt dat het Woord moet aangepast worden aan de hedendaagse noden
van de mens, wees dan op jullie hoede. Indien jullie gezegd wordt dat het Woord eigenlijk
iets geheel anders betekent, aanvaard het dan niet. De mensen, ook diegenen die God dienen,
beschikken niet over het gezag om de Waarheid te vervalsen.
Wanneer iemand beweert goddelijk geïnspireerd te zijn en vervolgens het Woord verandert om
tegemoet te komen aan een seculiere wereld, vertrouw hem dan niet. God zou nooit toelaten dat
Zijn Woord veranderd of fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen. Denk eraan
dat wanneer jullie een profeet verafgoden en hem met lofbetuigingen overladen, jullie God
beledigen. Indien jullie akkoord gaan met wijzigingen van datgene wat in de Allerheiligste
Bijbel staat, en die het Woord van God tegenspreken, dan snijden jullie jezelf af van de
Waarheid. Indien jullie leugens aanvaarden als een middel om God te dienen, op jullie eigen
voorwaarden, dan scheiden jullie je van God af.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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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

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

Het Boek der Waarheid zal het tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek.
Maandag, 5 mei 2014, 16:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, allen die Mijn Stem via deze Boodschappen volgen, zullen grote
zegeningen blijven ontvangen, aangezien hun uithoudingsvermogen zal worden getest op
wijzen die niet meer voorkwamen sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen leden.
Ieder van hen zal getergd worden door de Boze, die zwakke en trotse zielen gebruikt om
aanvallen te lanceren op diegenen die dicht bij Mij zijn. Elke poging om dit grote Werk van Mij te
belasteren zal gedaan worden, zowel zichtbaar als onzichtbaar.
Naarmate de vervolging zal intensiveren, weet dat Satans macht beperkt werd en al wat hij
zal doen is stenen blijven gooien, leugens verspreiden en proberen om de zielen van Mij
weg te trekken. Hij zal er op verschillende manieren in slagen om zielen van deze Missie weg te
trekken. Hij zal gebruik maken van visionairs om de Missie aan te vallen en dat zal grote
verwarring veroorzaken.
Wanneer de mens blijft vallen en het Woord van God niet meer in zijn geheel aanvaard wordt, dan
zal de Hemel altijd ingrijpen. Vertrouw op Mij als Ik jullie nu zeg dat dit Mijn Missie is en als
jullie anders verteld wordt, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat jullie op een
dwaalspoor gebracht worden. Mijn Belofte is om trouw te blijven aan Gods kinderen tot het
einde en totdat een ziel de Hand van God volledig verwerpt. Ik zal gestaag vorderingen maken
en jullie voorzien van alle Gaven die Ik nalaat om jullie te beschermen tegen Mijn vijanden, die tot
jullie komen als wolven, gekleed in schaapskleren. Mijn Gaven zullen het tegengestelde zijn van
wat de vijanden van God aan de wereld zullen geven. Het Boek der Waarheid zal het
tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek dat binnenkort aan de wereld zal worden opgelegd
en vol is van een kunstmatige, gebrekkige doctrine die de zonde zal rechtvaardigen. Het Zegel
van de Levende God zal jullie beschermen tegen het merkteken van het beest en de
Medaille van Verlossing zal jullie beschermen tegen de ketterij, die zal voortrollen uit de
monden van Mijn vijanden die Mijn Kerk op Aarde zullen inpalmen.
Uiteraard wordt deze Missie door Satan veracht en hij zal zelfs goede zielen gebruiken die Mijn
Heilig Woord scherp zullen bekritiseren, uit een gevoel van misplaatste loyaliteit aan die gewijde
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dienaren van Mij, die het geloof verloren hebben en die Mij niet echt dienen, omdat ze niet meer
weten hoe. Jullie mogen niet toestaan jezelf te laten beïnvloeden. Wees niet zoals diegenen die
jullie voorafgingen – diegenen die Mij verwierpen, toen Ik op Aarde rondging.
Ik geef jullie Mijn Woord, dat jullie binnenkort alle bewijzen zullen verkrijgen die jullie wensen. Ik
geef jullie Mijn Belofte dat Ik nu kom, alleen om jullie Verlossing te brengen, in een tijd waarin Mijn
vijanden alle pogingen zullen ondernemen om jullie, je door God gegeven recht op Verlossing, als
een kind van God, te ontzeggen.
Laat Mij niet in de steek, wanneer jullie in je hart weten dat Ik het Ben, Jezus Christus, Die nu
spreek. Probeer niet om de zielen van Mij weg te trekken, als jullie twijfelen Wie Ik Ben. Doe Gods
profeten geen kwaad of jullie zullen veel lijden. Vecht niet tegen het Plan van Mijn Vader om de
wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst of jullie zullen zich blootstellen aan de Toorn van
Mijn Vader. Wees dankbaar. Wees grootmoedig en aanvaard deze Gave van Tussenkomst
met liefde en vreugde, want het is voor jullie eigen bestwil en in het belang van elke
levende ziel, dat zij aan de wereld aangeboden wordt.
Jullie Jezus

Aan Mijn leerlingen van vandaag wordt een enorme opdracht toevertrouwd.
Zondag, 6 mei 2012, 10:00 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.
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 Nieuwe 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.

13
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

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.
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 om voor zulke zondaars te bidden.
Jullie geliefde Jezus

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

Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te
geloven?
Dinsdag, 6 mei 2014, 20:02 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Mijn Woord door zo velen afgewezen wordt, ligt in
het feit dat de Waarheid als een doorn in de zijde steekt van diegenen die beschaamd zijn om Mijn
Leer openlijk te verkondigen.
De mens die ervan uitgaat dat vrijheid van mening belangrijker is dan het vasthouden aan het
Woord van God, bewandelt een zeer gevaarlijke weg. Gelijk welke mens die gelooft in zijn recht
om voor zijn inzichten uit te komen alsof die onschendbaar zijn, ook als zij de zonden vergoelijken,
is een verrader van Mij.
Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te geloven? Zulke
mensen, die jullie wetten voorschrijven, inbegrepen diegenen die jullie Kerk besturen, willen jullie
doen geloven dat het recht van vrije mening elke Wet van God overstijgt, zelfs wanneer die de
zonde ophemelt.
De zonde vertoont vele facetten en in de wereld van vandaag wordt elke zonde weggeredeneerd,
door te verkondigen dat elke persoon individueel over het recht beschikt te doen wat hem bevalt.
Terwijl niet een van jullie het recht heeft om in Mijn Naam iemand te oordelen, zo heeft ook
niemand van jullie het recht om onrecht als iets goeds voor te stellen.
Jullie Jezus

Zo velen van jullie hebben vandaag de dag geen enkel idee van wat het
betekent om Mij te dienen als een Christen.
Dinsdag, 6 mei 2014, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand voor een moment twijfelen dat God ooit Zijn kinderen
zou toestaan om zich van Hem te verwijderen, zonder alles te doen wat in Zijn Macht ligt om
hen te redden.
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Jullie hebben vanaf het begin toch zo veel Gaven gekregen door de profeten. Vele profeten
herhaalden dezelfde boodschappen telkens opnieuw, en toch werden velen van hen genegeerd of
belachelijk gemaakt. Velen werden vervolgd en ter dood gebracht. Waarom veroorzaakt het
Woord van God zulke haat? Het is niet het Woord van God dat knaagt aan de zielen van de
zwakken of van diegenen die het Geloof hebben verlaten. Neen. Het is de manier waarop
Satan reageert en venijnig aanvalt wanneer God Zijn hand opsteekt om de Boze te
bestraffen. Hij weet dat het Woord van God, wanneer het aan Zijn profeten gegeven wordt,
zich zeer snel verspreidt door de kracht van de Heilige Geest en wanneer dat gebeurt, wordt
de macht van de Boze verzwakt en daarom is zijn vergelding gewelddadig.
Wanneer de Heilige Geest op deze manier over de mensheid uitgestort wordt, zullen de gevallen
engelen opstijgen – met getrokken zwaarden om iedere volgeling van Mij te doorboren, op welke
manier ze maar kunnen. Jullie moeten dergelijke haat voor Mijn Woord verdragen en herkennen
voor wat hij is – een poging om jullie van de Waarheid weg te leiden. Elke apostel van Mij, elke
profeet en heilige dienaar, die zich aan de Waarheid – het Heilige Woord van God – houdt, zal
bitter bestreden worden door de krachten van het kwaad. Dat is altijd het geval geweest. Jullie
mogen echter nooit toestaan dat haat tegen Mij, jullie geliefde Jezus, jullie geest ontmoedigt, want
het is op dat moment dat Ik echt Aanwezig Ben in jullie ziel. Doorsta het lijden in Mijn Naam en Ik
zal jullie in glorieuze vereniging met Mij in Mijn komende Koninkrijk doen opstaan. Breng lijden toe
aan anderen in Mijn Naam, ongeacht hoe gerechtvaardigd jullie menen dat het is, en Ik zal jullie
voor de eeuwigheid van Mij afsnijden.
Mijn Waarschuwingen die Ik jullie nu geef, zijn bedoeld om jullie te herinneren aan wat Ik leerde,
terwijl zo velen van jullie vandaag de dag geen enkel idee meer hebben van wat het betekent om
Mij te dienen als een Christen.
Jullie Jezus

De wreedheden van Mijn Kruisiging werden de mensen niet geopenbaard zoals
het hoorde.
Zaterdag, 7 mei 2011, 9:50 u.
Mijn geliefde dochter, jij moet nu Mijn kruis opnemen en Mij helpen het te dragen op de reis die Ik voor
jou heb uitgezet. Mijn dierbare dochter, hoe heb jij in deze voorbije weken geleden. Ik heb dat toegestaan
omdat het jou dichter bij Mijn Heilig Hart bracht.
Veel zielen zijn geroepen om Mijn boodschappen aan de wereld bekend te maken. Alleen de vrijwillige
zuivering vanwege de ziel zelf bepaalt de kwaliteit van het inzicht. Met andere woorden, indien de ziel die
Ik uitkies om Mijn woord mee te delen zuiver is dan zullen de boodschappen meer impact hebben. Zij
zullen een meer duurzame indruk op de ziel hebben. Zij zullen vol medelijden zijn, toch zullen zij de
waarheid van Mijn onderrichtingen in zijn ongepolijste vorm openbaren.
Ik heb geen tijd voor de subtiliteiten die de mens verwacht die gewoon is Mijn woord op een bepaalde
manier te horen – in een afgezwakte versie. Zelfs Mijn passie aan het Kruis en de gruwelijkheden die de
mensen begingen bij Mijn Kruisiging werden de mensen niet geopenbaard op de manier zoals het
bedoeld was. Zo weinigen onder jullie, Mijn kinderen, begrijpen de ontstellende behandeling die Ik, jullie
Goddelijke Verlosser, uit de handen der mensen ontving. Die behandeling geschiedt nog heden ten dage,
waar Ik bespot, uitgelachen, vervloekt, verworpen en misbruikt word. Mijn dood maakte de weg vrij om
jullie zielen van de eeuwige verdoeming te redden. Dat is nog altijd het geval. Gooi het geschenk van
redding niet weg, want zonder de aanvaarding van de waarheid kunnen jullie niet gered worden.
Luister. Ik ben de waarheid. Ik ben de sleutel voor jullie redding. Op jullie doodsbed, zelfs indien jullie Mij
genegeerd, Mijn leer en Mijn werkelijke bestaan ontkend hebben, keer tot Mij terug en vraag Mij om
verlossing. Het is nooit te laat om naar Mij terug te keren en Mij te vragen om jullie hand vast te houden
en jullie naar Mijn Vaders Hemels Koninkrijk te leiden. Maar dat kunnen jullie alleen doen wanneer jullie
nog leven op deze aarde. Dat is jullie enige kans waarop jullie het eeuwig leven aangeboden wordt.
Nadien zal het te laat zijn.
Jullie geliefde Goddelijke Verlosser
Jezus Christus
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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.
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.
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.
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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

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

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

Ik maak gebruik van offerzielen om anderen tot Mij te brengen die anders
nooit zouden gered worden.
Woensdag, 7 mei 2014, 23:43 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zielen roep om Mij te volgen, veroorzaakt dit een mengeling
aan gevoelens, gaande van jubel tot grote smart. Want wanneer Ik in de zielen het Vuur van de
Heilige Geest doe oplaaien, zal dat grote Zegeningen brengen, maar die zullen doortrokken
zijn van smartelijke gevoelens.
Wanneer Ik kies welke zielen Mijn Gaven waardig zijn, zullen zij aanvoelen dat zij Mij
toebehoren, maar zij zullen zich ook wat buitengesloten voelen van de wereld waarin zij
leven. Zij zullen hun medebroeders en -zusters in een nieuw licht zien. Zij zullen bijzonder
gevoelig zijn voor de schoonheid van Gods Schepping, wanneer zij anderen in het gelaat
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kijken, omdat zij er de Tegenwoordigheid van God zullen zien. Niet één ziel die zij ontmoeten
zal de Tegenwoordigheid van God niet uitstralen, ongeacht hoe diep zij in Zijn Ogen mogen
gevallen zijn. Zij zullen ook vervuld zijn van een overweldigend medelijden, dat enkel door een
ouder voor zijn kind kan gevoeld worden. Zij zullen een plotse en intense liefde ervaren voor die
persoon, wat hen zal verbazen en verrassen. Nochtans zullen zij zich ook bewust zijn van de
duisternis die in zulke zielen verborgen zit, klaar om hen te verslinden. Dan zal de uitverkoren ziel
onmiddellijk beseffen wat van haar verwacht wordt, want dat is het moment waarop zij naar Mij zal
toe rennen, Mij smekend om deze zielen te helpen redden, die het gevaar lopen zich in een staat
van duisternis te werpen, zo bevreesd zal zij zijn voor die ziel.
Een offerziel, een uitverkoren ziel, geeft al het uitwendige in haar leven op en daardoor
geeft zij grote glorie aan God. Het lijden dat de uitverkoren ziel te verduren heeft verlost andere
zielen van de eeuwige verdoeming en, bijgevolg, wordt zij het meest gezochte doelwit van Satan
en zijn handlangers. Zulke zielen ondergaan Mijn Passie als een Gave van God, want eens
uitverkoren, kunnen de meesten onder hen God nadien niet meer de rug toekeren. Er zijn er
nochtans die uitverkoren zijn, maar Mijn Beker weigeren. Jullie moeten bidden voor die arme
zielen want hun gebrek aan moed om Mijn Kruis op te nemen, zal hen in een van twee richtingen
leiden. Zij zullen innerlijk lijden kennen, omdat zij het moeilijk vinden om intiem met Mij te worden.
Vervolgens zullen zij totaal in beslag genomen worden in een seculiere wereld, om te ontsnappen
aan hun roeping en dat zal hen niets opleveren – alleen een gevoel van valse hoop.
Wanneer een liefhebbende ziel bidt en zichzelf vernedert voor Mij, mildert zij de Toorn van Mijn
Vader. Vervolgens vermindert daardoor de impact van Mijn Vaders Kastijding over de wereld.
Wanneer een uitverkoren ziel, die vervolgd wordt omwille van haar liefde voor Mij, en dat
haar draagkracht te boven gaat, slechts tegen Mij zou zeggen: “Jezus, neem mijn lijden en
doe ermee wat U behaagt” dan zou Ik haar overstelpen met buitengewone Genaden. De ziel
wordt immuun voor het kwaad en bovendien zonder vrees. Omwille van haar totaal vertrouwen in
Mij, zou zij dan oprijzen tot volmaaktheid en een vredige en rustige houding bereiken. Zoveel
offers brengt dat mee, maar wanneer zulke zielen alles aan Mij overgeven in volledige
gehoorzaamheid en weigeren om zich in te laten met de vijand van Mijn Woord, dan zal
hieruit de redding van vele zielen voortvloeien.
Ik gebruik offerzielen om anderen tot Mij te brengen, die anders nooit zouden gered worden. Het is
alleen door deze methode dat zulke offerzielen zullen en kunnen boeten voor de zielen van
miljoenen mensen die de navelstreng met Mij verbroken hebben. Vrees niet te veel voor zielen in
duisternis, in deze tijd, want Mijn uitverkoren zielen in de wereld zijn op dit moment met velen. Hun
waardigheid brengt de zielen die verloren zijn terug in Mijn Schuilplaats.
Jullie 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.
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Door beroep te doen op de Vader, de Allerhoogste God, in de naam van Zijn geliefde Zoon, zal Hij jullie
gebeden horen en verhoren.
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.

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 diegenen 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 Verlossing

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.
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.
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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 Evangeliën 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 Evangeliën 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

Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie
allemaal.
Donderdag, 8 mei 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen en je zult veel mensen zorgeloos zien leven. Je zult
gelach, vreugde en grote kameraadschap zien en je zult beseffen dat dit alleen van God kan
komen. Veel mensen, als ze eenmaal de Waarheid kennen, zullen Mij met een open en
dankbaar hart omarmen en dan zullen we één zijn.
Mijn Plan is om allen te verzamelen en hen met grote liefde, vreugde en geluk te
overspoelen. Ik zal genieten van Mijn Nieuwe Koninkrijk en er zal veel gelach, vreugde en
schoonheid zijn, evenals Eeuwig Leven. Liefde zal van elk schepsel, elke ziel uitstralen en het
leven zal volmaakt zijn.
Wanneer jullie je zorgen maken over de toekomst van de wereld, herinner jullie dan wat Ik
jullie heb verteld. Alles zal goed zijn, zodra Ik kom om jullie te verzamelen in de nieuwe
wereld zonder einde. Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie
allemaal. Wat de zielen betreft die een misdeeld en erbarmelijk leven leiden, zij zullen eerst
bijeengebracht worden, indien zij erkennen Wie Ik Ben. Aan diegenen die in verschrikkelijke
duisternis leven, zullen buitengewone Genaden gegeven worden om hun zielen te reinigen, zodat
Ik de greep van de Boze over hen kan losmaken en hen naar de veiligheid van Mijn
Barmhartigheid brengen. Dit is een strijd en hij zal hard worden bevochten, maar de kracht
van de Allerheiligste Drie-eenheid zal worden uitgeoefend en zielen zullen verlicht worden,
zodat ze niet te gronde zullen gaan.
Ik zal belangrijke leiders onder jullie doen opstaan en met een Leger verspreid in elke natie,
zullen jullie aangroeien en de meeste van Gods kinderen met jullie meenemen in het
Nieuwe Paradijs.
Wendt jullie met vertrouwen tot Mij en wees niet bang van Mijn Liefde:, want jullie moeten weten
dat Ik jullie nooit vrijwillig zou doen schrikken, omdat wanneer Ik Mijn Aanwezigheid bekend maak
Ze jullie met grote verwondering en vreugde zal vullen. Ik verzeker jullie dat er geen reden is
voor vrees, want Ik Ben de Liefde Zelf. Liefde zal jullie geruststellen en wanneer jullie voor Mij
staan, jullie Jezus, zullen jullie getroffen worden met een gevoel van ogenblikkelijke familiariteit die
alleen aanwezig is als jullie hart verstrengeld raakt met het Mijne.
Hoe bemin Ik jullie allemaal en hoe verlang Ik naar jullie zielen.
Jullie Jezus

Het werk van de Vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het
verzwakken.
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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.
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

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

Kruistochtgebed (106)
Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen.
“Lieve Jezus, neem de zielen van die kinderen van God onder Uw bescherming die U niet kennen, die
Uw Liefde niet erkennen en die Uw Belofte niet aanvaarden.
Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwig leven.
Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw Tegenwoordigheid geloven en die geen berouw
zullen nastreven voor hun zonden. Amen.”
Mijn geliefde Restleger, het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de
jongeren, de
agnostici en diegenen die niet in God geloven. Zij zijn jullie prioriteit. Ik verzoek jullie alle naties,
gezindten, huidskleuren en religies onder Mijn Bescherming te trekken. Wanneer jullie Mij
zulke zielen brengen, zal Ik hun grote Gaven schenken en beloof hun redding.
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Het is belangrijk dat jullie hen die geen belangstelling hebben in hun redding niet negeren. Zij zijn
de verloren zielen waarnaar Ik hunker en Ik zal hen volgen in elke hoek, elke kloof en elk land
totdat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan binnenhalen.
Onthoud dit verzoek. Onthoud dat het Mijn verlangen is om de hand uit te strekken naar hen die
Mij niet kennen en naar hen die verlangen Mij te kennen.
Jullie Jezus

God de Vader: Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden.
Vrijdag, 9 mei 2014, 17:00 u.
Mijn liefste dochter, de wereld is door Mij geschapen omdat dat Mijn Wil was. Mijn Wil is er altijd
geweest en zal er altijd zijn. Mijn Wil zal gedaan worden met of zonder de wil van de
mensheid. De vrije wil, die Ik aan de mens gegeven had, werd misbruikt en dat leidde tot een
scheiding tussen de mens en Mij, de Eeuwige Vader. Zolang de mens beschikt over de gave
van de vrije wil betekent dit dat alleen diegenen die ervoor kiezen om tot Mij te komen, door
Mijn Zoon, Jezus Christus, deel van Mij kunnen uitmaken – opnieuw ongeschonden.
Wanneer de menselijke wil Mijn Wil tegenwerkt, dan ontstaat daaruit een bittere strijd want alleen
Mijn Wil kan al wat is terzijde schuiven. Mijn Goddelijke Wil controleert al wat Ik voorzie, al wat
Ik toesta, omdat Ik altijd de vrije wil zal aanvaarden die Ik aan de mens gaf, want Ik neem
niet terug wat Ik eens gaf. Soms veroorzaakt de mens, door zijn eigen vrije keuze, vreselijk lijden
in de wereld en beledigt hij Mij al te zeer door zijn hebzucht en egoïsme. Toch kom Ik niet
tussenbeide in de menselijke wil want hij alleen kan beslissen of hij al dan niet wenst te doen wat
Mijn Wil verlangt. En terwijl Ik niet zal trachten om de vrije wil weg te nemen, betekent de vrije
keuze niet dat de mens Mij zijn wil kan dicteren in wat Mij toebehoort.
Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden want de mens kan nooit Mijn Wil overstijgen.
Wanneer hij dat doet zal hij ervaren dat het onmogelijk is om Mij te weerstaan zonder de gevolgen
daarvan te moeten ondergaan. Ik alleen beslis over leven en dood want het komt alleen Mij
toe daarover te beslissen. Wanneer Ik een beslissing neem om Mijn Plannen uit te voeren om
Mijn kinderen te beschermen, dan heeft geen enkele mens de macht om die met de voeten te
treden. Indien de mens zou trachten om zich te bemoeien met mijn Gaven aan de wereld,
wat ook het leven in al zijn vormen inhoudt, dan zal hij daarin niet alleen falen maar als
gevolg daardoor lijden.
Dat geen mens tracht om Mij te stoppen in Mijn Plan om Mijn Heilig Verbond te voltooien.
Dat geen mens godslasteringen tegen Mij uitspreekt of Mijn Wil in de weg staat, opdat hij niet
bruusk wordt afgesloten.
Dat geen mens tracht Mij te stoppen bij het geven van Eeuwig Leven aan de zielen of zijn
eigen leven zal ophouden. Wanneer jullie trachten om Mij tegen te werken zullen jullie daarin
nooit slagen. Wanneer de mens doorgaat Mijn Woord te ontkennen en Mijn Goddelijkheid te
bevechten, dan zullen daaruit slechts beroering, catastrofe, verlies van levens en vreselijke
kastijdingen voortkomen. Dat is de reden waarom het onmogelijk is om Mijn Wil te weerstaan
wanneer een ziel gevraagd wordt gehoorzaam te zijn aan Mij of Mijn Voorschriften en zij deze met
haar vrije wil aanvaardt.
Jij, Mijn dochter, hebt getracht om Mijn Wil te weerstaan ofschoon jij je al helemaal aan Mij had
overgegeven. Intussen zal je weten dat zoiets weinig nut heeft want alleen wat Ik heb
voorgeschreven, op Mijn Eigen manier, kan uitgevoerd worden.
Kinderen, Ik Ben jullie Vader. Ik Ben jullie Schepper. Ik alleen weet wat de toekomst voor jullie
omvat, maar jullie zullen gerustgesteld zijn te weten dat al Mijn Plannen voltooid zijn. Alleen
wanneer jullie wil verenigd is met de Mijne, kan Mijn Koninkrijk volledig gerealiseerd en
uiteindelijk voltooid worden. Dan alleen zullen alle conflicten tussen de mens en Mij, jullie
Eeuwige Vader, voorbij zijn. Dan zal vrede heersen in de nieuwe komende wereld – een wereld zo
volmaakt dat hij nooit zal eindigen.
Jullie Vader
God de Allerhoogste
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De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort.
Dinsdag, 10 mei 2011, 16:00 u.
Mijn dochter, zeg de wereld dat vandaag een belangrijke daad van Mijn Barmhartigheid heeft
plaatsgevonden, omdat de Heilige Geest, één van de grootste gaven aan Mijn kinderen, is uitgestort over
de hele wereld. Deze gave is onontbeerlijk om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op De
Waarschuwing. Doordrongen van de kracht van de Heilige Geest, zullen Mijn godgewijde bedienaars en
volgelingen aanzienlijk gesterkt zijn in hun liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Dat geschenk van leven zal nieuwe impulsen geven aan jullie uitgeputte, lauwe zielen die schreeuwen
om verlichting. Dit werd voorzegd en allen, inclusief de meest verstokte zondaars, zullen er voordeel uit
trekken.
Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen, zoals Ik al zei. Vervuld met de Geest van licht en heiligheid,
moeten jullie, al Mijn volgelingen van overal, nu moedig Mijn woord bekend maken aan allen waarmee
jullie in contact komen. Verwerp de minachting die jullie mogen ervaren want het is te belangrijk nu om
Mijn smeekbeden voor bekering te negeren.
Hoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te schenken:
“Vul mij nu, o Heer, met de Gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord naar zondaars te
dragen die ik moet helpen redden in Uw Naam. Help mij om ze, door mijn gebeden, met Uw Kostbaar
Bloed te bedekken zodat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden. Geef mij de Gave van de
Heilige Geest zodat deze arme zielen in Uw Nieuw Paradijs kunnen feestvieren. Amen.”
Zeg dit gebed elke dag na het reciteren van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, en jullie zullen,
door jullie trouw aan Mij, Mijn kinderen helpen redden.
Red Mij van de kwelling die Ik in Mijn Hart verduur als Ik met zoveel verdriet zie naar de manier waarop
Mijn Heilige Naam in de wereld vandaag wordt ontvangen. Niet tevreden met Mij te ontkennen, reageren
vele, vele zielen met boosheid wanneer jullie, Mijn trouwe volgelingen, nog maar durven aanhalen
waarvoor Ik sta. Ze zijn zeer kwaad omdat de Bedrieger zo slim hun gedachten weet te verdraaien om
hen van de waarheid weg te trekken. Help deze zielen jullie allen. Bid en vraag Mij om de kracht die jullie
zullen nodig hebben in dit werk.
Bijzondere genaden voor hen die bekering verspreiden
Voor ieder van jullie die bekering verspreiden worden bijzondere genaden gegeven en een zeer
bijzondere plaats zal jullie worden voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk. Ga nu en sta de Heilige
Geest toe jullie zielen te overstromen om Mij te helpen de mensheid te redden.
Ik bemin jullie allen. Ieder van jullie heeft een plaats in Mijn Heilig Hart. Niet een van jullie, zondaars
inbegrepen, zal uitgesloten worden van Mijn strijd om zielen te redden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid*

