Het Boek der Waarheid

Bundeling der boodschappen van
juni

Dus van de 5 of 6 jaren, tussen
2010 en 2015 eerst
de 1ste juni, 2de juni
en zo verder tot einde juni.
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De Dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld.
Woensdag, 1 juni 2011, 11:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij werd zojuist weer getest in Mijn Allerheiligste Naam om van de waarheid af
te wijken. Dat zal een dagelijks voorval zijn want er zal geen dag voorbijgaan dat de Bedrieger niet zal
proberen je te stoppen en weg te trekken van dit werk, door twijfels in je geest te zaaien.
Jij moet niet kijken naar boodschappen van andere zieners of luisteren naar eender welke andere
persoon die beweert dat hij komt in Mijn naam wanneer zij jou een boodschap geven die tegengesteld is
aan het woord dat jij van Mij ontvangt.
Mijn profetieën worden nauwkeurig aan jou meegedeeld, Mijn dochter. Satan zal blijven afbreken en je
pijn doen wanneer jij het het minst verwacht. Dus, wees altijd op je hoede. De dagen van Mijn geliefde
Paus zijn nu geteld. Hij zal het Vaticaan verlaten hebben voor De Waarschuwing plaatsvindt.
Vertrouw Mij. Gehoorzaam Mij. Jij maakt nu goede vooruitgang. Maar wend je ogen nooit van Mij af.
Hoe dan ook, wees nooit bang je leven te leven zoals je dat normaal zou doen, zolang gebed en
toewijding aan Mij maar een wezenlijk en belangrijk deel ervan zijn. Ik ga ervoor zorgen dat jij van nu af
niet meer alleen bent in dit werk en dat enkel zij die door Mij geleid worden enige invloed zullen hebben
op jouw onderscheiding.
Vertrouw Mij wanneer Ik zeg dat Satan Mijn Woorden niet zal saboteren noch de boodschappen die jij
van Mij ontvangt zal besmetten. Dat zal in dit geval niet gebeuren, want deze zending is van het grootste
belang en alle bescherming wordt jou geboden, Mijn dochter. Indien je ooit bezorgd bent omtrent een
boodschap, vraag Mij dan gewoon om een antwoord en dat zal je gegeven worden. Vraag niet aan
iemand anders naar hun inzichten want zij zijn niet bevoegd Mijn Goddelijk Woord toe te lichten.
Laat je nooit in met boodschappen van andere zieners. Dat is zeer belangrijk want het zal je werk
beschadigen.
Intussen weet jij dat Ik, jullie Verlosser en Koning van de Mensheid, de Opdrachtgever ben. Niemand zal
Mijn woord bezoedelen. Nooit. Wees dankbaar dat jij de gave van profetie gekregen hebt en gehoorzaam
Mij altijd. Beledig Mij nooit door te gaan twijfelen. Die tijden zijn nu voorbij. Kom naar Mij toe met
nederigheid in jouw hart en ziel. Blijf rustig wanneer Mijn woord bespot, aangevallen, ontkend,
tegengesproken en bevraagd wordt, want het is niet aan jou om in Mijn plaats te antwoorden. Jij zal nog
zoveel meer van Mij leren, Mijn dochter, als jij wil gaan zitten en naar Mij luisteren. Ik vul jouw geest met
de gave van onderscheiding. Aanvaard deze gave. Twijfel niet. Verheug je met Mij.
Dit is een zeer belangrijke zending, anders dan alles wat Ik sinds de vroegste profeten aan de mensheid
gegeven heb. Menselijk gesproken zal ze sterkte van jouw kant vereisen. Nu juist is het van belang om
eenvoudig met Mij te communiceren door gebed, aanbidding en de Heilige Sacramenten. Alle andere
zaken moeten daarbuiten gehouden worden. Ook jouw familie is te allen tijde zeer belangrijk. Alles buiten
deze twee werkelijkheden valt in een veel lagere categorie. Probeer te ontspannen en voel Mijn liefde.
Verlies geen kostbare tijd door je zorgen te maken. Kom gewoon bij Mij in volle vereniging en je zal voor
schade beveiligd zijn. Ik bemin je, Mijn dochter en Ik vertrouw je.
Je trouwe Verlosser en Leraar
Jezus Christus