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.
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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.
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 kracht en om de Genaden te schenken
die nodig zijn om priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan, te weerstaan.
Help hen om zich te houden aan de Waarheid van de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus, en om nooit te
verzwakken of zich te onderwerpen aan onwaarheden omtrent het Bestaan van de Heilige Eucharistie, noch
er afstand van te doen. Amen.”
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing

Een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn Tweede Komst.
Donderdag, 10 mei 2012, 20:38 u.
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.
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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 Nieuwe 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

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

Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan die in verzet zal komen en de
Waarheid zal verkondigen.
Zaterdag, 10 mei 2014, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jullie om nu te begrijpen, maar weet dat Ik in Mijn Kerk
een man zal doen opstaan die in verzet zal komen en de Waarheid zal verkondigen. Hij zal dit
doen op een moment dat er geen andere kardinaal, bisschop, priester of heilige dienaar van
Mij de moed zal hebben om dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt,
zullen velen erbinnen in hun hart weten hoe gebrekkig die zal zijn. Zij zullen gealarmeerd zijn,
maar te bang om hun stem te verheffen. Zij zullen sterk in de minderheid zijn, door diegenen wier
geloof zo zwak is dat ze goedschiks eender welke ketterij zullen aanvaarden die, in Mijn Heilige
Naam, aan Gods kinderen voorgelegd wordt.
De man die Ik zal doen opstaan is een dappere ziel en velen zullen opgelucht zijn wanneer
hij spreekt. Als hij dat doet, zullen er veel meer zich rechten en zich uitspreken, waardoor vele
zielen zullen gered worden. Wanneer hij is opgestaan, heb Ik andere plannen om al die
religies samen te brengen, die Mij, Jezus Christus, niet aanvaarden als de Zoon van God. Al
deze Goddelijke Plannen werden voorspeld en miljoenen en miljoenen mensen uit de hele wereld
zullen dan de Waarheid beseffen. Zij zullen nog in aantal toenemen en door Mij gezegend worden,
zodat ze alle geloofsovertuigingen kunnen verzamelen, met als enige doel ervoor te zorgen dat
het Ware Woord van God wordt verkondigd. Het Geloof zal zich vervolgens verspreiden zodat Mijn
Woord, zoals vervat in de Heilige Evangeliën, gepredikt zal worden door mannen, vrouwen en hun
zonen en dochters, in alle vier de hoeken van de wereld. Zij zullen profeteren door aan de wereld
deze Goddelijke Boodschappen te onthullen en Mijn Aanwezigheid zal hun de kracht en de moed
geven die zij zullen nodig hebben.
Zo krachtig zal deze generatie van Mij zijn in het verspreiden van de Waarheid, dat velen
van diegenen die misleid waren en die op een weg van grote dwaling gebracht werden, zich
zullen omkeren en terug naar Mij zullen komen rennen. Zij zullen zich zo snel verspreiden
dat voor elke ketterij tegen Mij gepleegd, miljoenen zielen zullen bekeerd worden. Ik zal de
heidenen eerst naar Mij toetrekken, want zij hebben de Waarheid niet gekregen, en zo zal de
wereld geen enkele twijfel hebben over hoe krachtig Mijn Tussenkomst zal zijn. Dan zal Ik alle
andere religies samenbrengen en aan hen zal duidelijk getoond worden dat er slechts één weg
naar Mijn Vader leidt en dat kan alleen door Mij. En terwijl Ik miljoenen zielen naar Mij zal
toetrekken en naar de Waarheid van Wie Ik Ben, zullen miljoenen andere zielen in een door-demens-gemaakte religie worden getrokken, ontworpen en gemaakt door de geest van het kwaad.
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Het grote plan van de Boze is even ingewikkeld als eenvoudig en dat is om verdoemenis te
brengen aan zoveel mogelijk zielen, door het vernietigen van hun geloof in Mij, Jezus Christus. Zij
zullen dat tot uitvoering brengen door de Waarheid te ontkennen. Terwijl de nieuwe religie door
leugens zielen zal verslinden, zal Ik een driemaal hoger aantal terugwinnen door ervoor te
zorgen dat Gods kinderen de Waarheid niet vergeten.
Jullie Jezus

Boodschap van de Maagd Maria aangaande de bescherming van Heiligen.
Woensdag, 11 mei 2011, 22:30 u.
Mijn kind, jij bent nu veel dichter bij het kostbaar Hart van Mijn Zoon. Jouw reis was moeilijk, toch vond zij
plaats in zo’n korte tijdsspanne. Het was op bevel van God de Vader dat Ik naar jou gezonden werd om
jouw roeping voor dit werk mee te delen. Jij antwoordde onmiddellijk. Jij hebt nooit geaarzeld. Want dat is
de kracht van de liefde die jij hebt voor Mij, jouw Heilige Moeder. Ik heb je geleid en overgehaald voor
deze zeer bijzondere roeping. Blijf alstublieft elke dag voor dagelijkse begeleiding naar jouw Geliefde
Moeder toekomen. Al de heiligen gaan steeds met je mee, maar jij weet dat niet. Jij moet de nodige steun
vragen aan St.-Benedictus, St.-Jozef, St.-Jan de Evangelist, St.-Augustinus en de Aartsengel Michael. Jij
vraagt je af waarom jij nu zoveel sterker bent. Dat komt door je gehoorzaamheid aan Mijn Geliefde Zoon
waardoor jij nu de genaden ontvangt die nodig zijn om deze bijzondere goddelijke zending te volbrengen
waarvoor je gekozen bent.
Mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel.
St.- Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de
Bedrieger.
Daarom zijn de ergste je bespaard. Bid dagelijks tot hem, Mijn kind, voor zijn voortdurende bescherming.
* Noot: Slotcommentaar van Onze Heer Jezus Christus aan de zieneres gegeven op het einde van deze boodschap.
“Mijn dochter, deze gebeurtenis is belangrijk. Zij zal vele zielen redden voor De Waarschuwing plaatsvindt en zal
nadien in de wereld tegenwoordig blijven om te voorkomen dat zondaars zouden terugvallen.
Mijn dochter, het werd voorzegd en betekent groot nieuws. Maar Mijn volgelingen moeten nu hard werken om Mij te
helpen de Strijd om de Zielen te leiden.”

Aanvaard het lijden dat Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, jou vraagt, want dat zal ontelbare zielen
redden. Jouw bijzondere geschenk aan Hem van je vrije wil, zal miljoenen zielen verhinderen de vuren
van de Hel binnen te gaan. Blijf onthouden wat jouw lijden bereikt en de vreugde die dat zal brengen aan
het Heilig Hart van Mijn Zoon.
Jij geniet nu de bijzondere gave in vereniging te zijn met Mijn Zoon. Hoe meer jij je volledig overgeeft,
nederig bent en verder offers brengt, des te meer jij Hem zal helpen in deze taak die zo belangrijk voor
Hem is.
Wees dankbaar, Mijn kind, dat jij gevraagd werd om dit heilig werk te doen want zonder dat zouden
miljoenen zielen niet kunnen gered worden.
Kom nu nader tot Mijn hart en laat Mij je dichter houden bij Mijn Zoon. Ik zal je altijd leiden en
beschermen.
Jouw Geliefde Moeder
Koningin van Vrede

Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd.
Woensdag, 11 mei 2011, 23:00 u.
Mijn geliefde dochter, vandaag vond de aardbeving* plaats in Spanje in Europa zoals Ik je enkele
maanden geleden voorspeld had. Andere ecologische gebeurtenissen zullen volgen zoals
vulkaanuitbarstingen, overstromingen en hittegolven. Let op voor deze gebeurtenissen want wanneer die
zullen plaatsvinden zal dat het bewijs zijn dat deze boodschappen van Mij, Jezus Christus, komen.
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Dat is de hand van Mijn Vader die bestraffing op de wereld loslaat om de zonden te helpen uitroeien. Bid
en blijf bidden voor meer bekeringen om deze rampen af te zwakken.
Mijn Geliefde Moeder gaf jou vanavond uitleg over enkele belangrijke zaken. De nood aan dagelijks
gebed en aanbidding is belangrijk – zo dikwijls als je kan – want dat, Mijn dochter, zal enorme resultaten
opbrengen in jouw werk.
Rust nu. Je bent moe. Ik zal morgen met je spreken. Ga in vrede.
Je Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van Mijn
Kruistochtgebeden, zullen toenemen.
Zaterdag, 11 mei 2013, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het geeft niet dat jij te lijden hebt door de manier waarop je verworpen
wordt omwille van Mij, want Mijn Woord zal nooit vergaan. Het zal oprijzen en steeds luider klinken
totdat het, zoals een krachtige wind, in hevigheid zal toenemen en het gebulder van Mijn Stem als
een donder over de aarde zal galmen. Er zullen maar weinigen zijn die Mijn Stem niet zullen horen
en zelfs diegenen die Mij verwerpen zullen van Mij blijven spreken. Zij zullen het onmogelijk
vinden te negeren.
Zoals ieder kind dat door zijn moeder is voortgebracht, zullen Gods kinderen – met inbegrip van
hen die Hem weigeren te erkennen – naar Hem toegetrokken worden, want zij kunnen er niets
tegen doen. Zoals een pasgeboren baby die verbonden is met zijn moeder, zo zal elk kind van
God zichzelf herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen gewaar worden
wanneer Gods Tegenwoordigheid hun zielen beroert. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook
diegenen die Mij liefhebben Mijn oproep beantwoorden.
Mijn dochter, de Heilige Wil van God is Machtig en zal allen overwinnen die zich tegen het
Woord van God verzetten. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en zoveel haat is
tegenover deze Missie, wees dan altijd getroost door Mijn Plechtige Belofte. Dat is om alle zielen
te redden, zodat Mijn Nieuwe Paradijs weldra aan de mensheid kan aangeboden worden en wel
met zo weinig mogelijk lijden. Lijden kan verminderd worden door de gebeden van Mijn
restleger, omdat Ik hen met speciale genaden toerust.
De wonderen die Ik de wereld beloofde, door middel van Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen
en velen zullen getuige zijn van genezingen en bekeringen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik
Mijzelf zal bekend maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de
Kruistochtgebeden zijn dat aan de bedienaars van Mijn Christelijke kerken Mijn Barmhartigheid
duidelijk gemaakt zal worden en weldra zal aan velen van hen ook het bewijs geleverd worden van
de echtheid van deze Boodschappen.
Mijn Wil zal gedaan worden en niemand zal dat verhinderen. Velen zullen zich tegen Mijn Wil
verzetten, schreeuwen dat Mijn Woord misbruikt wordt en naar jou, Mijn dochter, spuwen, maar
hun haat zal uitgeschakeld worden en weldra zullen zij hun harten openen, want zij zullen er niet
meer aan twijfelen dat het hun Meester is Die hen roept. Ik Ben het Werktuig waardoor zij zullen
gezuiverd worden. Van Mij zullen zij de enig mogelijke bescherming ontvangen tegen de antichrist.
Mijn bescherming moet gezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel
mogelijk zielen gegeven worden.
Luister naar Mijn richtlijnen en alles zal goed zijn. Negeer Mijn waarschuwingen en tracht op eigen
houtje te strijden tegen de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door
de hand van het beest geleid wordt, en jullie zullen niet sterk genoeg zijn. Aanvaard Mijn Gaven
en jullie zullen staande blijven, veilig in de wetenschap dat Ik het Ben die jullie en jullie familie en
vrienden bescherm.
Jullie Jezus
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Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen vernietigen.
Mijn enige wens is om hen allen te redden.
Zondag, 11 mei 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefste wens is om liefde, vrede en geluk te brengen aan al Gods
kinderen. Ik verlang nooit naar wraak, ongeacht hoe boosaardig de daden van de mensen ook
zijn. Evenmin zoek ik ook maar iemand te vernederen ondanks het feit dat zij anderen in Mijn
Naam vernederen. Nooit zoek Ik de reputatie van een man te ruïneren wanneer hij de oorzaak is
van veel vernielingen in de wereld. Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen
vernietigen. Mijn enige wens is om hen allen te redden. Ik koester de ziel van elk van Gods
kinderen. Voortdurend Ben Ik naar hen op zoek. Ik tracht hen naar Mij toe te trekken. Zelfs
diegenen die Mijn Bestaan niet aanvaarden worden elke dag door Mij gezocht. Ik laat Mijn
Tegenwoordigheid in hun levens voelen door hun zielen te vullen met liefde voor anderen, door
het goede in hun wezen te voorschijn te halen zodat het negatieve gedachten, daden en
handelingen kan overwinnen.
Sommige zielen zijn natuurlijk ontvankelijk voor Mij en Ik ben in verrukking over hun grootmoedig
antwoord en hun gevoelige harten. Anderen werpen een barricade op tussen henzelf en Mij zodat
Ik moeilijk hun zielen kan raken. Maar Ik zal blijven proberen om die zielen op veel verschillende
manieren te bereiken, totdat Ik hun harten kan openen voor de Macht van Gods Liefde.
Liefde is de stuwkracht die naar alle goede dingen leidt. Liefde is aanwezig in elk kind van
God vanaf hun geboorte. Gods gave van de liefde helpt de mensheid om de Boze te
overwinnen. Wanneer God tussenbeide komt en de liefde doet groeien in een ziel, dan doet Hij
dat om Zijn kinderen te beschermen tegen de boosaardigheid van de duivel. Liefde is machtiger
dan haat, maar de haat is geduldig. Satan, vol van haat tegen de mensheid, beschikt over geen
enkele soort liefde, behalve die voor zichzelf. Hij besmet de mensheid door haat binnen te
brengen in zielen die verzwakt zijn door de zonde. De haat vindt een instapklare woning in de
zielen van diegenen die jaloers zijn, hoogmoedig, eenzaam en verward. Satan zal nooit een
ziel tot haat verleiden door die aan de ziel voor te stellen voor wat zij is. In plaats daarvan
zal hij, als eerste tactiek, de ziel altijd bekoren door de zonde van hoogmoed. De ziel wordt
ertoe gebracht te geloven dat zij zich moet ergeren omdat haar eigen behoeften dat
noodzaken, omdat zij het beter weet en dat zij een goede zaak dient.
Gods Liefde verspreidt zich in deze tijd onder al Zijn kinderen. Hij doet dat vanuit Zijn
Barmhartigheid. Hij zal de liefde in de harten van de mensen doen toenemen om de mensheid te
helpen in de strijd tegen de haat, die spoedig zal verhevigen in de wereld, wanneer de menselijke
harten koud als steen zullen worden.
Ik vraag jullie om volgend Kruistochtgebed te bidden om Gods Liefde te zoeken in deze tijd.

Kruistochtgebed (149)
Om Gods Liefde te zoeken.
“O Jezus, vul mij met de Liefde van God.
Vul mij met Uw Goddelijk Licht en overspoel mij met de liefde die ik nodig heb om het zaad van Gods
Barmhartigheid te verspreiden onder alle naties.
Sta Uw Goddelijke Liefde toe om door mij verspreid te worden onder al diegenen met wie ik in
contact kom.
Verbreid Uw Liefde zodat ze neerstrijkt op alle zielen, alle geloofsovertuigingen, alle gezindten, alle
naties – als een nevel om al Gods kinderen eensgezind in vervoering te brengen.
Sta ons bij om Gods Liefde te verspreiden, zodat ze al het kwaad in de wereld kan en zal overwinnen.
Amen.”
Stel de liefde altijd gelijk met de Aanwezigheid van God. Weet dat alleen liefde Mij zielen kan
brengen. Weet dat van God uit alleen liefde kan komen. Alleen liefde heeft de macht om vrede,
tevredenheid en eenheid onder de naties te brengen. Haat komt van Satan en waar jullie die
ook ontwaren, moeten jullie het bovenstaand gebed opzeggen om Gods Liefde te zoeken.
Vergeet niet dat liefde alles zal overwinnen omdat zij van God komt.
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Jullie Jezus

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.
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 Verlossing
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Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt.
Vrijdag, 13 mei 2011, 22:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zou het volgende willen zeggen aan de twijfelaars, vooral aan Mijn
Godgewijde dienaars die wellicht Mijn woord in deze boodschappen zullen verwerpen. Vermeerder jullie
geloof in Mij door te erkennen dat Mijn woord niet alleen aan de wereld gegeven werd tijdens Mijn tijd op
aarde, maar ook daarna door de kracht van de Heilige Geest.
Sinds het begin van de tijd heeft God, Mijn Eeuwige Vader, met de mensen gecommuniceerd door
profeten. Zo werd de leer van de waarheid aan de mensen bekend gemaakt om ervoor te zorgen dat hun
geloof sterk bleef. Andere openbaringen en onderrichtingen werden aan de mensheid gegeven door de
apostelen, andere toegewijde leerlingen en door de profeet Johannes de Evangelist. Daarna waren Mijn
woord, Mijn leer en alles wat de mens nodig had om hem te redden, in orde. Nu de wereld voor de
grootste verandering staat in zijn geschiedenis, heeft God, Mijn Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de
wereld gezonden. Deze profeten, vergis jullie niet, brengen jullie geen nieuwe leer want dat is niet nodig.
In plaats daarvan worden zij gezonden om drie redenen.
De eerste is om de mensen aan de waarheid te herinneren die opgetekend staat in het Boek der
Openbaring. De tweede om de mensen attent te maken op de tijd waarin zij leven zodat zij hun geloof
opnieuw kunnen aanwakkeren. De derde om de bekering te helpen verspreiden zodat Mijn volgelingen
het grootste van alle legers zouden kunnen vormen om zielen te redden. Ik communiceer door deze en
door andere profeten zodat Mijn woord in elke hoek van de wereld gehoord wordt.
* Zie boodschap van vrijdag 18 maart 2011.

Denk aan Mijn Absolute Liefde en Medelijden
Luister aandachtig naar al deze boodschappen die niet enkel Mijn woord verkondigen zoals jullie het
kennen, maar die jullie Mijn absolute liefde en medelijden openbaren voor ieder van jullie. Onthoud ook
Mijn Grote Barmhartigheid. Alle zondaars zullen vergeven worden eens zij vragen om verlossing.
Het belang van de Heilige Rozenkrans en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans
Hoewel natuurrampen zullen plaatsvinden, vergeet alstublieft niet dat gebed, inclusief het Heilige
Rozenkransgebed en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, zal helpen om veel daarvan af te
wenden. Onthoud dat jullie, Mijn geliefde kinderen die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven en die Mijn
richtlijnen volgen, niets te vrezen hebben. Laat Mij jullie ook herinneren dat omwille van de twee grote
daden van Barmhartigheid die jullie gegeven worden – de gave van de Heilige Geest, die enkele dagen
geleden over de hele wereld werd uitgestort en De Grote Waarschuwing – miljoenen zich tot de waarheid
zullen bekeren. Dat zal een groot wonder zijn en één dat vreugde zal brengen aan de menigten.
De Vervolging door de Rode Draak en door hen die niet van God zijn
Hoewel Satan zal oprijzen door zijn arme misleide aanhangers die hij wegtrekt van Mij – hun enige hoop
op eeuwige verlossing – zal dat maar voor een korte periode zijn. Maar dat zal, Ik moet jullie verwittigen,
een beangstigende periode van vervolging zijn die zal geleid worden door de Rode Draak en die politieke
organen die niet van God zijn. Door gebed en de sacramenten zullen jullie de kracht vinden om vol te
houden tijdens deze beproevingen. Al deze gebeurtenissen werden voorzegd en moeten gebeuren opdat
het kwaad eindelijk in de wereld kan uitgeroeid worden. Daarom is het noodzakelijk dat deze zuivering en
aaneenschakeling van tuchtigingen plaatsvinden. Want alleen dan zal de wereld klaar zijn voor het
Nieuwe Paradijs op Aarde.
Negeer nooit Mijn oproepen. Het is enkel wanneer jullie zien dat de profetieën, aan jullie geopenbaard
door Mijn uitverkoren boodschappers, zich beginnen te verwezenlijken dat jullie met zekerheid zullen
weten dat Ik het ben die tot jullie spreek.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

Mijn Nieuw Koninkrijk: jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en
niets meer verlangen.
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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.
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.
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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.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

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

1128. De hemel zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk
voordat Ik terugkeer.
Dinsdag, 13 mei 2014, 08:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste vreugde om getuige te zijn van Mijn geliefde
volgelingen, die op Mijn Oproep hebben gereageerd om de Kruistochtgebeden te bidden,
die door de Kracht van de Heilige Geest miljarden zielen zullen redden.
Ik zal gebruik maken van de Kruistochtgebeden om de zielen van de mensheid te
vernieuwen en te reinigen op hetzelfde moment dat Ik het oppervlak van de Aarde zal
vernieuwen. De grote vernieuwing zal volledig op hetzelfde moment worden afgerond, zodat de
wereld klaar en waardig zal gemaakt zijn om Mij, Jezus Christus, als de terugkerende Verlosser te
ontvangen.
Net zoals naties die koninklijke families verwelkomen, zal veel voorbereiding nodig zijn voordat de
koning een voet in hun land zet. Jullie zouden nooit een bezoekende koning toestaan om aan te
komen wanneer alles in wanorde of verval is of waar de straten met vuil bezaaid zijn.
Vertegenwoordigers van die landen zullen er daarom voor zorgen dat ze mooi gekleed en goed
voorbereid zijn om de bezoekende hoogwaardigheidsbekleders te ontmoeten. Zij zullen
aanzienlijke moeite gedaan hebben om een geweldige ontvangst voor te bereiden en ze zullen
vertegenwoordigers hebben gekozen, die zij waardig achten, om de bezoekende koning te
verwelkomen. Ten slotte zullen zij een grote ceremonie voorbereiden om de aankomst van de
koning te vieren en op de grote dag zullen de straten vol staan en zal men met veel lof zingen. Zij
zullen de bezoekende vorst en zijn entourage overladen met eerbetoon. Zo zal het zijn op de
Grote Dag van de Heer, wanneer Ik, Jezus Christus, kom om te oordelen.
Ik zal plotseling komen met trompetgeschal en het zoete geluid van het Engelenkoor. De
lucht zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer. Dan zal de hemel
oplichten in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden. Ik
zal zichtbaar zijn voor elke man, vrouw en kind, van elke leeftijd, en er zal hevige emotie
zijn, maar ook grote opwinding. Mensen zullen hun ogen niet geloven en velen zullen met
stomheid geslagen zijn – anderen zullen tranen van opluchting en vreugde wenen. Velen zullen
onvoorbereid zijn en zullen de gebeurtenis zo overweldigend vinden dat ze tranen van verdriet
zullen vergieten, want zij zullen in hun hart weten hoe zij de Ware Messias verwierpen en hoe
onwaardig zij zijn om in Mijn Koninkrijk binnen te komen. Maar Ik zeg tegen deze mensen nu. Op
die dag moeten jullie beroep doen op Mij en Mij vragen om jullie te vergeven. Dan zullen
ook jullie verzameld worden in Mijn Nieuwe Rijk.
Net zoals elke bezoekende koning vraag Ik diegenen onder jullie, die Mij liefhebben, om jullie op
deze Grote Dag voor te bereiden. Vertrouw Mij, bereid jullie zielen voor, bid voor het heil van alle
zielen en kom gekleed, klaar, wachtend – net zoals een bruid wacht op de bruidegom. Op die Dag
zullen jullie, kinderen van God, zich met Mij verenigen als één in Heilige Unie met Mijn
Vader voor het begin van de nieuwe wereld en het Glorieuze Tijdperk dat jullie beloofd werd
vanaf het begin.
Wees in vrede. Bereid jullie op deze Geweldige Dag voor met liefde en eenvoud van hart. Vrees
hem niet. Verwelkom hem. Zelfs indien jullie in grote duisternis verkeren, zal Ik jullie in Mijn Licht
nemen. Het enige wat jullie hoeven te doen is jullie armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie
omarmen als de Mijnen.
Jullie Jezus

Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn Roep tot Jezus’.
Maandag, 14 mei 2012, 18:00 u.