666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal, die jullie gedwongen
zal worden te aanvaarden juist zoals jullie de eerste de beste vaccinatie zouden
aannemen.
Vrijdag, 1 juni 2012, 20:15 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is reeds zijn vredesplan aan het voorbereiden dat hij zal
introduceren kort nadat de oorlogen in het Midden- Oosten wijdverspreid zijn en wanneer de pijn en het
verschrikkelijk leed duidelijk maken dat er geen teken van hoop meer is.
Dan zal hij opeens verschijnen en zichzelf aan de wereld bekendmaken als een man van vrede, een
schitterende diamant die zal stralen te midden van de duisternis.
Wanneer hij te voorschijn komt zal hij aanzien worden als een van de meest charismatische politieke
leiders van alle tijden.
Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meerderheid van de mensen
bedotten.
Hij zal liefde en medelijden uitstralen en zal beschouwd worden als een Christen. Met de tijd zal hij vele
volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen zodat hij gaat gelijken op Mij, de Messias.
Men zal hem zien als iemand die de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal in bijna elk land van de
wereld geliefd zijn.
Dan zal het lijken alsof hij bovennatuurlijke bekwaamheden heeft. Velen zullen geloven dat hij door Mijn
Vader gezonden werd en dat hij Mij is, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.
Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven opgeven voor hem en hij zal met hen lachen en de
spot drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.
Dat zal de grootste ontgoocheling aller tijden zijn en het plan is jullie zielen te stelen, jullie van Mij weg te
trekken.
Hij en de Valse Profeet, die als een koning zal zetelen op de Stoel van Petrus, zullen in het geheim
samenzweren voor de ene wereldreligie.
Die zal gelijken op een soort Christelijke religie die liefde promoot. Zij zal echter niet de liefde voor elkaar
promoten die van God komt. In plaats daarvan zal zij liefde voor en trouw aan de Antichrist stimuleren
alsmede de liefde voor zichzelf.
De gruwel stopt daarmee niet want wanneer zij de kinderen van God verleid hebben zal de aanval
ingezet worden.
Plots zal aan allen gevraagd worden om het ene wereldmerkteken van getrouwheid te aanvaarden. Een
verenigde wereld waarin alle mensen moeten participeren.
Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot het voedsel en hoe jullie leven.
Regels, veel regels, zullen betekenen dat jullie gevangenen zijn geworden. De sleutel van jullie cel, die
jullie onder hun controle houdt, zal het Merkteken van het Beest zijn.
666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal, die jullie gedwongen zal worden te
aanvaarden juist zoals jullie de eerste de beste vaccinatie zouden aannemen.
Eens ingeplant zal het niet alleen jullie geest en ziel vergiftigen, maar ook jullie lichaam. Want het zal een
plaag veroorzaken die beraamd is om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.
Jullie moeten het Merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie onderrichten wat te doen.
Velen zullen het Merkteken aanvaarden omdat zij zich hulpeloos zullen voelen.
Het Zegel van de Levende God, Mijn Kruistochtgebed (33) is jullie levenslijn.

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.
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.
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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.”
Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen dat jullie door Mijn Eeuwige Vader gegeven
wordt, zullen jullie het Merkteken niet moeten aanvaarden.
Jullie zullen niet worden aangeraakt. Jullie huis zal niet gezien noch gezocht worden of een
doelwit zijn, want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.
Jullie zullen voedsel moeten verbergen dat enkele jaren moet meegaan. Jullie zullen je eigen groenten
moeten telen, jullie eigen water opslaan en alle Heilige voorwerpen rond jullie bewaren.
Mijn Restkerk zal groeien en zich verspreiden en jullie zullen schuilplaatsen krijgen wanneer het nodig is.
Er is veel planning nodig nu.
Zij die met jullie lachen om wat jullie doen, of zeggen, Jezus zou jullie vast en zeker niet vragen zoiets te
doen? Voorziet Hij niet al zijn volgelingen in hun tijd van nood?
Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Dus speelt het geen rol als jullie slechts
een weinig eten hebben want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn.
Bid vurig voor die zielen die niet in staat zullen zijn het Merkteken te vermijden.
Die onschuldige zielen die in staat van genade zijn op het moment dat zij gedwongen worden de chip te
aanvaarden, zullen gered worden.
De rest van jullie moet plannen om jullie familie te beschermen en jullie trouw aan de Heilige
Eucharistie en de Mis.
Wanneer de Antichrist alle religies opslokt is het enige wapen waartegen hij machteloos zal zijn, de
Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de
Heilige Eucharistie.
Mijn Missen moeten verdergaan. Diegenen onder jullie die dat weten moeten nu talrijk samenkomen en
starten met de voorbereidingen.
Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen ontvangen om jullie rangen over de hele
wereld te laten aangroeien.
De Rots zal belast worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zullen zeggen dat het Mijn Nieuwe
Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar.
Maar wanneer de vervolging eindigt zal Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren volk de Tempel herbouwen
en Mijn Nieuw Jeruzalem zal neerdalen vanuit de Hemel.
Het (Nieuwe Jeruzalem) zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen op hetzelfde moment gehoord
worden in de Hemel en op aarde.
En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn komst aankondigen en velen zullen in extase ter aarde
neervallen en wenen van opluchting, liefde en vreugde.
Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De hemelen zullen oplichten, de donder
zal luid weerklinken en engelenkoren zullen zingen in zoete harmonie wanneer al Gods kinderen de
Ware Messias zullen verwelkomen.
Ik, Jezus Christus, zal komen om te oordelen. En de Hemelen en de Aarde zullen één worden.
De Nieuwe Glorievolle luister, de vernieuwde aarde zal oprijzen en het Nieuwe Paradijs zal allen
omarmen wier namen opgeschreven staan in het Boek van de Levenden en die zich als één verenigen.
En terwijl het einde van de oude aarde, besmeurd met de vlek van de zonde, tot een einde zal komen zal
het Nieuwe Tijdperk pas beginnen.
Dat is waarnaar jullie moeten streven. Dat is waarop jullie recht hebben als deel van jullie natuurlijke
erfenis.
Concentreer jullie enkel op het redden van alle zielen.
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Dat is de reden waarom jullie alle obstakels die jullie tegenkomen moeten negeren. De vervolging. De
pijn. De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. Alles wat telt is het redden van zielen.
Jullie Redder
Jezus Christus