36
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.

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

Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende
Genade zijn.
Woensdag, 14 mei 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Genaden die Ik de wereld aanbied zullen ongelovigen
veranderen in toegewijde volgelingen van Mij. Zij zullen zich ogenblikkelijk bekeren en op de
grond voor Mij neervallen in liefdevolle dienstbaarheid.
Diegenen die Mij heel hun leven hebben verraden en weggeduwd, zullen naar voren komen
en Mij smeken hen als de Mijnen te aanvaarden. Diegenen echter die tegen Mijn Woord
samenspanden, zullen het moeilijkst te redden zijn. Want zij zijn beter op de hoogte van de
betekenis van Mijn Woord dan de onwetenden, en toch proberen zij het doelbewust te
herschrijven om hun arrogante eigendunk niet te hinderen. Want ondanks al hun kennis, zien zij
de Waarheid niet omdat zij weigeren haar te zien. Zij zullen de zuivere Waarheid niet verkondigen
en zullen haar in plaats daarvan vervalsen om anderen te misleiden.
Sommige mensen hebben zich tegen Mij gekeerd omdat zij geloven dat hun roeping om Mij
te dienen tot gevolg had dat zij verlichting ontvangen hebben. Zij denken dat zij de
autoriteit bezitten, hun verleend door de Kracht van de Heilige Geest, om Mijn Leer aan te
passen, zodat zij de moderne maatschappij niet ontstemmen. Hun hoogmoed zal hun
ondergang zijn en hun val uit de Genade zal waargenomen worden door velen die zich bedrogen
voelen omdat zij in dwaling geleid werden. Anderen onder hen weten precies wat zij aan het doen
zijn, want zij dienen niet Mij – maar de Boze. Zij bewegen zich doelbewust onder jullie om het
Ware Woord van God te vernietigen. Zij zullen geen berouw tonen noch Mijn Hand aannemen,
want zij geloven de leugens van het beest, dat Mijn vijanden al eeuwenlang zijn komende paradijs
beloofd heeft. En zij hebben ervoor gekozen te geloven in dit nauwkeurig uitgewerkt bedrog
omwille van hun hebzucht en ambitie. Wanneer zij de Waarheid beseffen, zullen zij in de afgrond
geworpen zijn. Dat zijn slechts enkele van de ongelukkige en misleide zielen die het bestaan van
de duivel zoals hij is, zullen ontkend hebben, evenals de bodemloze put waarin hij voor eeuwig zal
ronddwalen.
Ik waarschuw al Gods kinderen dat het volgen van zondige wegen, het verwerpen van het
Woord van God en het begaan van doodzonden, bestraffing tot gevolg zullen hebben. Gelijk
wie jullie iets anders zegt, misleidt jullie. Toch zal Ik de berouwvolle tot op de laatste seconde
redden, zozeer hunker Ik ernaar ieder van jullie te redden.
Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende Genade zijn. Ik wil jullie
geen angst aanjagen, maar Ik moet jullie de Waarheid zeggen. Door naar Mij te komen – welke
geloofsovertuiging jullie op het laatst ook aanhangen – zal Ik jullie als de Mijnen verzamelen.
Vergeet die Belofte nooit. Ik zal, dat beloof Ik, in het diepste van jullie vertwijfeling Mijn hand naar
jullie zal uitstrekken.
Jullie Jezus
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Verwerp het Spiritualisme van de New Age.
Zondag, 15 mei 2011, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al Mijn volgelingen om het werk te veroordelen van de
New Age-beweging die de wereld in haar macht heeft.
Het Christendom is altijd een eerste doelwit geweest van Satan. Omdat hij zo sluw is zal hij voortdurend
proberen diegenen met lege en geestelijk verloren zielen te verleiden. Hij zal altijd proberen om zijn
leugens aan te bieden onder het mom van wat liefde lijkt. Dan zal hij proberen om het denken van Mijn
kinderen te beheersen, gebruik makend van oude heidense tactieken om hun geest te bevrijden van
zogenaamde stresstoestanden van het moderne leven. Opgepast voor diegenen onder jullie die zwichten
voor praktijken die beweren jullie geestelijke toestand in een staat van vergetelheid te brengen door
zogenaamde meditatie. Eens jullie je geest toestaan om op die wijze te worden beheerst, kan Satan met
zijn demonen zo stil binnendringen dat jullie het niet beseffen, zo rustig zal de overgang zijn.
Ontwijk oude spirituele praktijken, inclusief het gebruik van tarotkaarten
Vele, vele zielen in de wereld sterven van honger naar geestelijke leiding. In hun zoektocht om zin in hun
leven te brengen, laten zij het onbewust toe meegezogen te worden in praktijken die overeenkomen met
heidendom. Elke valse doctrine die jullie in de verleiding brengt te geloven dat vrede in jullie hart en ziel
kan bekomen worden door oude spirituele praktijken, moet te allen tijde vermeden worden.
Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, geloof in geestelijke gidsen, duistere
filosofie en zogenaamde wonderdokters zijn er om jullie in de verleiding te brengen te geloven in een
alternatieve existentie buiten diegene die geschapen werd door God de Eeuwige Vader.
Waarschuwing voor Opgestegen Meesters
Velen onder jullie die vandaag de dag voortdurend op zoek zijn naar geestelijke steun in het volgen van
jullie engelen, moeten ook alert zijn voor het feit dat eens de term Opgestegen Meesters genoemd is, je
er zeker van kan zijn dat deze engelen niet van de Hemel komen. Opgestegen Meesters, Mijn kinderen,
zijn gevallen engelen en komen van de duisternis. Toch zal jullie verteld en zullen jullie later overtuigd
worden dat zij van het licht komen. Indien jullie al dat heidens spiritualisme over jullie leven laat
heersen, zal dit jullie uiteindelijk naar beneden trekken in de valkuilen van de duisternis wanneer jullie dat
het minst verwachten. Satan zal o zo voorzichtig zijn bij het presenteren van deze duistere leugens, want
te allen tijde zal jullie gezegd worden, en jullie zullen het geloven, dat deze dingen goed zijn.
De meeste van die praktijken worden voorgesteld als zijnde goed voor je zelfrespect, vertrouwen,
controle over je leven – dat alles is een leugen. Deze praktijken drijven jullie niet alleen verder van de
waarheid, maar zij brengen onnoemelijke ellende eens de kwade geesten je ziel binnenkomen als een
onmiddellijk gevolg van deze praktijken.
De Bijbel waarschuwt voor het gevaar van magie
Met de waarheid kan nooit geknoeid worden. De onderrichtingen die de mens overhandigd werden in de
Heilige Bijbel waarschuwen de mensheid voor de gevaren van magie, toekomstvoorspellingen en de
bewieroking van valse goden. In de wereld van vandaag worden deze praktijken voorgeschoteld als
onschadelijk, maar noodzakelijk voor jullie geestelijk welzijn. Omwille van de natuur van zachtaardige
zielen zullen velen van hen van nature naar New Age-praktijken getrokken worden door de valse schijn
van liefde die zij uitstralen. Niets ligt verder van de waarheid.
Waarschuwing voor de dweepzieke devotie tot engelen
Vergeet niet dat het Satan is en zijn gevallen engelen die jullie voorzichtig en sluw meegetrokken hebben
in deze onverdachte leugens. Voor diegenen onder jullie die een bijna fanatieke devotie voor Engelen
promoten heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jullie niet eerst het woord van God, Mijn Eeuwige
Vader? Is deze obsessie voor Engelen niet juist een andere vorm van afgoderij? Ja, bid in elk geval voor
hulp vanwege de Heilige Engelen, doch stel altijd deze vraag: gaat je devotie voor de Engelen ten koste
van je liefde voor Jezus Christus, de Zoon van God of voor God, de Eeuwige Vader? Zo ja, dan beledig
je Mij, je Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.
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Ontwaak nu uit de leugens van zogenaamd spiritualisme. De engelen die jullie aantrekken door deel te
nemen aan zulke praktijken zullen niet van de Hemel of van het licht komen. Zij zullen van het licht
lijken te komen maar dat is het bedrog dat Satan en zijn demonen gebruiken om hun daden op een
handige wijze te camoufleren.
Onthoud één laatste les. Sier jullie heidense praktijken op zoveel als jullie willen om de schijn te geven
dat jullie eer brengen aan het Goddelijke Licht van de Hemel, maar het zal een leugen zijn. De leugen, en
diegenen die jullie overtuigen deze bizarre reis te volgen naar een zogenaamd geestelijk rijk buiten dat
van Mijn Vader, zal jullie zo dicht bij Satan brengen dat er voorbij een zeker punt geen terugkeer meer zal
zijn.
Het enige Goddelijke Rijk van liefde dat buiten deze aarde bestaat is de Hemel. Iets anders dat je werd
verteld is onwaar. Satan wil, hoe dan ook, dat jullie geloven dat zoiets er wel is. De werkelijkheid is dat hij
al die nietsvermoedende en bijgelovige zielen meetrekt in de duisternis van de Hel bij hem en al de
gevallen engelen. Alles in de naam van valse liefde.
Alstublieft, vergeet nooit dat liefde, ware liefde, alleen kan komen van God, de Eeuwige Vader.
Jullie Liefdevolle Verlosser
Jezus Christus

God de Vader: Mijn Grote Tussenkomst om de mensheid te redden is
begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn.
Woensdag, 15 mei 2013, 16:40 u.
Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze zoals nooit
voordien gebeurd is.
Om Mijn geliefde kinderen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs, dat op hen ligt te wachten,
omhul Ik hen met de Geest van Waarheid. Sommigen zullen het met open armen aanvaarden en
dankbaar zijn voor zulke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen
openen.
Mijn Grote Tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties
zal voor allen duidelijk zijn. De wonderen die door Mij, jullie Almachtige Vader, worden
toegestaan zullen wijdverspreid zijn en er zal over gesproken worden. Deze zullen meer
bekeringen teweeg brengen. Dan, net zoals de Geest van Mijn Liefde zich verspreidt, zullen de
acties van de Boze en zijn cohorten toenemen.
Mijn Hand zal de boosaardige daden tegenhouden van diegenen die Mijn kinderen oorlog,
ziekte, moord en abortus willen opleggen. Mijn Hand zal ook neerkomen op hen die de trouwe
volgelingen van Mijn geliefde Zoon kwellen en op diegenen die Zijn Tegenwoordigheid in de
Heilige Eucharistie proberen af te schaffen.
Luister nu naar Mijn Oproep. Al Mijn kinderen zullen naar Mijn Barmhartigheid getrokken worden.
Zij die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen Mij. Zij die Mijn Zoon beledigen kunnen niet tot Mij komen.
Zij die Zijn Leer hekelen en de Waarheid verdraaien, wijzen Mijn Bestaan af. Jullie kunnen niet
eigen wetten maken en tegelijk Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde verschonen en dan
verwachten Mijn Gelaat te aanschouwen.
Indien de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die verantwoordelijk zijn voor de zonden
waarmee zij Mij beledigen. Net zoals Mijn Heilige Geest onverminderd verder gaat, zo zal ook Mijn
Tussenkomst plaatsvinden om te voorkomen dat de zonde zich verspreidt.
Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd gezien worden. Spoedig daarna, wanneer elke poging
zal ondernomen zijn door Mijn Zoon, doorheen Zijn Kerk en Zijn leerlingen, om de Waarheid te
verspreiden, zal de dag komen dat Mijn Zoons Grote Barmhartigheid over de mensheid zal
neerkomen. Dan, niet lang daarna, zal de Dag van het Oordeel komen.
Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elk moment komen. Alleen zij die Mijn
Geboden onderhouden en berouw hebben over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.
Jullie geliefde Vader God de Allerhoogste
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Het belang van Vasten en Zelfverloochening.
Maandag, 16 mei 2011, 11:30 u.
Mijn geliefde dochter, je bent eindelijk aan het beseffen dat je zonder Mij niets bent. Het is door Mijn
genaden dat je leven ontvangt in Mijn Vaders Koninkrijk. Zonder Mijn tegenwoordigheid in je leven zal het
onvruchtbaar zijn en zonder enige werkelijke betekenis. O, hoe verlang Ik dat al Mijn kinderen het leven
zouden begrijpen dat Ik hen in het bijzonder kan geven door het Sacrament van de Heilige Eucharistie.
Want alleen door Mij in jullie broze zielen te ontvangen door middel van het Goddelijke Brood en Wijn
zullen jullie Mijn liefde werkelijk voelen. Die liefde versterkt jullie, niet alleen in jullie ziel, maar in jullie
geest. Mijn tegenwoordigheid zal jullie optrekken om echte volgelingen van Mij te worden.
Een volgeling van Mij die Mij niet regelmatig ontvangt door dit Allerheiligste Sacrament zal gelijken op
een vat dat maar half vol is. Jullie hebben Mijn Lichaam en Bloed nodig, die voor jullie allen werden
opgeofferd, om jullie te vullen met Mijn werkelijke tegenwoordigheid. Want zonder deze zullen jullie niet in
staat zijn om de ware sterkte te vinden Mijn volle heerlijkheid te verkondigen.
Kinderen, jullie moeten begrijpen dat geloof in Mijn bestaan deel uitmaakt van jullie geestelijke reis. Er is
nog zoveel meer dat jullie moeten begrijpen. Alleen door jullie afwijzing van de geneugten van het vlees
zullen jullie werkelijk vervuld worden. Krachtens het feit dat Satan de mens beheerst door de bekoringen
van het vlees zo zouden ook jullie hem de toegang moeten ontzeggen tot die geneugten die jullie zouden
nastreven. Vasten is een van de krachtigste manieren om jullie ziel van Satan en zijn demonen te
bevrijden. Zo weinig mensen in de wereld kunnen zich dat offer opleggen en toch is het zo eenvoudig en
het schaadt jullie gezondheid niet. Eén dag van vasten per week zal jullie bijzondere genaden schenken.
Door kleine offers te brengen ter ere van Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie niet alleen zielen
redden, maar ook dichter bij Mij komen. Andere offers waarbij jullie afzien van wereldse goederen zal
jullie ook dichter tot Mijn Heilig Hart brengen.
Leven, Mijn kinderen, zou niet moeten draaien rond het verwerven van materiële dingen indien jullie ze
niet echt nodig hebben. Door eenvoudige dingen te aanvaarden en door jullie tijd toe te wijden aan Mij,
zullen jullie ware tevredenheid ervaren. Niet alleen dat, maar voor het eerst in jullie leven zullen jullie de
betekenis van ware vrijheid leren kennen. Onthoud, Satan beheerst de mens door de verlangens van het
vlees, inclusief voeding, kleding, seks, huizen, auto’s, reizen, luxueus leven, muziek, alcohol en verering
van beroemde mensen. Door te aanvaarden dat deze dingen slechts illusies zijn zullen jullie dan
begrijpen dat jullie tijd op aarde niet verspild zou mogen worden met zulke nutteloze bezigheden.
Jullie tijd op aarde, kinderen, is slechts een deel van jullie reis in de eeuwigheid. Leven van een andere
aard zal voor jullie verdergaan na de dood. Ongeacht of mensen geloven in God, de Eeuwige Vader of
niet, hun ziel zal blijven bestaan na de dood. Zoek nu het licht zodat jullie ziel voor eeuwig het ware geluk
zal ervaren en een verheven plaats in het Paradijs. Om dat niveau van geestelijke heiligheid te bereiken,
alstublieft, breng offers naar het vlees terwijl jullie nog op aarde leven. Offer ook al jullie lijden in jullie
leven op voor verloren zielen en jullie zullen de beloningen opstrijken die jullie wachten in het volgende
leven.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

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.
* Noot: Wanneer Maria deze boodschap neerschreef rolde er een (natte) traan van de foto van Jezus die voor haar
stond.
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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.
Wanneer deze profetieën zich ontvouwen zal de hele wereld in deze boodschappen geloven. Er zullen
dan geen twijfels meer zijn.
Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (54) 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 om 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, om onze families te helpen voeden en het leven te redden van diegenen die tegen
hun wil in een oorlog zullen gedwongen worden.
Wij beminnen U, lieve Vader. Wij smeken U om ons te helpen in onze tijd van nood. Red ons uit de greep van
de antichrist. Help ons om zijn merkteken te overleven, het merkteken van het beest, door te weigeren het te
aanvaarden.
Help diegenen die U beminnen om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord, te allen tijde, zodat U ons de
Genaden kan verlenen 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.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
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God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw
dienst voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
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

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.
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.
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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 Verlossing

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

Ik Ben Aanwezig in de persoon die van alle mensen houdt, zonder rekening
te houden met hun ras, geloof, seksuele geaardheid of kleur.
Vrijdag, 16 mei 2014, 16:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben om de zielen van al
diegenen die Mijn Barmhartigheid weigeren toe te wijden aan Mijn Hart. Ik vraag jullie om Mij
de niet-gelovigen te brengen die Mijn Bestaan niet zullen aanvaarden en diegenen die, mocht Ik
zelfs in persoon vóór hen staan, Mij nog steeds zouden afwijzen. Deze geharde zielen vinden
troost in andere vormen van spirituele bezigheden, omdat zij weigeren Mij te aanvaarden.
Mochten zij de Waarheid aanvaarden, dan zouden zij grote innerlijke vrede vinden, die geen
enkele vorm van ander spiritueel geploeter ooit zou kunnen leveren. Diegenen die niet in Mij
geloven, of in Hem Die Mij gezonden heeft, zullen nooit hun ziel met vrede vullen.
Alleen Ik, Jezus Christus, kan ware vrede in jullie harten brengen, want Ik werd gezonden
door Hem, Die jullie schiep om jullie naar Hem te brengen. Door Mij zullen jullie Mijn Vader
vinden. En wanneer de Vader zich verenigt met de kinderen die Hij schiep, dan zal er vrede
heersen. Zonder de Vrede van God, kan er nooit harmonie op Aarde zijn. Waar er geen vrede is,
zullen jullie beseffen dat dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan nederige dienstbaarheid aan
God.
Diegenen die bekend zijn met Mijn Allerheiligste Woord mogen nooit vergeten dat welke kennis
jullie ook over Mij hebben, die nooit tegen Mij gebruikt mag worden. Daarmee bedoel Ik dat jullie
Mij moeten vertrouwen om Wie Ik Ben. Aanvaard Mij met een nederig hart. Laat nooit toe dat
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arrogantie jullie trouw aan Mij overschaduwt. Wie zacht en teder van hart is heeft Mij lief. Ik Ben
Aanwezig in wie van alle mensen houdt – ongeacht hun ras, geloof, seksuele geaardheid of
kleur. Ik Ben in allen die hun leven leiden zoals Ik hun geleerd heb. Ik Ben ook Aanwezig in
diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn Eigenschappen nastreven.
Toen Ik op Aarde rondliep, heb Ik Mij nooit beroemd op Mijn Kennis – Ik deelde gewoon de
Waarheid mee. Ik heb nooit laster uitgebracht noch diegenen vervolgd of vermaand die Mij
niet zouden volgen. Ik sprak nooit kwaad van iemand. Ik aanvaardde al Gods kinderen en
elke fout die ze jegens Mij tentoon spreidden. Ik heb nooit gezegd dat Ik Mijn Leven zou
opofferen voor een select groepje. Neen, Ik gaf mijzelf voor iedereen en vooral voor de verharde
zondaars. Ik heb nooit een mens boven de andere verkozen. Ik heb nooit de ene geprezen
en de andere belasterd, want dat zou onmogelijk zijn geweest.
Ik streefde ernaar de Waarheid te verspreiden in de hoop dat Mijn Woord gehoord zouden worden.
Ik bracht vrede aan vele onrustige zielen die de nederigheid hadden om naar Mij te luisteren. Ik
was standvastig maar eerlijk ten overstaan van al diegenen die Mij kwelden door hun haat en
kwade tongen. Ik verdreef demonen uit zielen die in opstand kwamen tegen Mij en gaf grote
Gaven aan diegenen in groot lijden. Ik negeerde de beschimpingen van de zogenaamde heilige
mannen van de dag, die alleen van zichzelf hielden. God was nooit een prioriteit in hun leven, zo
druk waren ze in hun zorg voor hun eigen behoeften. Maar de zielen die Ik het meeste zocht
waren diegenen die niet in God geloofden. Zij probeerden in contact te komen met Mij en
begrepen niet waarom ze door Mij werden aangetrokken. Ze kwamen uit eigen vrije wil naar Mij,
maar velen werden tot Mij gebracht door de zielen die wisten Wie Ik was en Wie Mij gezonden
had. Daarom stortte Ik bijzondere Genaden over hen uit en zij werden meteen bekeerd.
Vandaag, terwijl Ik met jullie spreek vóór de Grote Dag, wens Ik dat jullie Mij de zielen van nietgelovigen brengen. Jullie moeten dat doen door gebed en door dit Kruistochtgebed (150):

Kruistochtgebed (150)
Om de zielen van niet-gelovigen te redden.
“Lieve Jezus, ik vraag U om al diegenen te redden die weigeren U te erkennen maar zonder daar zelf
schuld aan te hebben.
Ik offer U mijn lijden om U de zielen te brengen van diegenen die U verwerpen en om de
Barmhartigheid die U over de hele wereld zal uitstorten.
Heb medelijden met hun ziel.
Neem ze in Uw Hemelse Schuilplaats en vergeef hun hun zonden. Amen.”
Jullie Jezus

De Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Boek der
Openbaring).
Donderdag, 17 mei 2012, 8:50 u.
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.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
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Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw
dienst voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
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 Verlossing

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

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

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

Moeder van Verlossing: Jullie mogen een ander nooit vervloeken wanneer
jullie God om Zijn Zegeningen vragen.
Zaterdag, 17 mei 2014, 15:54 u.
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Mijn lieve kind, wanneer mijn Zoon bijzondere gunsten verleent aan Gods kinderen dan
betekent dit dat vanwege de begunstigde een verantwoordelijkheid verwacht wordt. Voor
elke zegening, lieve kinderen, die jullie vanwege mijn Zoon ontvangen, moeten jullie God altijd
danken. Wanneer mijn Zoon hemelse Genaden over een ziel spreidt, dan wordt van die
persoon veel verwacht. Elke ziel moet dan haar leven leiden in overeenstemming met wat
mijn Zoon haar heeft onderwezen.
Mijn Zoon maakt Zijn Aanwezigheid voelbaar wanneer beroep op Hem gedaan wordt. Hoe
opener de ziel is voor Zijn Liefde, des te dichter hij of zij bij Zijn Heilig Hart komt. Wanneer echter
een ziel zichzelf ophemelt voor mijn Zoon terwijl zij Zijn Hulp inroept, dan zal er niets van Hem
uitgaan. God bemint de nederige zielen. Hij bekleedt hen met grote Genaden. Hoe meer Genaden
zij ontvangen, hoe meer van Hem in hen Aanwezig zal zijn. Wanneer Zijn Aanwezigheid bekend is
geworden, dan zal diezelfde ziel voorwerp worden van haat. De duivel wordt aangetrokken door
zielen die in het Licht van God verblijven. Hij zal dan alle middelen aanwenden om de
uitverkoren ziel te vernederen en gewoonlijk doet hij dat door het bedriegen van de zwakke ziel die
hij gebruikt om pijn en lijden toe te brengen aan de nederige ziel.
Helaas, veel mensen die van mij, de Moeder van God houden, komen naar mij toe en smeken mij
om hen bij te staan bij de vernietiging van andere zielen. Deze zielen, zeggen zij mij, verdienen
bestraffing vanwege God. Wanneer zij mijn Zoon vragen om een oordeel te vellen over dergelijke
zielen, door de haat die in hun hart aanwezig is, dan zullen hun gebeden nooit verhoord worden.
Hoe kunnen jullie van mij houden, mijn Zoon aanbidden en trouw zweren aan de Waarheid
wanneer jullie anderen haten? O hoe listig is de Boze wanneer hij heilige zielen verslindt die
trots hebben toegelaten om hen te verwarren. Eens de hoogmoed toeslaat in een ziel, verliest
zij onmiddellijk haar licht. Hoe donkerder zij wordt, hoe verder zij zich verwijdert van het
Licht van God.
Wanneer jullie mij vragen om in jullie voordeel tussenbeide te komen, met mijn Zoon, dan
moeten jullie altijd naar mij komen met volheid van liefde in jullie hart. Jullie mogen een
ander nooit vervloeken wanneer jullie God om Zijn Zegeningen vragen, want zoiets verafschuwt
Hij. Haat speelt geen rol in de Hemel.
Kom tot mij, lieve kinderen, met alleen liefde in jullie hart voor jullie vijanden en al jullie gebeden
zullen beantwoord worden overeenkomstig Gods Heilige Wil.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Eer Mijn Vader.
Woensdag, 18 mei 2011, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb de tijd gemist die jij Mij gisteren beloofd had. Ik besef dat jij een heel
druk leven leidt, maar vergeet niet dat Ik het leven ben dat jij moet zoeken, boven al je dagelijkse
activiteiten.
Tijd voor de mens om eerlijk over zijn leven na te denken
De tijd voor de mensen is gekomen om eerlijk over hun leven na te denken. Alle kinderen van overal, uit
alle hoeken van de wereld, moeten zichzelf deze vraag stellen. Geloven zij of geloven zij niet dat God de
Vader bestaat? Nu de voorzegde eindtijden steeds naderbij komen zullen een aantal keuzes moeten
gemaakt worden. Mijn kinderen, aanvaarden jullie dat God, Mijn Eeuwige Vader, jullie geschapen heeft?
Zo ja, beantwoord dan de volgende vraag. Hoeveel tijd schenken jullie Hem om Hem te bedanken voor
de gave van jullie levens, voor jullie familie en vrienden? Voor de thuis waarin jullie leven? Het voedsel
dat jullie eten? Wanneer jullie dat niet doen, dan zijn jullie geen ware volgelingen van de waarheid.
Betoon Mijn Vader Eerbied
Jullie die geloven in God, de Schepper van alle dingen, weten jullie niet dat bidden van wezenlijk belang
is om te kunnen genieten van het volgende luisterrijke leven dat Hij voor jullie gepland heeft? Spreek
dagelijks met Hem. Betoon Hem de eerbied die Hij verdient. Want door Hem geen aandacht te schenken,
beledigen jullie Mij. Aan al Mijn toegewijde volgelingen zeg Ik nu: begrijp hoe belangrijk het is Mijn Vader
te eren. Hij krijgt de aandacht niet die Hij verdient. Veel mensen hebben het beeld van God, de Vader, als
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ware Hij streng, angstwekkend en boos. Zo vol van ontzag, duwen jullie Hem aan de kant. Indien jullie
wisten hoezeer Hij hunkert naar jullie liefde, zouden jullie onmiddellijk op je knieën neervallen en Hem
smeken om vergiffenis. Alstublieft, bid tot God de Vader. Hij heeft jullie liefde nodig. Hij heeft jullie
toewijding nodig. Het gebed tot Mijn Vader bekomt enorme Barmhartigheid wanneer jullie Hem vragen
jullie te beschermen en te bewaren in Mijn naam; zelden weigert Hij jullie verzoek in overeenstemming
met zijn Allerheiligste Wil. God, Mijn Eeuwige Vader, is zeer liefdevol en medelijdend, getrouwheid aan
Hem zal de wereld grote genaden en heil brengen.
Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden
Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden in naam van Zijn geliefde Zoon en Hij zal naar jullie
gebeden luisteren. Er zijn nog zo weinig Christenen die in het bijzonder aan Hem om hulp vragen. Hij die
met zoveel liefde de mens geschapen heeft naar Zijn beeld, wordt vergeten. Betoon Hem nu de eer die
vereist is om de natuurrampen te helpen verlichten die op aarde zullen plaatsvinden tijdens de Grote
Beproeving.
Mijn Vader houdt de wereld in Zijn handen. Zijn kinderen echter eren en aanbidden Hem niet meer. Zij
zijn zich niet meer bewust van het feit dat, terwijl Satan verder zielen steelt, er slechts één macht is die
voor eeuwig zal standhouden en dat is de macht van God. In Zijn barmhartigheid zal Hij jullie hulpkreten
horen. Alstublieft, doe nu een beroep op Hem, vooral in deze tijden van grote verandering.
Jullie liefhebbende Verlosser
Zoon van God, de Almachtige Vader
Jezus Christus

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.
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.
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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

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.
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.
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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.
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

Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur
verspreiden en het Woord van God in vele talen weergeven.
Zaterdag, 18 mei 2013, 13:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Gave van de Heilige Geest wordt erg verkeerd begrepen. Het is een
kostbare Gave en zij wordt over de mensheid uitgestort vanwege Gods Edelmoedigheid. Zij wordt
aan allen met grote liefde gegeven, maar niet iedereen aanvaardt ze. Niet iedereen is in staat
deze Gave te ontvangen. Diegenen die geloven deze Gave te verdienen omdat zij beweren Mij te
kennen, en die onderricht werden over elk aspect van de theologie, zijn daarom niet noodzakelijk
voorbereid deze Allerheiligste Gave te ontvangen.
Tijdens de tien dagen in het Cenakel, moest Mijn geliefde Moeder geduldig het belang van
de nederigheid uitleggen aan de apostelen. Zonder nederigheid kunnen jullie niet met deze
Hemelse Gave vervuld worden. Sommige van Mijn apostelen dachten dat zij als uitverkoren
leerlingen beter waren dan gewone mensen omdat zij dichter bij Mij stonden en dat anderen
daarom automatisch aan hun voeten moesten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hun
leerde. Mijn Moeder had vele uren nodig om hen uit te leggen dat hoogmoed de Heilige Geest kan
verhinderen om hun ziel binnen te komen.
Wanneer de Heilige Geest een ziel binnenkomt, brengt Hij vele Gaven mee. Het kan de Gave van
Kennis zijn, de Gave van Talen, de Gave van Wijsheid, de Gave van Liefde, de Gave van
Genezing of de Gave van Profetie. Wat Mijn apostelen betreft, zij beseften spoedig, van zodra zij
deze Gave ontvingen, dat zij daarna de zonde van hoogmoed nooit meer konden toelaten hun
Zending te bezoedelen. Want van zodra de hoogmoed de kop opsteekt in een persoon die de
Gave van de Heilige Geest ontvangen heeft, verdwijnt de Geest van God en in Zijn plaats
zal zich de geest van duisternis ophouden.
Een duistere ziel kan het Licht van de Heilige Geest niet over anderen uitgieten. Zij kan alleen
duisternis verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral bedrieglijk wanneer
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het komt van iemand die beschouwd wordt als een heilige leerling of een deskundige in Mijn Leer.
Al wat daaruit voortkomt zijn haat, ongemak en een gevoel van hopeloosheid.
Om de Gave van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie zielen gezuiverd zijn en vrij van de
zonde van hoogmoed, anders zal Zij jullie nooit worden verleend. Wanneer de Heilige Geest
tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen
weergeven. Hij zal de genezing van geest, lichaam en ziel met zich meebrengen en zal de
wijsheid teweegbrengen, die alleen van God kan komen. Hij zal wereldwijd bekering
teweegbrengen.
Dit dan zullen de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De
overvloed van elke mogelijke Gave, inclusief wonderen van de Hemel, worden nu duidelijk
gemaakt in het Boek der Waarheid voor het welzijn van allen – het Boek dat beloofd werd aan de
hele mensheid voor deze tijden. Aanvaard het met een dankbaar hart en dank God voor één van
de laatste Geschenken van de Hemel vóór de Grote Dag.
Jullie Jezus

Zij zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden te eren als een teken van
respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit alleen maar eerlijk is.
Zondag, 18 mei 2014, 19:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou werden gegeven zullen nu beginnen
uit te komen – een druppel per keer, totdat alles snel zal uitstorten zoals water uit de kraan
stroomt. Je zult binnenkort getuige zijn van de incidenten, de daden en de handelingen, die
verband houden met Mijn Kerk op Aarde. Diegenen die minachtend uitspraken doen over Mijn
Heilig Woord zullen tot zwijgen gebracht worden, zo geschokt zullen zij zijn door de komende
gebeurtenissen.
Alles wat van Mij komt, komt van Mijn Vader. Wanneer Mijn Vader details van toekomstige
gebeurtenissen dicteert, als onderdeel van Zijn Missie om zielen te redden, wees er dan zeker van
dat ze zullen gebeuren. Aangezien het nieuwe tijdperk van radicale hervormingen in Mijn
Kerk begint, zullen veel nietChristelijke groeperingen omarmd worden. Maar terwijl Ik alle
zielen verwelkom, zal Ik nooit toestaan dat Mijn Woord – waarop Mijn Kerk gebouwd werd – opzij
geschoven wordt. Diegenen die Mij niet aanvaarden, omdat ze niet geloven in Wie Ik Ben,
zullen in Mijn Huis worden verwelkomd. Men zal hun elke gastvrijheid betonen, hen met grote
hoffelijkheid behandelen en geschenken aanbieden maar toch zullen ze weigeren om hun
Gastheer te erkennen. Dan, na verloop van tijd, zullen ze gebruik maken van Mijn Huis om
heidense goden te eren als een teken van respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit
alleen maar eerlijk is. Aan Christenen zal gezegd worden dat God zou verwachten dat ze
nietgelovigen in de Kerk verwelkomen. Dat sommige gebruiken ter ere van Mij, zullen
moeten aangepast worden opdat ze geen aanstoot geven aan deze bezoekers. Binnenkort
zal Mijn Huis Mij niet langer toebehoren, want er zal weinig lezing zijn van Mijn Ware Heilige
Woord.
Nieuwe woorden, waarvan ze jullie zullen vertellen dat ze van Mijn lippen komen, zullen
door Mijn Kerk op Aarde gebruikt worden om vreemdelingen in Mijn Huis te verwelkomen.
En, terwijl Ik stil in de hoek zit, zullen ze in Mijn Huis amok maken; ze zullen schatten en alle
symbolen wegnemen die geassocieerd worden met Mij, Mijn geliefde Moeder en de Staties
van de Kruisweg. Mijn Huis zal ontdaan worden van alles wat Mij dierbaar is en bedriegers
zullen er hun intrek in nemen. Het zal een plaats van vreemde herdenkingsplechtigheden
worden, met nieuwe en ongewone gebeden en het nieuwe boek zal het oude vervangen. Dat
zal doorgaan tot Ik gedwongen Ben om Mijn Huis te verlaten, omdat het ongeschikt zal zijn voor
Mijn Heilige Aanwezigheid. Al Mijn onschuldige volgelingen zullen dat alleen maar zien als
pogingen om het katholieke geloof te moderniseren.
Binnenkort zal Ik niet langer de sleutel van Mijn Huis hebben, want ook die zullen zij
wegnemen. Van dan af zal Ik Mijn Huis alleen in de harten van Mijn trouwe gewijde dienaren
maken, van Mijn geliefde volgelingen en diegenen wier hart voor Mij open zal zijn. Mijn Huis
is van jullie. Mijn Huis is voor iedereen. Maar wanneer Ik de heidenen in Mijn Huis verwelkom,
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geeft dat hun niet het recht om Gods kinderen te dwingen om hun gewoonten te aanvaarden of
toe te staan dat hun ceremonies plaatsvinden in het Huis van de Heer.
Jullie mogen nooit toestaan dat jullie Geloof op deze manier wordt gebruikt of gecompromitteerd,
met de bedoeling om de heidenen toe te staan Mijn Huis te bezoedelen.
Jullie Jezus

Verantwoordelijkheid van de Ouders in de wereld vandaag.
Donderdag, 19 mei 2011, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is nu bezweken onder het gewicht van uiterste wanhoop bij gebrek
aan geloof in het bestaan van God, de Almachtige Vader. Zelfs kleine kinderen ontkennen nu vrolijk Zijn
bestaan. Deze lege, ongevoelige zielen beledigen niet alleen Mijn Eeuwige Vader, maar veroorzaken ook
Mij diepe smart.
Zo diep zijn jullie gevallen, kinderen, dat jullie volledig alle gevoel kwijt zijn voor het geestelijke waarmee
jullie geboren werden. Hoe ver zal jullie liefde voor de wereld en zijn materialisme jullie leiden, denk je?
Voor diegenen onder jullie die nu geheel in beslag genomen worden door weelde en de vertroostingen
van alle wereldse aantrekkelijkheden, jullie moeten beseffen dat die zeer binnenkort van jullie zullen
worden weggenomen als een deel van de komende Zuivering.
Verantwoordelijkheid van de Ouders
Waarom leren jullie je kinderen het belang van door mensen gemaakt materialisme ten koste van hun
kleine zielen? Jullie eerste doel is jullie kinderen te leren hoe belangrijk het is om rijkdom te scheppen en
op te bouwen. Zelden leren jullie hun de deugdzaamheid die zij nodig hebben om toegerust te zijn met de
verantwoordelijkheden van de volwassenheid in relatie tot het respecteren van anderen. Of om het
belang te begrijpen van eerlijkheid en begrip voor hun broeders en zusters. Helaas, Mijn kinderen zijn
volledig hun weg kwijt op het geestelijk pad dat voor hen nodig is om hun uiteindelijke bestemming te
bereiken. Hebben jullie geen schaamte? Wanneer zullen jullie leren dat jullie dwangmatige liefde voor
geld en alles wat het jullie biedt, zal eindigen in rampspoed? Alleen wanneer jullie volledig ontdaan zullen
zijn van al die welstand waarnaar jullie zo hunkeren, dan zullen jullie beseffen hoe alleen jullie zijn.
Luister nu naar Mij zolang jullie het kunnen. Stel jullie familiebehoeften op de eerste plaats want dat is
goed. Zorg voor hen. Maar alstublieft, moedig jullie kinderen niet aan om slaven te worden van rijkdom of
van het verlangen om beroemd te worden want jullie zullen hen in de armen van Satan duwen. Jullie
kinderen werden geboren en door jullie hebben zij het fysieke leven gekregen. Maar zij werden
geschapen door God, de Eeuwige Vader, toen zij hun ziel ontvingen. In elk geval moeten jullie je
verantwoordelijkheid als ouders opnemen om in de fysieke noden van jullie kinderen te voorzien. Maar
vergeet niet dat hun zielen voeding nodig hebben. Leer hun de waarheid van Mijn leer en het belang voor
hun zielen te zorgen. Zo alleen zullen jullie je kinderen het ware voedsel geven dat zij nodig hebben naar
lichaam en geest om te overleven zodat zij het eeuwig leven kunnen genieten.
Jullie liefhebbende Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

En dan, net als zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood
verrijzen, net zoals Ik deed.
Zondag, 19 mei 2013, 20:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de dood zal niet langer macht hebben, over diegenen van de kinderen
van God die Hem liefhebben, in Mijn Nieuwe Paradijs.
Deze Boodschappen zullen helaas onnodige angst voortbrengen, bij diegenen die geloven dat
wanneer deze aarde is afgedankt ten gunste van de Nieuwe Hemel en Aarde, zij de dood
tegemoet zullen treden. Dat is niet waar. Diegenen die genade vinden bij Mij en Mijn Hand van
Barmhartigheid aanvaarden zullen de Gave van het leven ontvangen. Zelfs atheïsten,
ongelovigen, niet-Christenen en diegenen van elk ander geloof zullen zich tot Mij keren en Mijn

54
Gave aanvaarden, nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden. Dat zal gebeuren wanneer Ik
het Beest zal overwinnen, want Ik zal eeuwig leven geven aan miljarden zielen die vandaag in de
wereld leven.
De zonde, door het Beest aan Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn
Barmhartigheid zal haar verslaan. En net zoals de zonde het lichaam verwoest, zal Mijn
Licht aan de mensheid het Eeuwig Leven brengen. Dood, ziekte, ouderdom, zullen niet
langer bestaan in Mijn Nieuwe Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen –
zullen een volmaakt lichaam en ziel hebben, in vereniging met de Goddelijke Wil van Mijn
Vader.
Hij, Mijn Vader, gaf Eeuwig Leven aan Adam en Eva en zij wezen het af. En zo werd aan hen en
aan al hun afstammelingen de Gave van het Paradijs en het Eeuwig Leven ontzegd. Nu zal dat
eindelijk veranderen. Mijn Leven, Dood en Verrijzenis moeten nu opnieuw voltrokken worden in
deze laatste fase van Mijn Verbond. Mijn Kerk is, net zoals Ik, vervolgd geweest en zij zal nu een
wrede afstraffing ondergaan, een pijnlijke aanval en een toestand die zal lijken op een
verpletterende nederlaag. En wanneer zij gekruisigd en aan de kant geschoven zal zijn, zal het
erop lijken dat zij verbrand en vergeten is.
Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het beïnvloed en geleid zal worden door de Boze,
zal het erover waken zijn ware aard niet te laten zien. Het zal aan de wereld worden
voorgesteld als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van
humanisme, waarbij ingespeeld wordt op al de noden van de mens. Deze noden zullen het
recht om te zondigen insluiten, maar deze zonden zullen, met minachting voor God, gezien
worden als de morele rechten van de mens.
Hoe weerzinwekkend zal voor Mij, Jezus Christus, deze verdorven een-wereldreligie zijn.
Niet enkel zullen ze Mij de rug toekeren, maar ze zullen satanische symbolen omvatten
waar Mijn Kruis op de meest belachelijke manier zal tentoongesteld worden. Mijn Hostie zal
afgedankt worden. Een ander soort offer zal op de altaren van de kerken gebracht worden. Het zal
het Beest zijn dat zij openlijk zullen vereren, en in ruil zal hij hun veel macht geven. Daarom zullen
velen geloven dat diegenen die over deze gruwel heersen, over wonderlijke krachten beschikken.
En terwijl het erop lijkt dat zij een goede en rechtvaardige Kerk volgen, zal zij niets anders dan
duisternis voortbrengen.
Men zal getuige zijn van vieringen en aanstootgevend gedrag in deze kerken, die gebouwd
werden tot eer van Mij, Jezus Christus, maar Ik zal niet Aanwezig zijn. En dan, net als zij Mij
zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen, net zoals Ik deed. Zij zal opnieuw
levend worden in openbare plaatsen. Dan zal Ik al Mijn kinderen verzamelen die trouw bleven aan
Mijn Woord en diegenen wier ogen geopend werden voor de Waarheid. Dan zullen wij opstijgen,
samen met diegenen die de Grote Dag verwacht hebben, maar die dood zijn, naar het Nieuwe
Paradijs.
Zij die Mij afwijzen, nadat Ik elke mogelijk poging heb ondernomen om hun ziel te redden, zullen
buiten geworpen worden. Dan zal Mijn Rijk beginnen en het Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader
beloofd was, zal vorm krijgen.
Vrees de toekomst nooit, want alleen Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie arme, bezorgde harten
voldoening schenken. Alleen Mijn Nieuw Koninkrijk zal jullie Eeuwig Leven geven.
Jullie moeten voor ieder van jullie bidden, opdat jullie waardig gemaakt worden om deze Grote
Gave te ontvangen.
Jullie Jezus

Verwarring omtrent wat Mijn Tweede Komst zal betekenen.
Vrijdag, 20 mei 2011, 10:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen vragen zich af wat De Tweede Komst werkelijk betekent, dus
laat Mij uitleggen.
De eerste keer kwam Ik op de wereld om de mensheid te verlossen van de eeuwige duisternis opdat hij
van het Eeuwig Leven kon genieten. God, de Almachtige Vader, heeft Mij in Zijn Barmhartigheid
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gezonden zodat al Zijn kinderen leven zouden hebben. Want tot dan toe, was dat, omwille van de zonde
van Adam en Eva, niet mogelijk geweest. Ik kom weer, dit keer om al diegenen die Mij volgen te belonen.
Wat deze gebeurtenis betreft bestaat er in de wereld grote verwarring. Veel mensen geloven dat Mijn
Tweede Komst inhoudt dat het einde van de wereld gekomen is. Dat is niet het geval want het zal
integendeel betekenen dat het Einde der Tijden gekomen is waarbij Satan en zijn aanhangers, die
onnoemelijke ellende in de wereld veroorzaken, van de aarde voor 1.000 jaren zullen verbannen zijn.
Omtrent het Nieuwe Paradijs op Aarde
Dat Nieuw Paradijs dat Ik beloofd heb zal tot stand komen wanneer Hemel en Aarde samensmelten als
één geheel. Dat nieuwe leven dat Ik Mijn toegewijde volgelingen zal brengen is er een van liefde en
heerlijkheid. Jullie, Mijn volgelingen, zullen echter tijdens die overgang veel te lijden hebben. Om deze
wereld voor te bereiden op die grote gebeurtenis kom Ik vooraf een groot geschenk van Mijn
Barmhartigheid brengen. De Grote Waarschuwing, die aan elkeen van jullie de kans zal geven jullie
zonden te zien en hoe die Mij beledigen, zal jullie in staat stellen de waarheid te zien. Wanneer jullie de
bezoedeling van de zonde zullen beseffen die in jullie aanwezig is, dan pas zullen jullie werkelijk de smart
verstaan die Ik voel.
Een vluchtige blik op wat zal gebeuren bij het Laatste Oordeel
Door jullie allen deze grote handeling van Mijn Barmhartigheid toe te staan zal jullie een vluchtige blik
gegeven worden van wat zal gebeuren op de dag van het Laatste Oordeel. Zo wordt jullie een eerlijke
kans gegeven om eens te meer tot Mij terug te keren. Zie, Ik bemin jullie allen met zo’n diepe en eeuwige
liefde dat Ik al zal doen wat mogelijk is om jullie te redden uit de greep van de Bedrieger.
Wees er echter van overtuigd dat Satan nu zijn activiteiten door jullie broeders en zusters nog zal
vermeerderen om jullie te overtuigen Mij de rug toe te keren, zelfs nadat die grote gebeurtenis heeft
plaatsgevonden. Jullie moeten nu je geest openen, alle menselijk geredeneer terzijde laten om de
waarheid van jullie bestaan op aarde te aanvaarden. Elke leugen die geformuleerd wordt vanuit
wetenschappelijk logisch menselijk denken zal gebruikt worden om jullie te verhinderen de waarheid te
aanvaarden.
Satan wil niet, Mijn kinderen, dat jullie tot Mij komen. Zijn ijzeren greep moet gebroken worden, maar dat
kan enkel met jullie hulp. Sta hem niet toe jullie oordeelsvermogen met zijn leugens te vertroebelen. Het
zal zeer moeilijk zijn voor jullie zijn argumenten, spot en het ridiculiseren te negeren, want dat is de
manier waarop hij werkt.
Satan zal door andere mensen werken om jullie te ontmoedigen
Velen onder jullie zullen niet weten dat Satan zo werkt door andere mensen wier meningen jullie wellicht
respecteren. Maar dat is precies de manier waarop hij werkt. Hij zal communiceren door deze arme
zielen die aangetrokken worden tot de duisternis. Hij zal er zich van vergewissen dat hun geesten
geblokkeerd worden voor de waarheid van Mijn Heerlijkheid en het eeuwig leven dat jullie rechtmatig
toekomt. Laat zijn invloed nooit of te nimmer jullie liefde voor Mij aantasten. En vergeet niet, omdat hij
deze strijd niet zal winnen, dat deze arme zielen die hem volgen samen met hem in de vuren van de Hel
zullen geworpen worden. Indien jullie het eeuwig leven verlangen gebruik dan deze tijd op aarde om
Satan te veroordelen, nu het nog kan.
Ik zal 1.000 jaren regeren op de aarde
Mijn dochter, Ik zal op de aarde 1.000 jaren regeren. Vergis je niet, want Ik ben nu bezig met de
gebeurtenissen die zich thans in de wereld ontvouwen. Ik heb de weg voorbereid voor Mijn nieuw
koninkrijk op aarde en die tijd is nabij. Veel dichter dan velen zich realiseren. Wees blij, want dit nieuws
zal door allen verwelkomd worden. Het zal een einde maken aan al het lijden in de wereld. Het zal een
bron van liefde en heerlijkheid doen opwellen die aan al Mijn kinderen zullen ten deel vallen.
Dat Nieuw Paradijs zal boven jullie begripsvermogen zijn, maar luister hiernaar. Dat nieuwe leven zal aan
jullie, al Mijn toegewijde volgelingen, een leven schenken dat vrij is van zorgen. Jullie zullen niets
verlangen. Alles zal door Mij voorzien zijn. Eenieder van jullie die dit Glorierijk Koninkrijk kiest zal
verbaasd zijn over het Kostbare Juweel dat jullie wacht. Bid nu dat jullie broeders en zusters hun ogen
openen voor de waarheid van de beloften die Ik gedaan heb opdat ook zij dit nieuwe leven op Aarde
mogen binnengaan.
Jullie liefhebbende Verlosser
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Jezus Christus

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 om 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 Verlossing