De Maagd Maria: Ik heb deze gruwelijkheden geopenbaard aan de kleine kinderen
Melanie en Maximin te La Salette.
Zaterdag, 2 juni 2012, 11:00 u.
Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die Mijn Zoon liefhebben, op dit moment bidden om de
genaden van sterkte en doorzettingsvermogen.
De kennis die jullie hier door deze boodschappen wordt geopenbaard, kinderen, dient om jullie te helpen
voorbereidingen te treffen.
Heb nooit het gevoel, dat jullie, als Gods leger, niet in staat zullen zijn om het boosaardig regime
te weerstaan dat zichzelf weldra aan de wereld zal tonen.
Herinner jullie altijd de macht van Mijn Heilige Rozenkrans.
Herinner jullie altijd dat de macht van Mijn Vader de grootste macht is die bestaat.
Geen enkele macht is zo groot dat ze de Glorievolle Macht van God zou kunnen verslaan.
Wanneer je een echt kind van God bent, en je tot de Vader komt door Mijn Zoon, dan zal je beschermd
worden.
Angst wordt veroorzaakt door het onbekende, maar ze kan ook veroorzaakt worden wanneer de
Waarheid bekend gemaakt wordt.
Laat toe dat de genaden die jullie verleend worden door de Kruistochtgebeden, jullie de gemoedsrust en
de zielensterkte geven om op te marcheren tot de redding van zielen.
Hoe meer zielen zich bekeren tot de liefde van Mijn Zoon, hoe sterker jullie Kruistocht zal zijn.
Heb elkaar lief en verenig jullie in gebed om te helpen Gods kinderen te redden van de Antichrist.
Bid, bid, bid dat elke ziel moedig genoeg zal zijn om zijn vergiftigd merkteken te weigeren.
Ik heb deze gruwelijkheden zo lang geleden al geopenbaard aan de kleine kinderen Melanie en
Maximin te La Salette. De tijd dat deze profetieën in vervulling gaan is nabij.
Ik vertelde deze kinderen over de boze plannen en zij geloofden wat Ik hun zei. Nu moeten jullie,
kinderen, geloven dat deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden.
Jullie moeten vurig bidden om veel van de pijn die door de mensheid zal moeten verduurd worden
te verzachten en af te zwakken.
Wees dapper, kinderen.
Heb vertrouwen in Mijn Zoon en sta Hem de vrijheid toe jullie te leiden zoals Hij moet, opdat zielen
kunnen gered worden uit de klauwen van het Beest.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Jezus: Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Bescherming.
Zaterdag, 2 juni 2012, 9:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, indien Mijn volgelingen Mij toestaan hun zielen te overstromen met Mijn
onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen ontbranden die hen zal opschrikken.
Kom tot Mij als vertrouwende kinderen met een eenvoudig en open hart, zonder verwachtingen,
en Ik zal jullie een vrede geven die jullie nergens anders zullen vinden.
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Terwijl Ik ween omwille van de manier waarop kwaad en hebzucht de wereld in hun greep houden, ben Ik
ook vol vreugde omwille van de zuivere liefde die Mijn volgelingen Mij, hun Jezus, tonen.
Hoeveel troost en verlichting schenken zij Mij en hoe verlang Ik ernaar dat Ik hen in Mijn armen zou
kunnen nemen.
Hoe verlang Ik dat zij Mij zouden kunnen horen zeggen hoezeer Ik van hen houd.
Hoe hunker Ik naar de dag dat Ik Mijn hand zal uitstrekken om hun hand in de Mijne te nemen en hen in
Mijn Nieuw Koninkrijk te trekken wanneer zij eindelijk bij Mij thuis zullen komen.
Die dag is niet veraf.
Al Mijn volgelingen, jullie moeten op dit moment naar Mij luisteren.
Jullie moeten sterk zijn en volharden tijdens de komende beproevingen en nooit ontmoedigd
raken.
Het bewandelen van het pad dat voor jullie uitgestippeld is naar Mijn Koninkrijk, zal jullie kwetsen. Velen
onder jullie zullen struikelen en vallen.
Sommigen zullen teruglopen naar de weg waarvan zij kwamen.
Anderen zullen gaan zitten, zullen opgeven en vast blijven zitten tussen het begin van hun reis en de
poorten van het Eeuwig Leven. Zo zwak zal hun geloof worden omwille van de hindernissen die zij zullen
tegenkomen.
De sterkeren zullen zonder vrees zijn. Zij zullen willen vooruitschieten en zullen met elk greintje
energie het Nieuwe Tijdperk van Vrede willen bestormen.
Niets zal hun in de weg staan. Zij zullen weten hoe het op til zijnde lijden te weerstaan. Zij zullen weten
hoe de vijand te bestrijden. Met weinig vrees in hun hart zullen zij luisteren naar elke instructie die Ik hun
geef.
Zij moeten altijd trachten terug te gaan om de zwakkeren mee te voeren. Diegenen die angstig zijn. Zij
moeten diegenen op hun schouders dragen bij wie de wilskracht en de moed ontbreken om in Mijn Naam
op te staan.
Degenen die jullie hulp weigeren zullen achtergelaten worden en zullen deelgenoot worden van
het koninkrijk van het Beest van waaruit geen ontsnappen mogelijk is.
Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn bescherming.
Als jullie alles onderwerpen aan Mijn Heilige Wil zal Ik voor alles zorgen.
Vertrouw Mij. Volg Mij.
De tijd is kort maar toch overvloedig om jullie voor te bereiden op de komende strijd.
Ik bemin jullie allen. Vergeet nooit de macht van Mijn Liefde.
Jullie geliefde Verlosser
Koning van Redding
Jezus Christus