Bid opdat jullie de ware profeten mogen herkennen van diegenen die niet in Mijn
Heilige Naam spreken.
Zondag, 20 mei 2012, 18:10 u.
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.
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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.
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

Al diegenen die tot de Christelijke Kerken behoren zullen eerst tot Mij
komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk
aanvaarden.
Maandag, 20 mei 2013, 22:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, naargelang deze Missie vordert, zal Mijn Woord in vele talen
gesproken worden. Mijn Boodschappen, die vandaag aan jou gegeven worden, ontvlammen Mijn
Heilig Woord in het Nieuwe Testament. Mijn Boodschappen brengen de wereld ook het Woord van
God in herinnering, dat opgetekend staat in de Allerheiligste Bijbel.
Ik herschrijf het Woord niet, Ik herinner jullie slechts wat het vandaag wil zeggen. Ik spreek
ook tot de wereld om hen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want Ik wil niet dat ze verloren
gaan. Met grote liefde en vreugde zie Ik hoe Mijn trouwe volgelingen Mij aanvaarden zoals Ik Ben.
Diegenen die onmiddellijk wisten dat Ik het was, Jezus Christus, Die in deze Boodschappen
tot hen sprak, zijn gezegend. Zij zijn degenen die nooit twijfelden. Zij konden Mijn Aanwezigheid
voelen. Mijn Woord doorboorde hun hart als een zwaard. Mijn Geest raakte hun ziel aan. Zij
wisten. Zij herkenden Mij en hoe lijden zij hiervoor.
Jullie, Mijn dierbare kinderen, weet dat wanneer jullie Mijn Oproep beantwoordden Ik jullie een
bijzondere Gave gaf, een zegening, die jullie zal helpen om dit Pad naar het Eeuwig Leven te
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doorstaan. Jullie zullen deze Gaven nodig hebben, omdat jullie de ruggengraat van Mijn
Restleger zullen zijn en jullie zullen de anderen leiden, die jullie ten slotte zullen volgen.
Mensen van alle landen zullen jullie volgen wanneer zij geen kant meer op kunnen en jullie
zullen Mijn Leer met hen delen. Al diegenen die trouw zijn aan Mij, Jezus Christus, zullen
nieuwe Gaven ontvangen om hen te helpen zich te verenigen over de hele wereld in eenheid met
Mij. Al diegenen die tot de Christelijke Kerken behoren zullen eerst tot Mij komen. Vervolgens
zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden. Alle andere religies zullen
zich van de Waarheid van Mijn Leer realiseren en ook zij zullen Mij volgen. Maar niet allen
aanvaarden de Waarheid, zelfs wanneer hen die vlak voor hun ogen aangeboden wordt.
Dan zijn er nog de ongelovigen, velen van hen goede mensen. Zij gebruiken het menselijk
verstand om alle redenen naar voren te brengen waarom God niet Bestaat. Toch zullen zij, alsook
velen van hun Christelijke tegenhangers die lauw in hun geloof zijn, als eersten naar Mij toelopen.
Hun harten zullen ontsloten worden en omdat zij gewoon al zullen zien welke bewijzen Ik
meebreng, zullen zij weten dat Ik hen Roep. Zij zullen Mij niet weerstaan, in tegenstelling tot die
koppige zielen die denken dat zij meer weten omtrent de belofte die Ik deed om terug te komen
om het Laatste Verbond aan te bieden, dan Ik.
Elke taak die Ik jullie geef, zal tot gevolg hebben dat steeds meer naties Mijn Kruis opnemen om
het ene pad naar Mij tot stand te brengen. Aarzel nooit om aan Mijn zijde mee te wandelen
wanneer Ik jullie Roep, want wanneer jullie Mij antwoorden, zullen jullie de macht van het kwaad
vernietigen. Het kwaad kan jullie pijn geven, maar wanneer jullie Mij toestaan jullie te leiden,
kunnen jullie gelijk welke hindernis op jullie weg te boven komen.
Ik hou van jullie en Ik leid jullie, net zoals Ik Mijn gebedsgroepen over de hele wereld bescherm.
Jullie Jezus

Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn besmetting is dodelijk.
Dinsdag, 20 mei 2014, 11:14 u.
Mijn zeer beminde dochter, de mens die niet in het kwaad gelooft, gelooft evenmin in de
zonde. Hij die verkondigt dat het kwaad alleen bestaat in het hoofd van de beschouwer, is
in staat om het kwaad in elke gedaante te accepteren en zal er uiteindelijk ongevoelig voor
worden.
Wanneer het kwaad ontkend wordt, heeft Satan een grote overwinning behaald, want de
koning van de leugens heeft er alles voor over om het kwaad te verdoezelen en gewoonlijk
doet hij dat door als argument voor te stellen de verdraagzaamheid in de samenleving te
bevorderen. Wanneer de menselijke rede gebruikt wordt om alle verstandelijke redeneringen te
bepleiten die het kwaad verontschuldigen, dan worden deze zielen die schuldig zijn aan de
verspreiding van dergelijke onwaarheden, de eerste doelwitten van de duivel.
Eens een ziel hem binnenlaat zal de grote bedrieger zijn prooien ervan overtuigen dat zij in goed
vertrouwen handelen en tot heil van de wereld, wanneer zij kwade handelingen rechtvaardigen die
tegen God ingaan. De Boze heeft zo’n valse voorstelling van zaken tot stand gebracht dat veel
mensen, die niet langer in Satan geloven noch in het kwaad dat hij over de wereld heeft verspreid,
onmachtig zullen zijn om het onderscheid tussen goed en kwaad nog te maken. Deze mensen
zullen elk beredeneerd standpunt voorstellen en bepleiten om zedeloze gedragingen in alle
vormen te promoten. Wie het dan aandurft om zedelijke beginselen te verdedigen, zal door hen
als des duivels worden uitgekreten. Dat is waarmee de mensheid vandaag bezig is. Wanneer het
bestaan van het kwaad verworpen wordt, dan wordt ook het bestaan van Satan ontkend.
Dat gebeurt wanneer de koning van de leugens en elke vijand van Mij aan kracht winnen; hun
gewillige slachtoffers, die als hun spreekbuis optreden, worden zo immuun voor de Goddelijke
Genaden.
Wanneer Satan door Mijn Kerk op Aarde wordt verworpen, dan kan zeer weinig nog worden
gedaan voor diegenen die waarlijk door de Boze besmet zijn. Wanneer Mijn Kerk het bestaan
van het beest ontkent of de eeuwige afgrond waarin hij en al de gevallen engelen zijn
geworpen, dan zullen jullie weten dat de Waarheid niet aan Gods kinderen wordt
meegedeeld.
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Indien de mensen de gevaren niet kennen die Satan toebrengt aan de zielen, dan zullen zij niet
bekwaam zijn zichzelf tegen het kwaad te wapenen. Als dat gebeurt dan worden de Ware
Onderrichtingen van God niet langer aanvaard voor wat ze zijn.
De tijd verandert niet in Mijn Koninkrijk. Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn
besmetting is dodelijk. Zo zorgzaam is hij om zichzelf te verbergen dat hij een meester van
bedrog is omdat hij altijd het goede zal voorstellen als kwaad en het kwaad als goed. Alleen
diegenen die hun ogen waarlijk op God gericht houden zullen de bedreiging begrijpen die van hem
uitgaat voor de verlossing van de wereld.
Jullie Jezus

Vergeving is de weg naar vrijheid.
Zaterdag, 21 mei 2011, 10:40 u.
Mijn dochter, vergeving is de weg naar vrijheid. Wanneer je diegenen vergeeft die je beledigd of pijn
gedaan hebben, dan wordt je vrij van geest. Dan vult je ziel zich met vreugde. Dat betekent ook dat Ik in
jou tegenwoordig ben. Wanneer jij anderen vergeeft is dat een teken van liefde, niet alleen voor je
naaste, maar liefde voor Mij, je Goddelijke Verlosser. Voor hen die in Mij niet geloven, weet dat wanneer
ook zij anderen vergeven, Ik tegenwoordig ben en met hen ga. Toch hebben zij er geen gedacht van dat
dit het geval is.
Vergeving is liefde. Mijn liefde is eindeloos. Maar Ik smeek jullie, Mijn kinderen, om Mij toe te staan jullie
vergeving te schenken voor al jullie zonden. Indien jullie Mij toch maar konden vragen dat te doen, dan
zouden jullie je niet alleen vrij voelen maar de liefde en de vreugde die jullie zullen ervaren zullen jullie
verbazen. Deze daad van nederigheid zal jullie in staat stellen liefdevol met anderen contact te hebben.
Jullie licht zal schijnen en anderen op een bijzondere wijze beïnvloeden, maar noch jullie noch zij zullen
zich daarvan bewust zijn. Mijn liefde zal jullie ziel bevloeien, nadat de Bevrijdende handeling heeft
plaatsgevonden. Jullie zuivere ziel zal als een magneet zijn die anderen naar jullie toetrekt.
Anderen vergeven is niet gemakkelijk, Mijn kinderen. Trots en een gevoel van eigenwaarde houden deze
grote daad van barmhartigheid tegen. Dat is Satans werk. Want hij weet dat het gebrek aan vergeving
leidt tot meer en ergere zonden tegen God de Vader. Wanneer jullie anderen niet kunnen vergeven dan
bouwt er zich eerst wrok op, en die leidt wanneer hij gaat woekeren tot haat en zelfs tot moord. In veel
gevallen kan het tot oorlog leiden.
Als mensen overal anderen genadig zouden vergeven dan zou haat niet bestaan. Moord zou veel minder
voorkomen en liefde, de liefde tot God, de Eeuwige Vader, zou zich verspreiden.
Leer elkaar te vergeven. Duw trots terzijde en vraag om Mijn Barmhartigheid. Want indien jullie iets
vragen dat overeenstemt met Mijn Heilige Wil, dan zal jullie verzoek ingewilligd worden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

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.
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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.

Kruistochtgebed (55)
Om zich voor te bereiden op De Waarschuwing.
“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

Wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken,
zullen er grote tekens te zien zijn.
Dinsdag, 21 mei 2013, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken,
zullen er grote tekens te zien zijn. Donder, zoals nog nooit voorheen te horen was, zal in vele
delen van de wereld gevoeld worden, maar in het bijzonder, in dat deel waar de antichrist
geboren werd.
Tegen dan zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen, in al Mijn Christelijke
Kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij, samen met Mijn leerlingen van deze Missie, zullen
de Restkerk vormen. Hun macht zal groot zijn en zij die het Zegel van de Levende God
dragen zal geen kwaad overkomen. Hun macht zal komen van de Gebeden die hen door
Mijn Moeder gegeven werden en van de Kruistochtgebeden.
De antichrist zal zijn rijk beminnelijk beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen wantrouwen omdat
een of andere vrede over de aarde zal komen. Die tijd zal zeer belangrijk zijn voor jullie, Mijn
Restleger, om samen te komen in Gebedsgroepen. Ik beloof plechtig dat deze Gebeden vele van
de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die de antichrist aan naties over de vier hoeken van de
aarde zal toebrengen
Ik zal uitstel verlenen aan al die landen waar Gebedsgroepen opgezet worden. Het zal door
jullie godsvrucht voor Mij, jullie geliefde Jezus, zijn dat Ik zielen zal redden en meer Gaven over
de mensheid zal uitstorten, om Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het beest
beraamt. Vertrouw Mij. Wees in vrede in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden.
Jullie Jezus
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Groepen die ketterijen tegen de Heilige Bijbel zullen promoten zullen op
zoek gaan naar diegenen die standvastig blijven in het Geloof.
Woensdag, 21 mei 2014, 20:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Vader wil dat al Zijn kinderen liefde en liefdadigheid betonen aan
elkaar. De zonde verspreidt zich zo snel, als een direct gevolg van de zonde van hoogmoed,
dat de besmetting vele zielen heeft opgeëist, vooral onder diegenen die beweren
Christenen te zijn en die ooit dicht bij Mijn Heilig Hart vertoefden.
Satan en elke demon die hij gezonden heeft om de mensheid te vernietigen, heeft veel
verdeeldheid in de wereld teweeggebracht. Zij proberen om landen en gemeenschappen in
conflict met elkaar te brengen. Terreuraanslagen zullen onstuitbaar worden, maar het meest
zorgwekkende teken zal zich voordoen onder vorm van de vervolging van Christenen. Nooit
eerder zullen Christenen zo vernederd geweest zijn – hun recht op godsdienstvrijheid beknot en
hun recht om trouw te blijven aan het Woord geschonden – zoals nu het geval zal zijn.
Christenen zullen niet alleen het doelwit worden van mijn vijanden, maar ze zullen zich ook
tegen elkaar keren. Groeperingen die ketterij tegen de Heilige Bijbel zullen promoten, zullen op
zoek gaan naar diegenen die standvastig blijven in het Geloof. Zij zullen hen publiekelijk
bekritiseren, hun trouw aan de Waarheid belachelijk maken en op zoek gaan naar elke heilige
dienaar van Mij die hun verraad van Mij, Jezus Christus, durft uit te dagen.
De Boze bevecht Mij momenteel in een verschrikkelijke woede, omdat hij weet dat Mijn Tijd
over jullie bijna is aangebroken. Herken elke vorm van vervolging tegen jullie, als een Christen,
als echte visionair, profeet of heilige dienaar, voor wat die is: een vulgaire en kwade aanval op Mij,
jullie geliefde Jezus Christus. Vergeet niet, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie niet mogen
toegeven aan vervolging, vanwege jullie liefde voor Mij. Bid voor die arme zielen die
toegelaten hebben dat het kwaad uit hun mond vloeit. Wees geduldig en kalm wanneer jullie
getuige zijn van de vervolging tegen de Christenen, want alleen Mijn Godheid is Eeuwig.
Slechte daden, handelingen of ketterij tegen Mij, zullen in een oogwenk verdwijnen. En alleen
diegenen die echt voor Mij kiezen, zullen vrede en redding vinden.
Bid voor jullie vervolgers en jullie kwelgeesten, want als jullie dat doen, zal de macht van de
Boze verflauwen.
Jullie Jezus

Nieuwe Openbaringen – Overstromingen in Frankrijk deze zomer.
Zondag, 22 mei 2011, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de openbaring die jou gegeven werd op 18 maart 2011 te middernacht, dat de
vulkaanuitbarsting in IJsland zich in mei zou voordoen, heeft nu plaatsgehad. Jij mag jezelf afvragen
waarom jij zo geschokt was toen dit gebeurde zoals voorzegd. Hoewel de meeste van jouw twijfels
verdreven zijn wat betreft de authenticiteit van Mijn communicaties met jou, toch was er van jouw kant de
vrees dat jij deze profetieën niet correct onderscheidde. Jij moet je nu met vertrouwen oprichten en Mij
toelaten je angsten te kalmeren. Handel nu en publiceer zonder aarzelen andere gebeurtenissen die Ik je
geopenbaard heb. Door dat te doen zullen meer mensen begrijpen dat Ik het ben, Jezus Christus, die nu
de aandacht aanbeveelt die vereist is om zielen te helpen redden.
Wanneer deze profetieën bevestigd worden dan zal er weinig twijfel zijn in de harten van Mijn volgelingen
omtrent hun authenticiteit. Maar de verharde zielen die weigeren te geloven en die altijd een logische
verklaring zullen aanvoeren wanneer zij getuige zijn van de waarheid, zullen nog steeds niet overtuigd
zijn.
Overstromingen in Frankrijk*, hittegolf in Turkije
Luister nu. Overstromingen zullen zich in het zuiden van Frankrijk voordoen deze zomer. Er zal een
hittegolf in Turkije plaatsvinden. Andere ecologische gebeurtenissen die schade zullen veroorzaken,
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* Overstromingen in het zuiden van Frankrijk – voorspelling vervuld
Maandag, 7 november 2011, 23.00 u.
OVERSTROMINGEN IN HET ZUIDEN VAN FRANKRIJK – zuidelijke regio’s in Frankrijk werden op alarmsignaal
oranje gezet, het tweede hoogste weeralarm na rood, aangezien hevige regens en overstromingen de evacuatie van
ongeveer 600 mensen tot resultaat had. Rivieren traden buiten hun oevers, overstroomden straten en huizen, en
lieten honderden gestrand achter. Televisiebeelden toonden drijvende wagens langs de wegen en bewoners die hun
slijkerige, modderige huizen opdweilden.
Maria van de Goddelijke Barmhartigheid werd deze en andere voorspellingen gegeven in de lente van 2011.

bevatten een aardbeving in Engeland (maar nog niet meteen) waarvan sommige een impact zullen
hebben op andere Europese landen. Verwacht een stijging van de zeespiegel in de Middellandse Zee
wat iedereen zal schokken. Aardbevingen zullen ook gevoeld worden in Noorwegen en in Zuid
Amerika. Mijn dochter, Ik zal nog andere gebeurtenissen openbaren, doch met slechts één motief in
gedachte, namelijk Mijn kinderen te bekeren. Indien en wanneer zij aanvaarden dat Ik door jou tot hen
spreek, zal Mij dat vreugde geven. Ik heb geen enkel verlangen Mijn kinderen te beangstigen, maar deze
gebeurtenissen zullen blijven toenemen in de wereld omdat zij deel uitmaken van de komende grote
kastijding. Zij zijn een noodzakelijk deel in de Strijd tegen de Bedrieger.
Bid nu, Mijn kinderen, om deze gebeurtenissen te verzachten en af te wenden, want gebed is uiterst
machtig als een middel tot vergeving.
Ga nu in vrede. Wees niet bevreesd om deze profetieën bekend te maken, want zij zullen plaatsvinden.
Jouw Verlosser
Jezus Christus

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.
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.
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Wandel met Mij terwijl Ik jullie naar het Eeuwig Leven leid.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid

Moeder van Verlossing: Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te
strijden voor jullie Geloof.
Donderdag, 22 mei 2014, 15:26 u.
Mijn lieve kinderen, het lijden dat mijn Zoon doorstaat omwille van de zonden der mensen, is
intens in deze tijd. De haat tegen Hem en Zijn Allerheiligste Woord – zoals vervat in de
Allerheiligste Bijbel – is zichtbaar in de harten van vele mensen en dat sluit ook de valse religies
in, die de Drie-ene God niet erkennen, evenals diegenen die voorwenden dat zij Christenen zijn.
Elke zonde die begaan wordt kwetst mijn Zoon en elke doodzonde wordt gevoeld als een
wrede slag die op Zijn Lichaam neerkomt. Bij elke daad van ketterij is het alsof een andere
doorn geduwd wordt in de Kroon van Pijn die Hij reeds doorstaat. Zoals het lijden van mijn
Zoon toeneemt in een tijd waarin elke zonde tegen God zal ontkend worden, zo zal ook het lijden
van de echte Christenen toenemen.
Terwijl pijniging een vreselijke zaak is en het lijden onverdraaglijk voor diegenen die Zijn Woord
verdedigen, kan het de weg zijn om inniger verbonden te worden met mijn Zoon. Indien jullie het
lijden als een zegening aanvaarden, eerder dan het te zien als een vloek, dan zullen jullie
begrijpen hoe mijn Zoon dat gebruikt om de macht van de Boze te verslaan. Wanneer jullie de
pijn aanvaarden van misbruik en spot, die jullie altijd kunnen verwachten wanneer jullie in
vereniging met mijn Zoon op weg gaan, dan worden jullie vele Genaden geschonken. Niet
alleen zal dergelijke pijn jullie sterker maken, maar mijn Zoon zal jullie Zijn Erbarmen voor anderen
openbaren, wier zonden Hij kan wegwassen dankzij jullie offer voor Hem.
Zo veel mensen realiseren zich niet dat wanneer jullie een intimiteit ontwikkelen met mijn Zoon, en
wanneer Hij in sommige zielen verblijf houdt, dat dit altijd uitmondt in pijn voor diegenen die ermee
instemmen Zijn Kruis op te nemen. Mijn Zoon kan Zichzelf maar echt onderdompelen in de
zielen die voor Hem open staan en die niet hoogmoedig, boosaardig of egoïstisch zijn.
Maar zo gauw als Hij volledig in dergelijke zielen vertoeft, zal het Licht van Zijn
Aanwezigheid worden aangevoeld door velen met wie zij in contact komen. Zij zullen
anderen aantrekken om leerlingen van mijn Zoon te worden. Zij zullen ook doelwitten worden voor
de Boze, die hard zal vechten om hen van mijn Zoon weg te trekken. Wanneer de Boze er niet in
slaagt om deze zielen te verleiden, dan zal zijn strijd tegen hen nog heviger worden en hij
zal anderen aanzetten om hen aan te vallen, te beschimpen en te belasteren.
Het is belangrijk dat alle Christenen waakzaam blijven voor de plannen die Satan heeft
opgezet om de zielen te verslinden van diegenen die mijn Zoon liefhebben en dienen. Hij
begeert deze zielen meer dan andere en zal nooit tevreden zijn totdat zij voor zijn bekoring
bezwijken.
Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te strijden voor jullie Geloof, want alles wat jullie
hart dierbaar is zal stuk voor stuk verwijderd worden. Jullie moeten het Sacrament van
Verzoening opzoeken zoals nooit tevoren, want zonder dat zullen jullie het onmogelijk
vinden om bestand te blijven tegen de besmetting die thans gebruikt wordt tegen de
Christenheid in de wereld.
Herinner jullie jezelf, lieve kinderen, aan alles wat mijn Zoon jullie heeft onderwezen, want
Zijn Woord zal aangevochten worden tot het onherkenbaar is. Kom en vraag mij, jullie
geliefde Moeder, de Moeder van Verlossing, om voor ieder van jullie te bidden zodat jullie trouw
kunnen blijven aan de Waarheid, door het opzeggen van dit Gebed om jullie Geloof te verdedigen.

Kruistochtgebed (151)
Om het Geloof te verdedigen.
“O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing, bid dat wij altijd trouw
mogen blijven aan het Ware Woord van God.
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Bereid ons voor om het Geloof te verdedigen, om de Waarheid hoog te houden en ketterij te
verwerpen.
Bescherm al uw kinderen in tijden van tegenspoed en geef ieder van ons de Genaden om moedig te
zijn wanneer wij uitgedaagd worden om de Waarheid te verwerpen en uw Zoon te verloochenen.
Bid, Heilige Moeder van God, dat wij de Goddelijke Tussenkomst mogen ontvangen om Christenen te
blijven, in overeenstemming met de Heilige Wil van God. Amen.”
Jullie worden elk gezegend met grote moed wanneer jullie dit Kruistochtgebed bidden. Gaat
in vrede, mijn kinderen, om mijn Zoon, Jezus, Christus, te beminnen en te dienen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Waarom deel Ik Mij op deze wijze in de wereld mee.
Maandag, 23 mei 2011, 9:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu is het tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen
dat zoveel mogelijk zondaars over de hele wereld er aandacht aan besteden.
Vergis jullie niet, deze boodschappen worden aan de wereld gegeven als een geschenk om jullie allen te
helpen redden, al Mijn kinderen, inclusief diegenen die andere wegen volgen naar God de Eeuwige
Vader.
Mensen, in het bijzonder Katholieken, zullen verbijsterd zijn dat Ik hen niet voor Mijn andere kinderen van
verschillende geloofsovertuigingen plaats. Mijn woordkeuze is er op gericht door allen gehoord te
worden, niet alleen de weinige uitverkorenen. Mijn liefde maakt geen onderscheid. Zij die zich vragen
stellen omtrent de manier waarop Ik door deze boodschapper tot de mensen spreek, luister. Hoewel
jullie, Mijn volgelingen, begrijpen dat de waarheid nooit veranderd is sinds de tijd van Mijn Kruisiging,
weet dan dat Ik Mijn liefde moet uitbreiden naar al Gods kinderen. Niemand is beter dan de ander.
Mijn dochter, jij moet niet antwoorden of Mijn woord proberen te verdedigen wanneer je uitgedaagd wordt
om uit te leggen waarom Ik wel op deze wijze zou spreken. Mijn Woord is Goddelijk. Het moet niet
veranderd of gewijzigd worden om geschikt te zijn voor diegenen die zichzelf deskundigen wanen in de
theologische wet. Want Mijn woord zal aan de wereld gegeven worden in een taal die duidelijk zal te
verstaan zijn door de mensen van vandaag. Velen zullen vragen waarom deze woorden niet dezelfde
terminologie of expressies gebruiken die Mijn profeten en apostelen van vroeger gebruikten en Ik zal hen
nu antwoorden.
Onthoud, Mijn leer verandert nooit. Welke taal Ik vandaag ook gebruik om op een moderne wijze te
communiceren, de waarheid blijft dezelfde, ongeschonden.
Wees op je hoede voor visionairs en zieners die beweren dat zij boodschappen van Mij ontvangen
gebruik makend van de taal van vroeger of uittreksels nemend uit de Bijbel. Want dat is niet de manier
waarop Ik vandaag met de mensheid zou communiceren. Waarom zou Ik dat doen? Zou Ik een nieuwe
generatie niet vervreemden? Zij die de taal niet kennen die gebruikt wordt in Mijn Vaders Heilig Boek?
Eenvoud is de sleutel, Mijn kinderen, als het erom gaat Mijn Allerheiligste Woord mee te delen. Vergeet
nooit wanneer jullie de waarheid van Mijn bestaan aan anderen moeten leren dat eenvoud in jullie
aanpak noodzakelijk is. Indien jullie dat niet doen zullen jullie die verloren zielen niet bereiken want zij
zullen ervoor doof zijn.
Mijn boodschap van liefde
De boodschap van Mijn liefde is heel eenvoudig. Ik ben het leven waarnaar Mijn kinderen op aarde
hunkeren. Leg uit dat Ik de waarheid ben. Maak dat duidelijk. Zonder Mij is er geen eeuwig leven.
Gebruik de profetieën die Ik openbaar aan deze boodschapper om de aandacht te trekken van de
ongelovigen. Want hiervoor werden ze aan de wereld gegeven. Niet om hen angst aan te jagen, maar om
te bewijzen dat Ik vandaag communiceer op een manier waarop Mijn Allerheiligste Woord niet alleen
wordt gehoord, maar ook geloofd.
Jullie geliefde Verlosser en Leraar
Jezus Christus
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Koning van Barmhartigheid

De hemel zal opengaan tijdens De Waarschuwing.
Maandag, 23 mei 2011, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mensheid. Zo
voelt het. Nu bemerk je eventjes een kleine fractie van Mijn lijden dat Ik elke minuut van de dag
aanvaard. Er valt niets te vrezen, Mijn dochter, omtrent De Waarschuwing.
De Waarschuwing zal een dramatische gebeurtenis zijn
Zij zal vele mensen in de wereld schokken daar het een dramatische gebeurtenis zal zijn waarbij de
hemel zal opengaan en de vlammen van Barmhartigheid over de hele wereld zullen uitslaan. Dan zullen
vele mensen niet begrijpen wat er gebeurt. Zij zullen zo geschokt zijn dat zij verkeerdelijk zullen denken
getuige te zijn van het einde van de wereld. Zeg hun dat zij zich moeten verheugen wanneer zij Mijn
Glorie zien, want indien jullie er goed op voorbereid zijn, zal dat het meest opzienbarende voorbeeld zijn
van Mijn Barmhartigheid sinds de dag van Mijn Kruisiging. Dat, Mijn kinderen, zal jullie reddende genade
zijn en zal voorkomen dat diegenen binnen gaan in de diepten van de Hel, die anders zouden
veroordeeld geweest zijn.
Al Mijn kinderen, overal, moeten verloren zielen inlichten over wat te verwachten is. Spoor hen aan om
verzoening te zoeken door hun zonden te gaan biechten. Het is belangrijk dat vooraf al zoveel mogelijk
mensen in staat van genade zijn omdat zij door de schok van deze gebeurtenis misschien niet overleven.
Het is veel beter om eerst getuige te zijn van deze Goddelijke Spectaculaire gebeurtenis dan
onvoorbereid te zijn bij de Laatste Dag van het Oordeel.
Blijf sterk, jullie allen. Verheug je wanneer je een vrome volgeling bent, want jou zal een glimp van Mijn
Goddelijke Tegenwoordigheid getoond worden die jouw voorouders gedurende hun hele leven nooit
gezien hebben. Bid voor de rest van Mijn kinderen. Zeg hun de waarheid nu het nog kan. Negeer hun
smalen want, indien zij nu in actie zouden schieten door te bidden om vergeving voor hun zonden, zullen
zij je later bedanken nadat dit grote wonder heeft plaatsgehad.
Ga nu in vrede. Wees niet bevreesd. Bid gewoon voor die zielen zonder geloof zodat zij niet sterven in
doodzonde.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

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 Nieuwe 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.
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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.
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 offers brengen, door lijden, 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

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

Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon
aanvaarden.
Vrijdag, 23 mei 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde, want Ik heb
grote behoefte aan troost. Ik Ben jullie Jezus, de Mensenzoon, Redder van de wereld en toch
ween Ik. Alle Genaden die aan de mensen geschonken zijn, worden Mij door ondankbare zielen
terug voor de voeten gegooid. Mijn grootmoedig Hart is open, zodat Ik jullie allen tot Mij kan
trekken, maar jullie wenden je af. Zelfs diegenen onder jullie die wel van Mij houden,
hebben geen tijd voor Mij. In plaats van te spreken met Mij, spreken jullie met elkaar over
Mij. Te veel gepraat over het Mysterie van Gods Plannen en wat er gaat komen, kan
afleiding en verwarring veroorzaken. Te veel ontleding en zogenaamd verstandig debat
doen afbreuk aan Mij.
Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden. Ik heb
jullie nooit gevraagd om het mysterie van Mijn Godheid te begrijpen, omdat de zielen die echt van
Mij houden Mij zullen beminnen om Wie Ik Ben en niet om wat Ik breng. Ze zullen niet op zoek
gaan naar glorie voor zichzelf. Ze zullen hun spiritualiteit niet ontwikkelen om alleen maar een voet
aan de grond te krijgen in Mijn Koninkrijk. Ze zullen nooit hun kennis van Mij in een opschepperige
manier gebruiken om punten te scoren. De zielen die in Mij zullen verblijven zijn de zielen die niets
vragen, alleen datgene wat goed is voor hun eigen ziel en die van anderen.
Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen, dan gaan jullie niet praten en schreeuwen
over hoe goed jullie Mij kennen. Jullie moeten gewoon liefde betonen aan anderen en Mijn
Onderrichtingen volgen met een ziel, die ontdaan is van trots. Dus, als jullie echt van Mij zijn,
zullen jullie minder tijd besteden aan pogingen om te preciseren wat Ik jullie verteld heb,
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wat Ik jullie geleerd heb en wat Ik beloofde. Ik vraag dat jullie naar Mij komen en meer tijd
doorbrengen in stille beschouwing met Mij. Wanneer jullie dat doen, zal Ik Mij duidelijker
aan jullie openbaren en zullen jullie in je hart weten wat het werkelijk betekent om Mij echt
te dienen.
Jullie Jezus

94. Als jullie het moeilijk vinden om te bidden.
Dinsdag, 24 mei 2011, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben gelukkig vandaag dat zoveel werk gedaan is om Mijn Allerheiligste
Woord aan de wereld mee te delen door jouw arbeid. Jij moet nooit het gevoel hebben alsof je niet
genoeg zou doen omwille van de hoeveelheid mensen die deze boodschappen afwijzen. Want die
kinderen die nu Mijn woord niet aanvaarden zullen dat mettertijd wel doen. Dan zullen zij ernaar
hongeren Mijn stem te horen.
Blijf nu geheel gericht op Mij. Laat je niet afleiden door hen die deze boodschappen minachten. Wees
nooit ontmoedigd want zij die nu wel naar Mijn woord luisteren, verspreiden in feite de waarheid aan
anderen uit liefde voor Mij.
Bekering is een moeilijke uitdaging in een wereld die zo blind is voor de waarheid van het eeuwig leven.
Doorzettingsvermogen is nodig, want met de hulp van de Heilige Geest, wiens kracht nu overal in de
wereld gevoeld wordt, zullen Mijn kinderen uiteindelijk naar Mij terug komen. Maar niet allemaal. Want zij
die de kunstmatige vertroostingen verkiezen die door de Bedrieger aangeboden wordt, zij zullen het zeer
moeilijk vinden om het leven dat zij leiden op te geven. Bid voor al jullie familieleden en vrienden zodat
jullie ze allen kunnen verenigen in jullie liefde voor Mij tijdens De Waarschuwing. Want als jullie deze
gebeurtenis aanvaarden als jullie weg naar vrijheid, dan zullen jullie beloond worden met Mijn Grote
Genade.
Gebed is niet gemakkelijk
Bidden is niet gemakkelijk voor veel van Mijn kinderen die het reciteren van lange herhaalde gebeden
nogal vervelend vinden. Wanneer dat de wijze is waarop jullie bidden en jullie worstelen daarmee, zit dan
gewoon rustig neer en communiceer met Mij in stilte. Overweeg eenvoudig Mijn leven op aarde. Herinner
jullie de tijd die Ik daar doorbracht en de lessen van liefde die Ik jullie allen gaf. Dat is voldoende. Zorg
dat je rustig wordt van geest en Ik zal bij jullie zitten in beschouwing. Ik wandel met iedereen. Ik ben elke
minuut van de dag aanwezig, wat jullie ook doen. Ik ben nooit ver weg. Vergeet niet dat Ik jullie steun ben
in het leven. Steun op
Mij. Vraag oprecht Mijn hulp en Ik zal jullie roepstem horen. Ik weiger jullie verzoek nooit als het
overeenstemt met Mijn Heilige Wil. Nochtans, wanneer jullie vragen om gunsten die erop gericht zijn jullie
met wereldse overdaad te vermaken, weet dan dat Ik die nooit zal geven. Want Ik kan jullie nooit
geschenken geven waarvan Ik weet dat zij slecht zijn voor jullie ziel. Mijn geschenken worden gegeven
opdat Ik jullie dichter naar Mijn Hart kan brengen. Want wanneer dat gebeurt zullen jullie niets meer
verlangen.
Jullie liefhebbende en toegewijde Verlosser
Jezus Christus

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.
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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.
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.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en
nietkatholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en
de kracht van de Heilige Geest krijgen.

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden. Wij
beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
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.
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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.
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

Diegenen die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat Het
van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het beest verblijven.
Vrijdag, 24 mei 2013, 21:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn Stem gehoord wordt, in elke plaats, en in elke
tempel toegewijd aan de aanbidding van God, zal er scheuring zijn. Terwijl velen aan Mij, aan
Mijn Leer en aan Mijn Kerk eer bewijzen, zullen zij wanneer zij thans Mijn Stem horen, vermits Die
nu aandacht vraagt, hun oren bedekken.
Mijn Stem zal in dovemansoren vallen en in koppige zielen. Mijn Stem, Mijn Woord en Mijn Roep
zullen boos verworpen en uitgespuwd worden terwijl Ik voor het laatst zal vervolgd worden op
aarde. Dit is de laatste oproep om Gods kinderen in Mijn Boezem te trekken vóór Mijn
Tweede Komst en toch zullen veel mensen, verward door de leugens die door demonen
verspreid worden, zich afkeren en Mijn Barmhartigheid verwerpen.
Ik zal nogmaals verworpen worden door diegenen die in het Huis van God wonen, de priesters en
al diegenen die de Waarheid niet aanvaarden. De uiterste belediging jegens Mijn Naam zal
binnenkort door jullie allen gezien worden. Diegenen onder jullie die zich de ogen bedekken en
geblinddoekt rondwandelen zullen ten slotte de Waarheid erkennen zoals die in deze tijd aan jullie
gegeven wordt.
Ik kan geen scheuring in Mijn Kerk veroorzaken, want dan zou Ik Mijzelf verloochenen. Mijn
Lichaam is de Kerk en Zij kan nooit ophouden te bestaan, maar het zullen diegenen binnenin zijn,
die Mij zullen verwerpen. Net zoals Ik de eerste maal verworpen werd, zullen zij deze keer
trachten Mij te vernietigen, nog vóór Ik de uiteindelijke verlossing kom brengen die aan de
mensheid werd beloofd.
De mens is zwak. De mens is onwetend en Mijn Barmhartigheid niet waardig. De mens is koppig.
De mens werd de Waarheid gegeven tijdens Mijn Tijd op aarde, maar verstaat nog altijd Mijn
Belofte niet. Mijn Terugkeer, bij de Tweede Komst zal versneld worden door de verwerping van
mijn laatste profeet. De profeet die gezonden werd om jullie het laatste Woord van God te geven
met de bedoeling jullie zielen voor te bereiden, zal zwaar lijden ondergaan. Ik ben het, Jezus
Christus, die jullie belasteren wanneer jullie Mijn Heilig Woord bespotten dat aan Gods profeet
gegeven werd. Het is het Woord van God, dat gegeven wordt om jullie voor te bereiden op de
strijd met de antichrist, dat jullie verwerpen. Door dat te doen, vernietigen jullie zielen. Jullie
beletten deze zielen om Mijn Paradijs binnen te gaan.
Diegenen die kwaadspreken over Mijn Boodschappen kunnen hun verontwaardiging, hun woede
of hun logica niet rechtvaardigen want zij zijn vol dwalingen, voortkomend uit de zonde van
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hoogmoed. Spoedig zal de Waarheid nog moeilijk te onderscheiden zijn van de leugens
door de nieuwe wereld organisatie, die de heidense nieuwe wereld religie zal presenteren.
Indien jullie nu niet naar Mij luisteren, zullen jullie gedwongen worden om dit boosaardig surrogaat
te aanvaarden. Het zal ingekleed worden in een betoverende gouden verpakking. Het zal zelfs de
meest vromen onder jullie imponeren en het zal jullie trouw aan Mij verdraaien en zal door allen
bewonderd worden. Dat is de religie die atheïsten zal bekeren tot het geloof in een grote leugen.
Zij die deze heidense gruwel volgen zullen geen vrede kennen. Vrees en afkeer voor elkaar zullen
zich manifesteren, waar de ene broeder de andere broeder bestrijdt en waar het menselijk ras in
tweeën zal verdeeld zijn. De ene helft zal de verwrongen waarheid van de nieuwe wereld religie
erkennen, waarvan de leiding zowel in handen zal zijn van vele kerken, vele gezindten, evenals in
handen van een groot deel van de Katholieke Kerk. De andere helft zal bestaan uit diegenen die
Mij waarlijk liefhebben en die trouw zullen blijven aan de Waarheid.
Wanneer jullie de Waarheid niet aanvaarden – de Waarheid die opgetekend staat in de Heilige
Bijbel – dan zullen jullie een leugen leven. Jullie zullen in jullie ziel geen liefde meer over hebben
voor Mij indien jullie de leugens aannemen die men jullie zal voorschotelen.
En terwijl Mijn Woord vandaag een ketterij zal lijken, zoals het was tijdens Mijn tijd op
aarde, zullen velen van jullie deze Boodschappen verslinden wanneer jullie hongeren naar
de Waarheid, wanneer de antichrist jullie naties zal controleren. Jullie zullen op je buik
kruipen en het uitschreeuwen naar Mij. Jullie die godslasterlijk tegen Mij gesproken hebben, zullen
jullie tong willen uitsnijden want dan zullen jullie beseffen hoezeer jullie woorden Mij beledigd
hebben. Geduldig verwacht ik deze dag, maar indien jullie voor Mij zouden staan en Mij
verhinderen om in contact te komen met zielen, dan zal ik jullie neervellen. Indien jullie zouden
voortgaan Mij te belasteren, door te beweren dat Mijn Boodschappen het werk van de duivel zijn,
dan zullen jullie nooit vergeven worden. Want dat is de grootste zonde tegen God.
Gedenk dat Ik deze laatste maal naar Gods kinderen kom om het Verbond van Mijn Vader te
vervullen. Zijn Wil, kan thans op aarde geschieden zoals in de hemel. Niemand onder jullie kan
beletten dat dit gebeurt. Niemand onder jullie, alhoewel sommigen onder jullie Mij haten, kan Mijn
Tweede Komst verhinderen. Diegenen die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat
Het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het beest verblijven.
Jullie Jezus

Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste
hoofdstuk.
Zaterdag, 24 mei 2014, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de voornaamste reden waarom zoveel mensen vandaag, en vooral
de jonge, Mij niet willen kennen is te wijten aan hun volkomen eigenbelang. De bezetenheid
van zichzelf en het verlangen om alleen zichzelf en de eigen verlangens te plezieren, heeft geleid
tot een gebrek aan echte liefde voor elkaar en in zulke zielen is maar weinig naastenliefde
aanwezig. Wanneer zij zich van anderen afzonderen, in de jacht op zelfvoldoening, kunnen
zij hun naaste niet liefhebben. Wanneer zij hun naaste niet liefhebben, kunnen zij Mij niet
liefhebben.
De afscheiding van God is nog nooit zo wijdverspreid geweest. Met weinig liefde in hun hart,
vindt het kwaad een welgekomen omgeving om wortel te schieten. Eens het kwaad geplant is in
de zielen die een gemakkelijke prooi worden, zal het groeien en zich vlug verspreiden. Hoe verder
het zich verspreidt, hoe minder liefde er in de ziel zal zijn en haat voor anderen zal er ingedruppeld
worden. Weldra zullen haat, jaloersheid, nijd, gierigheid en hebzucht de gebruikelijke kenmerken
worden, die de moderne maatschappij verenigen, totdat deze zich uiteindelijk, zullen bijeenvoegen
zodat de zielen niets meer voelen. Leegheid van geest leidt tot groot gevaar, want de duivel is
intelligent en hij zal zielen in dat stadium gebruiken om strijd te voeren tegen Gods
Tegenwoordigheid in de wereld. Wanneer de wereld door zichzelf geobsedeerd raakt en elk
soort van recht opeist, waarvan hij oordeelt dat het belangrijker is dan edelmoedig van zichzelf te
geven – dan kan daaruit niets goeds voortkomen.
Toen Lucifer Mijn Vader ongehoorzaam was, was het hoogmoed die leidde tot zijn val.
Hoogmoed en eigenliefde, waarbij al het andere op de tweede plaats komt, zullen
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uiteindelijk leiden tot de ondergang van het menselijk ras. Ongehoorzaamheid aan God is in
deze tijd algemeen heersend. Er is nauwelijks nog respect voor Zijn Geboden en dat heeft tot
gevolg dat de mens elk van de Tien Geboden zal overtreden. Wanneer het Eerste Gebod door
Mijn Kerk op Aarde verbroken wordt – het laatste bastion van Mijn Vader voor Zijn kinderen
– zal de wereld getuige zijn van de ergste kastijding sinds de zondvloed.
Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste hoofdstuk.
Wanneer Gods kinderen vol eigenliefde en zelfvoldaan voor Hem staan, dan weent Hij bittere
Tranen. Maar wanneer Hij in alle harten vervangen wordt door heidendom en een valse god, dan
zal Zijn Toorn ongehoord zijn.
Jullie Jezus

Ik zou diegenen willen bedanken die helpen bij het verspreiden van Mijn Heilig
Woord.
Donderdag, 25 mei 2011, 16:00 u.
Nu kom Ik moed inspreken bij al die volgelingen van Mij die, na het herkennen van Mijn ware stem,
geantwoord hebben met grote werken van edelmoedigheid. Want Ik zou al diegenen willen bedanken die
vrijwillig hun tijd geven om Mijn boodschappen bekend te maken en te verspreiden. Jullie, Mijn dierbare
kinderen, geven grote vreugde aan Mijn bedroefde hart op dit moment van de geschiedenis. Mijn
kinderen, jullie zijn dapper, moedig en vervuld van de gave van de Heilige Geest. Jullie trouw, jullie
gegeven tijd aan Mij en liefdevolle toewijding aan de waarheid zal voor jullie grote genaden bekomen in
het Nieuwe Paradijs dat Ik Mijn kinderen beloofd heb.
Ik zal jullie hand gedurende dit heilig werk vasthouden en jullie zullen Mijn liefde voelen. Wees nooit
bevreesd om Mijn Woord te verkondigen, want elke kleine moeite die iemand doet om deze
boodschappen bekend te maken zal beloond worden.
Ga nu, Mijn kostbare trouwe volgelingen. Verspreid Mijn Heilig Woord en help jullie broeders en zusters
die leiding nodig hebben.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

Waarschuwende Boodschap aan Wereldleiders.
Donderdag, 25 mei 2011, 22:00 u.
Mijn dochter, landen over heel de wereld borrelen onder de oppervlakte door onrust hetzij door de haat
die mensen tonen tegenover elkaar hetzij door ophanden zijnde ecologische veranderingen. Hier zal
Moeder Natuur spoedig het onverwachte loslaten om de mens te tonen dat hij, ongeacht zijn arrogante
aanmatiging, niet alles beheerst.
De mens heeft nog vele lessen te leren. De voortdurende pogingen van mensen met gezag om macht te
verwerven op de hoogste niveaus hebben gevolgen op de gewone mensen die voor hun behoeften
afhankelijk zijn van die regerings- en industrieleiders. De hulp die mensen nodig hebben zal alleen
betoond worden wanneer die leiders regeren met ware liefde in hun hart voor hun volk. Jammer genoeg
is dat niet de bedoeling door de hebzucht en machtshonger van vele wereldleiders vandaag.
God de Vader zal jullie zondige daden niet langer tolereren
Mijn waarschuwing tot die leiders overal ter wereld, wie jullie ook zijn, is de volgende. Leg jullie volk
oneerlijke praktijken en lasten op en de hand van Mijn Eeuwige Vader zal snel neerkomen op die landen
en locaties waarin jullie verblijf houden. Hij zal jullie zondige daden niet langer tolereren. Verberg jullie
indien jullie willen maar dat zal nutteloos zijn. Jullie vernietigingswapens zullen zelf vernietigd worden.
Jullie behandeling van de medeburgers zal een situatie scheppen waarvoor jullie je zullen moeten
verantwoorden, willen of niet, tegenover God de Eeuwige Vader. Jullie moeten vasthouden aan morele
verantwoordelijkheden want uiteindelijk zullen jullie geoordeeld worden door jullie daden.
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Bestuur jullie mensen met liefde, waardigheid en respect voor hun lichamelijk en moreel welzijn. Wanneer
jullie volk de religieuze vrijheid wordt ontzegd of wanneer zij door gelijk welke opgelegde dictatuur in
naam van politieke eenheid gedwongen moeten stoppen met of beknot worden in hun religieuze
gebruiken, dan zijn jullie verloren. Niet alleen zullen jullie boeten voor jullie daden maar het oordeel zal
hard zijn. Wie van jullie getrouwheid zweert aan jullie volk in de naam van God, de Eeuwige Vader, en
dan oneerlijke nieuwe wetten uitvaardigt die het recht ontzeggen op voedsel, bescherming en religieuze
vrijheid, zal de toorn en de macht van God moeten trotseren.
De wereld lijdt in elk land omwille van dictaturen hoewel niet in plaatsen waar jullie die zouden
verwachten. De wereld lijdt ook onder financiële moeilijkheden die de kwetsbare nog zwakker maakt. Ik
zeg tot die leiders die nog enig gevoel van Christelijke plicht hebben om op te komen voor het recht om
jullie beslissingen door Mijn leer te laten beïnvloeden, wat een directe impact zal hebben op Mijn
kinderen overal.
Voor diegenen onder jullie die samenspannen in de wandelgangen van de macht om een veelvoud van
landen op gecontroleerde wijze te onderdrukken, wat natie na natie zal aantasten en overal tot
ontberingen zal leiden, wees ervan bewust dat jullie daden bestraft zullen worden. Want tot hiertoe is
God, de Eeuwige Vader, geduldig geweest in de hoop dat jullie de nutteloosheid van jullie wegen zouden
inzien. In plaats daarvan hebben jullie je opgeworpen als een Elite Groep die zichzelf veel belangrijker
acht dan de rest van het menselijk ras. Jullie activiteiten, wees gewaarschuwd, zullen op een catastrofe
uitdraaien. Jullie afstemming op rijkdom, overheersing en hebzucht zal jullie niet alleen naakt en
kwetsbaar achterlaten maar in een erger staat dan diegenen die jullie mishandelen door machtsmisbruik.
De tijd is aangebroken voor de strijd om de wereld te bevrijden van het kwaad en de overheersing van
Satan. God de Vader staat op het punt om vanaf nu veel aardbevingen, tsunami’s (vloedgolven) en
overstromingen los te laten in een poging om jullie wakker te maken. Jullie intriges om wereldleiders
omver te werpen evenals diegenen die aan het hoofd staan van Religieuze groeperingen en om controle
maatregelen in te voeren waaronder één wereldmunt, zullen niet onbekend blijven. Wanneer jullie nu
getuige zullen zijn van die gebeurtenissen, zullen jullie ze onmogelijk nog kunnen ontkennen. Die
gebeurtenissen zullen jullie blinde toewijding aan de macht flink dooreen schudden. Jullie zullen
ontwaken in het besef dat jullie wegen een vergissing zijn. En wanneer jullie dat inzien, dan zal Ik staan
wachten. Jullie zullen naar Mij toe rennen en niet alleen om vergeving vragen maar ook jullie liefde voor
Mij aanwenden om het weer goed te maken. Mijn kinderen, jullie die een diepe onderliggende liefde voor
Mij koesteren, jullie zijn Mijn grootste hoop om het Kwaad te verslaan en de oneerlijke politieke corruptie
in de wereld. Bid voor de genaden om jullie te helpen tot Mij terug te keren.
Klimaatcatastrofen zoals niet meer gezien sinds de dagen van Noach
Gebed zal, zoals Ik voorheen gezegd heb, helpen om de rampen in de wereld af te zwakken zoals die nu
neigen naar een reeks van catastrofen die samenhangen met het klimaat en die nooit door mensen zijn
meegemaakt sinds de dagen van Noach. De wereld zoals jullie die kennen, zal plots zoveel
gebeurtenissen ondergaan en wel alle tegelijk dat chaos en verwarring de norm zullen zijn.
Waarom zouden jullie toestaan dat dit gebeurt? Ik spreek tot diegenen met grote politieke en financiële
macht die betrokken zijn bij wat zich afspeelt achter gesloten deuren. Dit is jullie laatste kans, aan jullie
gegeven uit een gevoel van liefde en medelijden met de mensen overal, om terug te keren en jullie
boosaardige wegen te verlaten. Of om de gevolgen ervan onder ogen te zien.
Jullie Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid

Deze Boodschappen zullen de laatste zijn die jullie ontvangen voor de Grote
Dag wanneer Ik kom om te Oordelen.
Zaterdag, 25 mei, 2013, 21:49 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de smart van de profeten die voor jou kwamen is nooit echt gekend
geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners werkten zij alleen en elke vorm van
aanvaarding werd hun ontzegd.
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De profeten werden gehaat omdat zij in de Naam van God profeteerden en omdat zij
spraken over toekomstige tragedies die over de mensheid zouden neerkomen omwille van
de smet van zonde. Zij leidden een eenzaam en beangstigend leven en kwamen dikwijls ten val
omwille van de moeilijkheid van hun Missie. Zij vonden het lastig om de profetieën te begrijpen en
velen van hen waren onwetend omtrent de Woorden die hun gedicteerd werden. Velen waren
onzeker of zij eigenlijk wel profeten waren, maar door de vruchten van hun Missie, toen zij konden
zien hoe het Woord van God zich verspreidde en hoe vlug bekeringen plaatsvonden, begrepen zij.
De meesten onder Gods profeten werden geminacht, bespot en beschouwd als ketters. Velen
werden naar de woestijn verdreven en gekweld, dat alles omdat zij door God gezonden
boodschappers waren.
Profeten worden in de wereld gezonden, enkel vanwege de Liefde van God, om Zijn
kinderen voor te bereiden op gebeurtenissen die een invloed zullen hebben op de redding
van hun zielen. Profeten hebben verschillende Zendingen ontvangen. In sommige gevallen
werden zij gezonden om de mensheid te waarschuwen voor het gevaar van ongehoorzaamheid
aan de Vader. Anderen werden gezonden om te waarschuwen voor de gevolgen die op de
mensen zouden neerkomen indien zij in ernstige zonde zouden vallen. In andere gevallen was het
om de mensheid te waarschuwen voor diegenen die hen zouden vervolgen en die zouden
trachten te verhinderen dat het Woord van God Zijn kinderen zou voeden. En dan was er
Johannes de Doper, gezonden om Gods kinderen voor te bereiden op de komst van de Messias,
de enige Zoon van God, gezonden om hen in de Ogen van God te verlossen. Maar zij wilden niet
naar hem luisteren. De nederigsten onder de Joden luisterden wel en aanvaardden Mij, Jezus
Christus, de Mensenzoon, maar de heiligste en oudste dienaren binnen de Kerk van die tijd,
weigerden de Waarheid te aanvaarden.
En nu ben jij, Mijn dochter, gezonden om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst zodat
Ik redding kan brengen aan de wereld en zodat Mijn Nieuwe Paradijs gerealiseerd kan
worden. Dit is voorzegd geworden, maar zullen zij luisteren? Helaas, neen. Zij weigeren te
geloven dat Mijn Vader mogelijk in hun tijd, Zijn laatste profeet in de wereld zou kunnen zenden.
Daardoor ontkennen zij het Heilig Evangelie van God. Zij geloven dat Mijn Tweede Komst niet zal
plaatsvinden tenzij in een verre toekomst. Deze vergissing wordt niet veroorzaakt door hun kennis
van de Heilige Schrift, maar door hun gebrekkig menselijk redeneren, waardoor niets van Mijn
Belofte om terug te komen kan begrepen worden.
De Schitterende Erfenis van jullie toekomst, die op jullie wacht, behoort jullie toe. Zij is bestemd
voor eenieder van jullie, ongeacht hoe zwart of zuiver jullie zielen zijn, maar jullie moeten je
voorbereiden en waakzaam zijn, want alle duivels van de Hel dwalen in deze tijd over de aarde
rond, en door anderen zullen zij proberen jullie tegen te houden. Satan wil niet dat Mijn Vader Zijn
kinderen naar huis brengt naar hun rechtmatige erfenis. Hij zal leugens verspreiden, verwarring
veroorzaken en jullie afleiden. Zijn sluwe en bedrieglijke wegen zullen o zo subtiel zijn en hij zal
werken door middel van andere zielen, die zichzelf openstellen voor zulke bekoring. Mensen
zullen daarom niet geloven dat God ooit nog op deze manier een andere profeet in de wereld zou
zenden. Dat is onnodig, zo zullen ze zeggen. Zij zullen voor de gek gehouden worden door in
plaats daarvan te geloven in de valse profeten en vermits er zo velen zijn – wolven in
schaapskleren – zullen zij getrokken worden naar hen die alles zullen vertellen wat zij willen
horen. Verzonnen sprookjes. Knap vermomd in heilige taal, die verschrikkelijke leugens zal
verbergen, die Mijn Heilig Woord bezoedelt.
Jij, Mijn dochter, zult de enige zijn die het Ware Woord van God zal spreken in deze tijd,
hoorbaar voor de hele wereld. Er zijn ook andere profeten van God, maar hun Zending is
verschillend. Jou zal gevraagd worden de Waarheid te zeggen, maar de Waarheid zal choqueren,
net zoals zij zielen zal redden.
Denken diegenen onder jullie die beweren Mij te kennen niet dat Mijn Vader een laatste profeet
zou zenden om jullie voor te bereiden, door de Kracht van de Heilige Geest, voor Mijn Tweede
Komst? Kennen jullie Hem niet? Weten jullie niet hoe groot Zijn Liefde is? Kennen jullie de
omvang niet van Zijn groot Erbarmen? Indien wel, dan zullen jullie luisteren naar deze
Boodschappen van de Hemel. Deze Boodschappen zullen de laatste zijn die jullie ontvangen voor
de Grote Dag wanneer Ik kom om te Oordelen.
Diegenen die leven in overeenstemming met het Woord van God en deze Boodschappen
niet kennen, hebben niets te vrezen. Diegenen die deze Boodschappen en waarschuwingen
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aanvaarden, om geen andere leer aan te nemen dan die welke door Mij, Jezus Christus gegeven
werd, hebben niets te vrezen, want hun behoort het koninkrijk van Mijn Nieuwe Paradijs.
Diegenen die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen weigeren, die van Mij afdwalen en hun zielen
verwoesten door Satan te eren met al zijn loze beloften, in plaats van hun God en Schepper,
zullen het eeuwig leven ontzegd worden, tenzij zij smeken om Mijn Erbarmen.
Er is nog tijd in het vooruitzicht om jullie levens te vernieuwen. Het is heel eenvoudig. Kom
naar Mij en Ik zal jullie beschermen. Deze profetieën hebben betrekking op de toekomst en zij
zullen gerealiseerd worden. Verwerp ze als zijnde onzin en jullie zullen de dag berouwen waarop
jullie de rug toekeerden naar de Waarheid die jullie beloofd werd als Gods geliefde kinderen.
Jullie Jezus

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.
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.
Aanvaard 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.
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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.

Kruistochtgebed (56)
Voor Priesters die Bescherming zoeken 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 om 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 Offer van de Heilige Mis 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

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze vernietigen, in de harten
van diegenen die mij aanroepen.
Zondag, 26 mei 2013, 14:10 u.
Mijn kind, je moet nooit luisteren naar diegenen die proberen jou te doen stoppen met deze Heilige
Missie.
Het is belangrijk dat je in vereniging blijft met mijn geliefde Zoon en weet dat deze stemmen, die
tegen mijn Zoon lasteren, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat, die uit hun mond vloeit, is
niet tegen jou gericht, maar tegen het Heilig Woord van mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden
mijn Zoon in de wereld heeft. Zij die Hem het meest kwetsen zijn diegenen die zeggen van
Hem te houden, maar die Hem nu verwerpen, terwijl Hij spreekt door Gods uitverkoren
profeten.
Diegenen die mij, de Heilige en Onbevlekte Moeder van God, gebruiken om zich te
verbergen, terwijl zij schunnigheden uitschreeuwen, vullen mij met tranen van groot
verdriet. Zo verhard zijn hun harten en zo vervuld met woede, dat hun haat tegen deze
Boodschappen velen zal choqueren. Diegenen die geloven dat zij het Woord van God verdedigen,
en die diegenen die in Zijn Naam komen afwijzen, mogen nooit hen vergoelijken die haat betonen
of die anderen in Zijn Naam belasteren. Wanneer dat gebeurt en wanneer zij die beweren profeten
te zijn dat doen, weet dan dat deze bittere aanvallen niet van God komen, want dat is onmogelijk.
Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze vernietigen, in de harten van diegenen die mij
aanroepen. Als zij mij niet roepen, kan ik hen niet helpen. Ik, als Mede-Verlosseres, zou nooit de
Waarheid kunnen ontkennen die mijn Zoon aan de wereld wenst te openbaren. Mijn plicht gaat uit
naar mijn Zoon. Ik zou jullie nooit zeggen de Boze te verwerpen of aan te klagen om jullie
vervolgens te misleiden door er aanspraak op te maken de Moeder van God te zijn.
Diegenen die beweren mij te eren door mijn Allerheilige Rozenkrans en dan gemene dingen
zeggen over mijn Zoon, door te verklaren dat Zijn Boodschappen leugens zijn, beledigen
mijn Zoon en onteren mij. Mijn Allerheilige Rozenkrans, wanneer hij traag en vanuit het hart
gebeden wordt, zal jullie harten voor de Waarheid van deze Missie openen. Jullie mogen nooit de
hoop opgeven, zelfs niet indien de Gave van onderscheiding jullie niet gegeven is. Zij zal jullie
geschonken worden wanneer jullie mij vragen jullie ziel toe te wijden aan de zorg van mijn Zoon.
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Wanneer dit met een eenvoudige en nederige geest gedaan wordt, zal mijn Zoon jullie belonen
met de Gave van de Heilige Geest.
Kinderen, jullie mogen de profeten van mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet indien jullie niet in hen
geloven. Jullie moeten zwijgzaam blijven en voor hen bidden. Mochten jullie mijn Zoons profeten
afwijzen, dan zal Hij dat niet tegen jullie gebruiken. Maar indien jullie verkondigen dat Zijn Heilig
Woord, gegeven aan de ware profeten, van de Boze komt, dan zullen jullie verschrikkelijk lijden.
Blijf rustig, kinderen, en stel jullie volle vertrouwen in mijn Zoon. Geef jullie over aan Zijn
Barmhartigheid en Hij zal jullie leiden en de vrede zal jullie deel zijn. Mijn lieve kinderen, ga veilig
in de wetenschap dat mijn Zoon jullie liefheeft. Hij vergeeft alle zielen, voor alle zonden, met
uitzondering van de eeuwige zonde – de lastering tegen de Heilige Geest.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit
terug op Mijn Heilig Woord.
Zondag, 26 mei 2013, 14:45 u.
Mijn liefste dochter, Mijn geliefde kinderen zijn op dit moment in verwarring. Ik verlang hun te
zeggen, en vooral aan diegenen die twijfels hebben omtrent deze Goddelijke Boodschappen aan
jou gegeven omdat Ik hen liefheb, dat zij niet moeten vrezen.
Vrees veroorzaakt twijfel. Twijfel brengt verwarring. Verwarring kan leiden tot bezorgdheid en ten
slotte zullen jullie blind worden voor de Waarheid. De Waarheid zal nooit gemakkelijk zijn om te
aanvaarden, want de Waarheid openbaart zowel het goede als het slechte. Niemand wil het
slechte horen en liever dan de leiding te aanvaarden die aan de wereld geschonken wordt door
Mijn Verlangens, zal de mensheid uit angst terugdeinzen.
Ik zend Mijn profeten om jullie te herinneren aan Mijn Oneindige Liefde voor ieder van Mijn
dierbare kinderen. Ik stuur hen ook om jullie te waarschuwen voor de hindernissen, die voor jullie
zullen geplaatst worden door de Boze om jullie van Mij weg te trekken. Wanneer Ik deze dingen
openbaar, is dit niet bedoeld om jullie te verontrusten, maar om jullie te redden en te beschermen
tegen kwaad.
De Waarheid aan jullie gegeven in Mijn Heilig Boek, de Bijbel, is er voor jullie om er je bewust van
te zijn. Neem haar niet om er jullie eigen versie van te maken, want het is niet Mijn Wens dat jullie
de Waarheid verdraaien. Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit terug
op Mijn Heilig Woord. Dit geef Ik jullie nu, zodat Ik Mijn kinderen kan verzamelen vanuit de vier
hoeken van de wereld. Mijn vijanden zullen proberen om de verspreiding van de inhoud van het
Boek der Waarheid te stoppen. Sta hen niet toe jullie af te leiden, want wanneer dat gebeurt zullen
zielen voor Mij verloren gaan.
Wees dankbaar dat Ik, jullie geliefde Vader, jullie deze grote Gave geef, aangezien jullie Mijn
Leiding nodig zullen hebben, vooral nu, aangezien de antichrist nu aan de hele wereld zal
voorgesteld worden om gezien te worden. Aan jullie zal, door het Boek der Waarheid, getoond
worden hoe jullie je zielen kunnen beschermen tegen de besmetting die hij gepland heeft om aan
de wereld toe te brengen. Elke bescherming wordt jullie gegeven om, niet alleen jullie eigen ziel,
maar de zielen van miljarden te helpen redden.
Aan het Restleger zullen de grootste krachten gegeven worden om het Beest te verslaan.
Het zal sterk genoeg zijn om dat te doen, wees dus nooit ontmoedigd wanneer Mijn
vijanden proberen te verhinderen dat jullie je over de hele wereld vermeerderen. Hun macht
zal vernietigd worden en diegenen die zwak zijn en de leugens geloven die hen weldra zullen
voorgesteld worden, in de Naam van Mijn Zoon, zullen voor Mij verloren zijn. Alleen door jullie
liefde voor Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en door de Kracht van de Heilige Geest
kunnen al Mijn kinderen gered worden.
Ik zal jullie altijd beschermen en bewaken. Verhef jullie zielen tot Mij door jullie trouw aan Mijn
Zoon en jullie zal de meest Schitterende Gave van Mijn Nieuwe Paradijs geschonken worden.

78
Laat niemand jullie verhinderen om jullie rechtmatige erfdeel op te eisen. Laat niemand jullie
tegenhouden om te strijden voor de zielen van al Mijn kinderen, want jullie hebben de nodige
Genaden gekregen om zelfs de zielen te redden van diegenen die Mij het meest beledigen. Ik
bemin jullie, kinderen. Ik wacht op jullie antwoord op deze Oproep van de Hemel.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

God de Vader: De Apostolische Geloofsbelijdenis (Credo), die erkent Wie Ik
Ben, zal gewijzigd worden.
Maandag, 26 mei 2014, 16:22 u.
Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de Apostolische Geloofsbelijdenis, die erkent Wie Ik Ben,
zal gewijzigd worden om in plaats daarvan valse goden te eren.
Wanneer de één-wereld-religie wordt ingevoerd, zal dat zorgvuldig gebeuren, om niet de
indruk te geven dat Ik, de Eeuwige Vader, niet langer vereerd Ben. Als Ik niet vereerd word
dan zal dit nieuwe gebed een gruwel zijn en mag het nooit gereciteerd worden indien Mijn
kinderen met Mij willen blijven en Eeuwig Leven verlangen. Het is veel beter dat jullie zwijgen
dan één woord van godslastering te uiten, dat geïntroduceerd zal worden in alle kerken die Mij,
jullie Vader, eren en die Mijn Zoon, Jezus Christus, jullie Verlosser aanvaarden.
Woorden die Mijn Naam vereren en die van Mijn Zoon, zullen verdraaid worden en
uitdrukkingen die naar Mijn Zoon verwijzen, zullen termen bevatten zoals "Jezus van het
Licht". Dat nieuwe gebed zal de klemtoon leggen op de superioriteit van de mens, op zijn
verantwoordelijkheid om het welzijn van zijn broeder te verzekeren en om alle religies, als één, te
verwelkomen om God te eren. Alle verwijzingen naar Mijn Zoon, op de manier die bedoeld is
om Hem te vereren, zullen worden vervangen door deze nieuwe titel die ze Hem zullen
geven. Aan de wereld zal gevraagd worden om de schoonheid van de Aarde te eren, en de
wonderen van de wereld gecreëerd door een God Die Eén is voor allen en Die elke vorm
van aanbidding aanvaardt. Dat zal de periode zijn waarin de wereld zal samenkomen in één
wereld, als een heidense religie. Omdat tal van religieuze uitingen deze nieuwe geloofsbelijdenis
zullen verwarren, zullen alleen diegenen echt begrijpen wat er gaande is, die gezegend zijn met
onderscheidingsvermogen.
Hoe zinloos zullen hun inspanningen zijn, want zij die Mijn kinderen in deze duisternis dompelen,
zullen lijden voor hun afwijzing van hun Schepper. En wanneer dat gebed het oorspronkelijke
vervangt, zal een andere gruwel worden toegebracht – de invoering van het herschreven
Woord, dat niets dan rotte vruchten zal voortbrengen.
Na verloop van tijd zal een speciaal symbool gecreëerd worden dat de nieuwe, door
mensen gemaakte god zal vertegenwoordigen, zodat diegenen die worden gevraagd om het
te dragen, de indruk zullen krijgen dat ze een goede zaak dienen door het tonen van
solidariteit met elkaar. Men zal hun zeggen dat al die dingen het welzijn van allen ten goede
komen, waarbij het jullie eerste taak zal zijn om naar de volmaaktheid van de mens te streven. Dat
is belangrijk, zullen ze jullie vertellen, voordat jullie God kunnen tegemoet treden. Jullie kunnen
Gods Wil niet doen als jullie niet proberen de mensheid te bevrijden uit de gebondenheid aan
religieuze vervolging, armoede en oorlogen. De nadruk zal liggen op alle zaken die te maken
hebben met Mijn Schepping – de Aarde, met de naties, de mensen en de politieke
machthebbers. Alles zal met elkaar verbonden worden, zo zullen ze zeggen, om God beter
te dienen. Het enige wat ze zullen dienen zal de koning van leugens zijn, die al deze zaken zal
teweegbrengen. En terwijl de wereld deze nieuwe, schijnbaar innovatieve ontwikkelingen in
wereldwijde aangelegenheden zal toejuichen, zal de mensheid tot het heidendom worden
gedwongen. Het heidendom zal een ontstellende duisternis van de ziel meebrengen. Dan zal
Ik, omwille van alles wat tegen Mij gericht is, hun gruwelijkheden verveelvoudigen – op de
Aarde waarop zij lopen, het water dat ze drinken, de bergen die ze beklimmen, de zeeën die
ze doorkruisen en de regen die hun gewassen voedt.
De strijd tussen de machtigen en de hoogmoedige en de kwaadaardige mensen met Mij, hun
eeuwige Vader, hun Schepper, zal een hard bevochten strijd zijn.
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Jullie eeuwige Vader
God de Allerhoogste

Omgaan met Financiële Tegenspoed.
Vrijdag, 27 mei 2011, 13:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jij nu minstens één dag per week begint te vasten. Door dat te
doen zal jij Mij ten zeerste behagen. Dat offer zal jouw zuiverheid sterken en je dichter bij Mijn
Allerheiligste Hart brengen.
In deze tijd worden Mijn kinderen overal ter wereld op vele manieren uitgedaagd. Moeilijkheden waarmee
zij nooit eerder te maken hadden. De grootste uitdaging is momenteel op welke wijze om te gaan met
geld dat nu schaars wordt. Dat is zeer beangstigend voor velen die hun huizen moeten behouden en hun
familie voeden. De tweede moeilijkheid is het gebrek in hun leven aan betekenisvolle geestelijke leiding
die tot hiertoe belangrijk geacht werd.
Verlies jullie inkomen en jullie verliezen het verlangen naar luxueuze wereldse goederen. Want welk nut
heeft al die luxe wanneer jullie je familie niet te eten kunnen geven? Welk nut heeft een mooi kleed
wanneer jullie je het niet kunnen veroorloven om het huis op te warmen? Het is alleen wanneer Mijn
kinderen zich beroofd zien van de overvloed waaraan zij gewoon geraakt zijn, dat zij de werkelijkheid
verstaan waarin zij nu verwikkeld zijn.
Jullie basisbehoeften moeten vandaag jullie eerste bekommernis zijn. Daarna moeten jullie jezelf
afvragen wat nu belangrijk is? Eens jullie gevoed en gekleed zijn, wat dan? Het voorblijven op andere
mensen is nu van geen tel meer wanneer jullie streven naar de basiselementen om te overleven. Het
benijden van de rijkdom en status van jullie buur speelt geen rol meer. Slechts nu zullen jullie op zoek
gaan naar de geestelijke vertroostingen die jullie zo lang in jullie leven gemist hebben.
In jullie zoektocht naar verkwikking voor jullie geest, keer tot Mij en Mijn Eeuwige Vader, God de
Schepper van alle dingen. Val niet in de bekoring om remedies te gaan zoeken bij geestelijke
genezers tenzij ze Mij vertegenwoordigen. Zoek geen kunstmatige troost in opwekkende middelen om
jullie pijn en verdriet te verlichten. De enige weg om bevrijd te worden van zorgen en kwelling is naar Mij
te komen, Jezus Christus, jullie Verlosser.
Ik wacht nu. Vraag Mij jullie te helpen en Ik zal voorzien in jullie basisbehoeften. Ik zal jullie altijd
verschaffen wat jullie willen, maar jullie moeten Mij eerst vragen. Houd jullie zorgen nooit voor jezelf. Deel
ze met Mij. Geef al jullie bekommernissen aan Mij. Ik zal onmiddellijk antwoorden. Want dat zal Mij
vreugde geven wanneer jullie Mij volledig vertrouwen.
Ik bemin jullie allen.
Jullie toegewijde Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid en Medelijden

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 een kind gewaarschuwd wordt 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.
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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. 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 om 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 om jullie te leiden en geen angst zal jullie
harten binnendringen.
Jullie geliefde Jezus

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.

81
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?
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 Leven. Vrees Mijn oproep niet. Vertrouw Mij
en zeg dit gebed (57) om Mij te vragen jullie Mijn roepstem te laten horen.

Kruistochtgebed (57)
Gebed voor de Clerus: Jezus, laat mij Uw roep horen.
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“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 opdat ik U op dit moment kan herkennen.
Ik offer U mijn nederige toewijding voor al wat U van mij vraagt. Help mij om 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

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

Jullie zullen even schuldig zijn als diegenen die verantwoordelijk waren voor
Mijn uitlevering aan Mijn beulen.
Woensdag, 28 mei 2014, 08:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden. Niets kan Mijn
Tweede Komst verhinderen maar toch geloven diegenen die weten Wie Ik Ben en die met open en
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gewillige harten werken voor Mijn tegenstander, dat zij zielen kunnen vernietigen vóór deze Grote
Dag.
Mijn vijanden, weet dit. Ik ken jullie. Ik kan jullie zielen doorschouwen. Ik kan zien welk
kwaad gehuisvest is in jullie harten. Ik kan ook het goede zien dat zij aan zij (met het kwaad)
binnenin jullie huist. Luister naar Mij want ik openbaar jullie de Waarheid van wat komende
is.
Indien jullie van Mij houden, dan zullen jullie aangemoedigd worden om dat niet te doen.
Indien jullie geloven in Mijn Onderrichtingen, dan zal jullie gevraagd worden te geloven in
een nieuw en vals surrogaat.
Indien jullie geloven dat Ik door deze Boodschappen met jullie in verbinding sta, dan zal de
Boze jullie overtuigen dat deze Woorden niet van Mij komen. Daarom zullen jullie verleid
worden om Mij te verraden en jullie zullen dat doen door Mijn dienaars te vervolgen die deze
Missie steunen. Jullie zullen verraders worden van deze Missie en als dusdanig zullen jullie even
schuldig zijn als diegenen die verantwoordelijk waren voor Mijn uitlevering aan Mijn beulen.
Indien jullie niet naar Mij luisteren, dan is dat jullie zaak en Ik zal jullie niet verantwoordelijk stellen
want Ik zal Mijn Wil nooit aan jullie opdringen. Veel beter zou zijn Mij te negeren en Mijn
Onderrichtingen te volgen, dan lijden toe te brengen aan anderen.
Nu Mijn Plan is begonnen om miljarden zielen te redden, weet dat Ik boven de wil zal staan van
mensen die Mij tegenwerken. Niets, woorden noch acties, daden noch boosaardigheid van welke
soort ook, kan Mij tegenhouden in Mijn zoektocht om de mensheid te redden. Zij die in Gods weg
staan zullen machteloos zijn en op het einde languit en in kwelling voor Mij liggen op de Dag
waarop Ik kom om te oordelen.
Jullie Jezus

Zonde zal altijd zonde blijven hoe jullie haar ook rechtvaardigen.
Zondag, 29 mei 2011, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat zij Mijn leer niet
begrijpen. Velen zijn er zich niet van bewust dat zij Mij beledigen hetzij omdat hun de waarheid nooit
geleerd werd hetzij omdat zij beslist hebben hun zonden te verdedigen. Velen onder diegenen die
zondigen proberen hun daad te rechtvaardigen omdat zij luisteren naar anderen die verdraagzaamheid
benutten als voorwendsel om de zonde te rechtvaardigen. Zonde zal altijd zonde zijn in de ogen van Mijn
Vader, hoe klein ze ook is. Velen onder hen die zwaar zondigen slagen er altijd ergens in om hun
zogenaamd ‘recht op zondigen’ goed te praten door zichzelf te verblinden voor het kwaad dat hun
zonden voorstelt.
Mijn kinderen zijn gelukkig dat Ik hun voor hun zonden vergeving schenk
Kenden Mijn kinderen overal toch maar Mijn Barmhartigheid, dan zouden zij beseffen hoe fortuinlijk zij
zijn door dit grote geschenk van vergeving dat Ik hun in dit leven aanbied. Als zij niet regelmatig
vergeving vragen zullen hun zonden ertoe leiden dat zij blijven zondigen, altijd weer, altijd weer. Hoe
meer zij zondigen hoe verder zij zich van Mij zullen verwijderen en hoe moeilijker het zal zijn om terug te
keren naar Mij. Luister naar Mij. Mijn Barmhartigheid is er opdat ieder van jullie ervan kan genieten.
Aanvaard dat nu van Mij. Sta de wereld niet toe jullie te strikken door jezelf toe te staan ten prooi te vallen
aan de verleidingen van de zonde. Eens je zondigt wordt je gevangen en weet je niet waarheen te
draaien. Zonde doet jullie je heel diep binnenin onbehaaglijk voelen.
Verdraagzaamheid (alles moet kunnen) is vandaag in de mode
Zo vele van Mijn kinderen blijven luid oproepen voor de nood van ‘verdraagzaamheid in de maatschappij’.
Tolerantie, in zijn losse betekenis, is in de mode vandaag. Ze kan gebruikt worden om zelfs de zwaarste
zonde te verdraaien. Verdraagzaamheid werd handig gekneed om elk soort van zonde te verdedigen, die
door de mensen in de wereld vandaag bekend is. Iedereen eist het recht tot verdraagzaamheid op.
Meestal zal gelijk welke zonde voorgesteld worden als een burgerrecht. Het speelt echter geen rol hoe
deze zonden worden voorgesteld als ‘zijnde goed’, zij zullen altijd fout zijn. Het is tijd dat de mensen de
waarheid onder ogen zien, om opnieuw verantwoordelijkheidszin te krijgen. Om te aanvaarden dat de
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zondige daden waaraan men deelneemt, moreel verkeerd zijn. Om hun naaste, inclusief de kinderen in
de moederschoot, als hun gelijke te behandelen in alle dingen.
Bid vurig om de genaden de waarheid te zien voor wat ze is en niet de uitgedokterde versie waarin jullie
verkiezen te geloven omdat zij jullie zelfzuchtige doelen goed uitkomt. Er is slechts één waarheid. In jullie
hart, kent ieder van jullie het verschil tussen goed en kwaad. Erken dat nu indien jullie willen dat Ik jullie
red van de vuren van de Hel.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

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

Wanneer een mens Mij verraadt, dan zondigt hij tegen Mij.
Donderdag, 29 mei 2014, 00:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen Mijn apostelen naar Mij kwamen, huilend en tranen van frustratie
wenend vanwege de manier waarop ze met wreedheid werden behandeld omwille van Mijn
Heilige Naam, vertelde Ik hen dit.
Vrees nooit afwijzing in Mijn Naam.
Wees nooit afgeschrikt door het gehuil van de Boze, die schreeuwt door de monden van diegenen
die hem dienen.
Voel nooit angst wanneer jullie verantwoordelijk gehouden worden in Mijn Naam. Maar wanneer
jullie verraden worden, door diegenen die jullie dierbaar zijn, weet dan dat Ik het ben die ze in het
Gezicht slaan.
Wanneer een mens Mij verraadt, zondigt hij tegen Mij. Wanneer hij Gods profeten verraadt,
verraadt hij de Drie-enige God, en daarvoor zal hij erg lijden.
Wanneer de Tussenkomst van de Drie-enige God verworpen wordt door zielen die zich
verzetten tegen de grootste Kracht van de Hemel, zullen ze onrust in hun geweten moeten
verduren. Deze ongerustheid zal hen nooit verlaten, tenzij ze hun ziel met Mij, hun Jezus,
verzoenen. Mij afwijzen wanneer de ziel weet dat Ik het ben, Jezus Christus, Die spreekt, is
betreurenswaardig. Maar de Drie-enige God tarten door Gods Tussenkomst te belemmeren
bij Zijn taak om zielen te redden, zal resulteren in een snelle straf door Mijn Vader.
Mensen mogen Mijn Woord bespotten, in vraag stellen en analyseren zoals het nu wordt gegeven,
maar wanneer ze het aandurven te proberen Mij te verhinderen om zielen te redden, door Mijn
Vertrouwen te verraden en zich tegen Mijn Barmhartigheid te verzetten, dan zal hun geen Genade
betoond worden.
Jullie Jezus

De Zwaarden van de Gerechtigheid zullen nu vallen.
Maandag, 30 mei 2011, 3:00 u.
Kinderen overal, luister nu naar Mij. De zwaarden van de Gerechtigheid zullen vallen op hen die
nalaten zich voldoende voor te bereiden op De Waarschuwing.
Mijn vlammen van Goddelijke Barmhartigheid, aan de wereld geschonken om elkeen van jullie een
voorsmaak te geven van wat de Laatste Dag van het Oordeel zal zijn, zal door zo velen van jullie
verkeerd geïnterpreteerd worden. Die grote dag van De Waarschuwing komt elke maand dichterbij, dus
moeten jullie nu tijd vrijmaken in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Veel zielen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat deze gebeurtenis werkelijk betekent. Zo velen
zullen, als gevolg daarvan, sterven van de schok, wat Mij ten zeerste bedroeft. Want voor diegenen
die niet overleven zal dat zijn omwille van de armzalige staat van hun zielen.
Katholieken overal ter wereld, ga nu biechten indien jullie willen genieten van Mijn grote akte van liefde
en barmhartigheid. Christenen en anders-gelovigen, spreek in stilte en zeg God hoe berouwvol jullie zijn.
Hoe veel spijt jullie hebben over jullie overtredingen en vraag Hem vergiffenis voor jullie zonden. Enkel zij
die sterk van hart zijn in hun liefde voor Mij en God, de Almachtige Vader, zullen gepast voorbereid zijn.
Anderen zullen, door hun sterkte van geest en karakter, eindelijk de waarheid begrijpen en Mij met
liefde in hun harten aanvaarden.
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Wat de anderen betreft, de schok zal zo brutaal zijn dat wanneer hun duistere zielen hun zullen
geopenbaard worden, zij zullen doodvallen. Maar dan zal het te laat zijn om vergiffenis te zoeken.
Voor hen zal er geen hoop zijn. Bid, bid jullie allen opdat zoveel mogelijk zielen die grote akte van
Barmhartigheid zullen overleven.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

Waarschuwing aan diegenen die zich inlaten met Satanische verering.
Maandag, 30 mei 2011, 22:00 u.
Mijn dochter, jij wordt nu veel sterker en door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil, kan jij nu de
wereld verwittigen voor wat gaat komen.
Wanneer Ik spreek over zonde heb Ik niet de afschuwelijke zonden geopenbaard die zelfs doortrapte
zondaars moeilijk zouden vinden om te vatten. De weerzinwekkende praktijken die zogenaamde
gesofisticeerde westerse genootschappen achter gesloten deuren begaan, zouden jullie tot in de diepste
kern van jullie wezen shockeren.
De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen ritueel vermoord worden uit eerbied voor Satan zijn in
de wereld vandaag een werkelijkheid. Maar zij zijn slechts enige van de uiterst boosaardige daden die
begaan worden door de Mens beïnvloed door Satan. Ga zo ver, Mijn kinderen, en het zal jullie onmogelijk
zijn om nog naar Mij terug te komen. Andere daden die Mijn Hart breken zijn het lichamelijke misbruik
van vooral jonge onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het soort zonden verduidelijken die velen onder
jullie zouden benauwen indien Ik ze in detail zou beschrijven. De aanhangers van Satan zijn door hun
cultus meedogenloos in hun behandeling van het menselijk wezen voor wie zij geen enkel respect
hebben. Offers, inclusief mensenoffers, godslasteringen, vloeken en daden van heiligschennis tegenover
Mij, Mijn Eeuwige Vader en Mijn Geliefde Moeder zijn vaste rituelen. Deze Satanvereerders hebben zo
weinig schaamte dat zij hun oneerbiedigheid publiekelijk tentoon spreiden via muziek, films, TV en kunst.
Zij die schuldig zijn aan zulke heiligschennissen zullen eeuwige verdoemenis tegemoet treden en voor
eeuwig branden in de Hel.
Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij zullen ontvangen, jullie Verlosser, Jezus
Christus. Het is ook Mijn laatste verzoek aan jullie om jullie zelf te redden zolang jullie het kunnen.
Ik, Jezus Christus, maak geen zinloze bedreigingen. Ik zal alles doen om jullie te redden. Maar voorbij
een zeker punt is er niets dat Ik kan doen om jullie te stoppen valse troost te zoeken die jullie denken te
vinden bij de Duivel. Ontsluit de Satanische schakels waardoor jullie gebonden zijn en vlucht naar Mij. Ik
zal jullie redden, maar jullie moeten Mij om vergeving vragen zolang jullie leven in dit leven.
Denk eraan, het is jullie keuze. Hemel of Hel. Jullie kiezen terwijl jullie nog leven op deze aarde. Want
jullie zullen niet in staat zijn dat te doen wanneer jullie overgaan naar het volgende leven.
Jullie immer geduldige en liefhebbende Jezus Christus

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.
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.
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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.
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.
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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 om 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.
Jullie geliefde Redder
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus

Zeg hun dat Ik hen bemin maar dat Ik verlang dat zij tegen Mij spreken.
Dinsdag, 31 mei 2011, 10:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is werkelijk een buitengewone reis voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik
ben er Mij van bewust dat je moe bent nu. De snelheid waarmee deze boodschappen door jou werden
ontvangen en zo vlug in zoveel talen gepubliceerd, toont jullie hun hoogdringendheid aan. Dat toont jullie
ook de goddelijke leiding aan het werk in zijn volmaakte grootte.
Deze boodschappen die bol staan van Mijn onderrichtingen, werden vooral gegeven om jullie het belang
van jullie zielen in dit leven uit te leggen zolang jullie in de mogelijkheid zijn. Veel mensen zullen door het
lezen van deze boodschappen verontrust worden, vooral diegenen met weinig geloof in God, de Eeuwige
Vader. Velen zullen bekeerd worden. Sommigen zullen vrezen voor hun toekomst op deze aarde voor
henzelf en voor hun families en vrienden.
Zeg hun alstublieft dat Ik hen bemin
Vanaf het moment dat zij eerst hun geest zullen openen voor het feit dat God werkelijk bestaat, zullen zij
klaar zijn voor fase twee. Dan zullen zij zich beginnen af te vragen waarom zo’n communicatie
plaatsvindt. Waarom Jezus Christus, de enige Zoon van God, de Eeuwige Vader, zo’n buitengewone
stappen zet en dan zullen zij tot de voor de hand liggende conclusie komen. Dat het is omdat Ik ieder
afzonderlijk van jullie bemin en dat Ik jullie wil redden. Ik wil jullie allen koesteren en Ik moet er al het
mogelijke voor over hebben om jullie dichter tot Mijn Hart te brengen.
Ik wil jullie in jullie harten raken zodat in jullie zielen een licht zal ontsteken. Er valt niets te vrezen in deze
wereld wanneer jullie volledig op Mij vertrouwen. Ik heb wonderbaarlijke plannen voor ieder van jullie die
dichter bij Mijn Heilig Hart wil komen. De meest buitengewone gaven staan op jullie te wachten. Heb
geen vrees voor wereldse onrust. Want Ik zal al diegenen die in Mij geloven beschermen en voorzien in
jullie lichamelijk noden. Vertrouw Mij, de Heer van de Mensheid, gezonden om jullie weer opnieuw te
redden van de eeuwige duisternis.
Wend jullie tot Mij als onschuldige kinderen
Het is niet nodig om gebeden te leren wanneer jullie onwetend zijn. Ja, zij zijn nuttig, maar al wat Ik jullie
vraag is met Mij te spreken. Op de manier waarop jullie gewoonlijk met een vriend spreken. Ontspan,
neem Mij in vertrouwen. Vraag om Mijn hulp. Mijn erbarmen is vol en vloeit over, wachtend om jullie
ermee te overstromen. Indien jullie maar het medeleven kenden dat Ik heb voor ieder van jullie op aarde.
Zelfs voor de zondaars. Mijn kinderen zijn Mijn kinderen zelfs wanneer zonden hun zielen bevlekken. Ik
verafschuw de zonde maar bemin de zondaar.
Zo velen onder jullie zijn bang om Mij geregeld om vergiffenis te vragen. Jullie moeten je nooit ongerust
maken. Nooit. Indien jullie werkelijk spijt hebben zal jullie vergeven worden.
Zonde, Mijn kinderen, zal een voortdurend probleem zijn. Zelfs Mijn meest toegewijde volgelingen
zondigen. En zondigen. Altijd en altijd weer. Dat is een feit. Eens Satan losgelaten werd, werd de zonde
wijdverspreid. Velen zijn te beschaamd om zich tot Mij te keren. Zij buigen hun hoofden en knijpen een
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oog dicht wanneer zij zich slecht gedragen hebben. Te trots en te beschaamd gaan zij verder alsof het
wel zal vergeten worden. Wat zij niet begrijpen is dat duisternis de duisternis aantrekt. Dus, wanneer
jullie een keer zondigen dan is het veel gemakkelijker om weer te zondigen. Door jullie geweten te
blokkeren draait de cyclus rond en rond. Dan zal de zondaar elk excuus aanwenden om het verkeerd
handelen te ontkennen. Zij zullen verder in een neerwaartse spiraal vallen. Dat komt omdat zij niet weten
hoe om vergeving te vragen. Omdat zij de belangrijkheid van de nederigheid niet begrepen hebben
vinden zij het onmogelijk om zich tot Mij te wenden. Het is nochtans niet ingewikkeld hoor, om Mij om
vergeving te vragen. Wees nooit bang voor Mij. Ik wacht op eenieder van jullie die de moed heeft om de
eigen zonden te veroordelen. Eens jullie die gewoonte aannemen worden jullie buitengewone gaven
geschonken. Nadat jullie je zonden hebben beleden zullen jullie in staat van genade zijn. Als jullie dan
het sacrament van de Eucharistie ontvangen zullen jullie een opwellende energie voelen die jullie zal
verbazen. Dan en alleen dan zullen jullie de ware vrede vinden.
Niets zal jullie van streek maken. Jullie zullen sterk zijn, niet alleen in jullie ziel. Jullie geest zal rustiger
zijn en beheerster. Jullie zullen het leven tegemoet treden met een andere en positievere ingesteldheid.
Wie zou zo’n leven niet verlangen?
Kom terug naar Mij, kinderen, in deze tijden van leed in de wereld. Laat Mij jullie de vreugde tonen die
van jullie is wanneer jullie je tot Mij wenden.
Onthoud dat Ik eens Mijn leven voor jullie gegeven heb. Mijn liefde kent geen grenzen. Ik zal jullie roep
beantwoorden. Al wat jullie te doen hebben is vragen.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

Profetie van Garabandal wordt nu een realiteit.
Dinsdag, 31 mei 2011, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in zo’n korte tijd hebben we het al ver gebracht. Daar was een reden voor,
want het was die hele tijd nodig Mijn Allerheiligste Woord bekend te maken aan een wereld die dorst naar
Mijn liefde. Toch luisteren zij nog niet, omdat zij niet willen weten. Terwijl veel van Mijn trouwe
volgelingen nu waakzaam zijn omtrent de komende veranderingen zijn er toch zo velen die hoegenaamd
geen enkele interesse hebben in de waarschuwingen die de wereld tot nu toe gegeven werden door Mijn
Geliefde Moeder. De profetieën van Garabandal zullen nu werkelijkheid worden. Bereid jullie nu voor op
die gebeurtenis want jullie hebben nog slechts enkele maanden om jullie zielen klaar te maken.
Alstublieft, Mijn dochter, vrees niet, want Ik weet dat die gebeurtenissen je triestig maken omdat je denkt
aan de toekomst van je kinderen. De Waarschuwing zal alles veranderen. Maar ze zal een tweesprong
teweeg brengen. De mensen zullen dan, nadat zij voor de waarheid van het bestaan van God zijn wakker
geschud, uit vrije wil moeten kiezen tussen de twee wegen. Het pad van redding. Of het pad van
verdoeming.
De kastijding zal veel in de wereld wegvagen
Bid vurig opdat de mens voor de eerste weg kiest. Want doet hij dat niet dan zal de wereld een uiterst
zware kastijding ondergaan waarbij veel in de wereld zal weggevaagd worden. Waarom zouden
Mijn kinderen dat wel wensen? En toch, door de schuld van de zonde, zal de mens helaas ervoor kiezen
Mijn belofte te negeren en het pad van de Bedrieger volgen. Ik heb je gezegd dat Ik geen datum zal
geven voor De Waarschuwing, want die is slechts gekend door enkele uitverkoren zielen. Want mocht
deze datum publiek gemaakt worden dan zouden vele mensen geneigd zijn om verlossing te gaan
zoeken uit een soort valse nederigheid. Vertrouw Mij. Alles zal goed zijn, kinderen. Jullie zijn gezegend
met dit wonderbaarlijk geschenk van Openbaring. Het zal er nu op lijken dat de wereld wat rustiger wordt
en ietwat vreemd in de komende maanden die voorafgaan aan De Waarschuwing. Want wanneer die
plaatsvindt, indrukwekkend en hoewel aan de hemel zichtbaar, zal deze mystieke ervaring zo rustig zijn
dat jullie beter zullen voorbereid zijn op deze stille ontmoeting met jullie eigen geweten.
Vergeet niet dat hoe meer mensen vooraf verwittigd zijn omtrent deze gebeurtenis, hoe meer zielen er
zullen gered worden. Bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans voor die zielen die tijdens De
Waarschuwing zullen sterven. Zij hebben jullie gebeden nodig.
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Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

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

Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het maakt niet uit wat
jullie gedaan hebben.
Zaterdag, 31 mei 2014, 08:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde gloeit als een oven voor ieder van jullie. Zij is nog feller
ontvlamd omwille van de boosaardige invloed waaraan de mensheid onderworpen werd. Alle
soorten van misleiding verduisteren de zielen op dit moment van de geschiedenis, als
gevolg van de invloed van de duivel in de wereld, terwijl de laatste strijd om de zielen
voortgaat.
Elke man, vrouw en kind ouder dan zeven jaar zal worstelen om te onderscheiden tussen
goed en kwaad. Velen zullen slechte daden goedpraten en zeggen dat zij gerechtvaardigd zijn
om dat te doen. Zij die slechte woorden, daden en handelingen als goed beschouwen, zoals door
de bedrieger ingeplant in hun hart, zullen geen wroeging voelen.
Alle zielen, onafhankelijk van hun geloof, ras, kleur of omstandigheden, zullen ronddolen in
verwarring over wat rechtmatig is in de Ogen van God en wat als verkeerd verklaard werd.
En terwijl de massa’s in dwaling, zonden onder alle vormen zullen toejuichen, zullen diegenen die
Mij verraden geen greintje voldoening hebben in hun zielen. Diegenen die niet afwijken van de
Waarheid van alles wat van Mij komt, zullen als demonisch beschouwd worden. Maar wanneer zij
tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap, zullen zij zich daar niets van aantrekken omdat Ik hen zal
doordringen van innerlijke vrede die niet zal wankelen.
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Ik beloof jullie allen, ook diegenen die zwak zijn en die bezwijken onder de leugens die Satan bij
jullie heeft ingeplant, dat Ik jullie nooit zal opgeven. Ik zal jullie aanmoedigen, jullie vullen met Mijn
Liefde telkens wanneer jullie Mij toestaan om jullie naar Mij toe te trekken. Mijn Liefde verzwakt
nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben. Maar wees jullie
ervan bewust dat het jullie ziel is die de uiteindelijke prijs is en de Boze zal nooit
verzwakken in zijn zoektocht om jullie in te palmen.
Mijn Liefde is zo machtig dat zelfs wanneer jullie Mij verraden, Ik ervoor zal instaan dat jullie je
bewust zijn van jullie dwaling in jullie geweten. Dat is waarom jullie een gevoel van verlies
gewaarworden wanneer jullie iets doen in naam van de gerechtigheid – waarvan jullie in je hart
weten dat het verkeerd is – en waarom jullie dan alleen maar verdriet voelen. Op dat ogenblik
moeten jullie beroep doen op Mij, jullie Jezus, met volgend Gebed om jullie bij te staan in jullie
moment van hulpeloosheid.

Kruistochtgebed (152)
Help mij in mijn uur van hulpeloosheid.
“Lieve Jezus, help mij in mijn uur van hulpeloosheid.
Bevrijd mij van zonde en open mijn ogen, mijn hart en mijn ziel voor de misleiding van de duivel en
zijn wegen van het kwaad.
Vul mij met Uw Liefde wanneer Ik haat in mijn hart voel opkomen.
Vul mij met Uw Vrede wanneer ik bedroefd ben.
Vul mij met Uw Kracht wanneer ik zwak ben.
Red mij uit de gevangenschap waarin ik mij bevind zodat ik vrij kan zijn en veilig geborgen in Uw
Heilige Armen. Amen.”
Mijn Liefde is eeuwig. Jullie ziel is eeuwig. Mijn Koninkrijk is eeuwig en zo is ook het Rijk van de
Boze.
Wanneer jullie schuldig zijn aan vreselijke zonden, dan moeten jullie elke seconde strijd leveren
om jullie te verwijderen van het gevaar en ernaar streven om altijd trouw te blijven aan Mij. De
gemakkelijkste weg om dat te doen is door elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin. Al wat jullie
verwijdert van de liefde voor elkaar, komt niet van Mij.
Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door
mijn geliefde Vader bevolen.
Zaterdag, 31 mei 2014, 16:20 u.
Mijn lieve kind, ik wil een beroep doen op ouders van kinderen en jongeren, over de hele
wereld, om hen toe te wijden aan mijn Onbevlekt Hart.
Mijn Dierbare Zoon, Jezus Christus, wil dat ik dit doe, aangezien Hij hen zal bedekken met
Zijn éKostbaar Bloed en hen zo veilig bewaren. Hij wil dat jullie, lieve kinderen, dit doen omdat
Hij hun grote Genaden zal verlenen. Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door mijn
geliefde Vader bevolen. Door Zijn Zoon, Jezus Christus, belooft Hij grote Genaden en die
kinderen die aan mij worden opgedragen zullen beschermd worden tegen de invloed van de
geest van het kwaad.
Mijn Zoon zal alles doen wat nodig is om alle gezinnen in Zijn Nieuwe Paradijs te verenigen en
door jullie kinderen aan mij, de Moeder van Verlossing, toe te wijden zal grote Bescherming
worden gegeven aan elke familie wier namen van de kinderen aan mij worden opgedragen.
Mijn liefde voor Gods kinderen is heel bijzonder, want ik ben de Moeder van al Gods kinderen. Het
zal door mij, de Moeder van Verlossing, zijn dat zielen die aan mij gewijd zijn, zullen gered
worden door de Barmhartigheid van mijn Zoon. Deze zielen zullen niet verleid worden door het
bedrog dat door de antichrist aan de wereld zal voorgesteld worden.
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Jullie moeten dit Gebed één keer per week bidden, vóór een beeld van mij, jullie geliefde
Moeder, en jullie zelf zegenen met Wijwater voordat jullie het bidden.

Kruistochtgebed (153)
De Gave van Bescherming voor kinderen
“O Moeder van God, Moeder van Verlossing,
Ik vraag dat u de zielen toewijdt van deze kinderen (vermeld ze hier...) en hen voordraagt aan uw
geliefde Zoon.
Bid dat Jezus, door de Kracht van Zijn Kostbaar Bloed, deze kleine zielen zal bedekken en tegen het
kwaad zal behoeden met elke vorm van bescherming.
Ik vraag u, lieve Moeder, om mijn familie te beschermen in tijden van grote moeilijkheden en dat uw
Zoon goedgunstig zal neerzien op mijn verzoek om mijn familie eensgezind te verenigen met Christus
en ons de Eeuwige Zaligheid zal schenken. Amen.”
Ga en wees dankbaar voor de liefde die God voor Zijn kinderen heeft. Grote Barmhartigheid en
Zegeningen zullen aan elk kind en elke jongere worden toegekend wier namen jullie aan mij
voorstellen voor toewijding aan mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