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

Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn
Geliefde Moeder.
Zondag, 3 juni 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni doorbrengen in rustige
contemplatie zoals opgedragen door Mijn Geliefde Moeder.
Deze maand is de tijd waarin, door de Kruistocht van Bekering, veel mensen de genaden van
onmiddellijke bekering kunnen ontvangen dankzij de offers die gebracht worden door diegenen onder
jullie die de vraag van Mijn Moeder, de Moeder van Verlossing, beantwoorden.
Jullie moeten stil zijn deze maand.
Alstublieft, Ik verzoek jullie om jullie kerken zo dikwijls mogelijk te bezoeken om 15.00 u. om de
Barmhartigheidrozenkrans te bidden.
Katholieken, alstublieft, ontvang Mijn Heilige Eucharistie indien mogelijk elke dag van deze
maand.
Want deze maand zal de tijd zijn dat de plannen, in alle stilte onderweg om de onrust in het
MiddenOosten te verhogen, afgewerkt worden.
Wees sterk. Wees geduldig. Wees nederig van hart.
Onderwerp jullie wil aan Mij en offer jullie beproevingen en offers op voor de bekering van alle zondaars.
Ga in vrede, Mijn geliefde volgelingen.
Mijn Heilige Geest bedekt jullie allen op dit moment, nu Ik jullie uitnodig tot deze bijzondere devotie.
Jullie geliefde Jezus

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

8
Jullie Jezus

Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou
trachten te bereiken en dat zal Ik doen.
Dinsdag, 3 juni 2014, 18:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Bedoeling om elke natie in de wereld tot bekering te
brengen en om dat snel te doen. Mijn Liefde voor jullie allen is zo groot dat Ik, zelfs in gevallen
waarin verwarring heerst in de harten van diegenen die Mij niet kennen, zal tussenbeide komen op
een wijze die tot hiertoe onbekend is voor de mensheid.
Mijn Vrede zal gegeven worden aan elke ziel die het Licht van de Waarheid ziet. Mijn Liefde zal
hun geest tot rust brengen, wat zulke zielen nooit echt gekend hebben. De Geest van Waarheid
zal Mijn Geschenk zijn aan de wereld en aan de mensheid die Mij niet erkent. Dan alleen kan
de mens open staan voor de Goddelijke Tussenkomst, die plaatsvindt op Bevel van Mijn
geliefde Vader, zodat Hij elk van Zijn kinderen kan omhelzen.
De Liefde van God zal spoedig waargenomen worden door verdorde zielen – zielen die stevig
gesloten blijven voor de invloed van de Heilige Geest. Het Vuur van de Heilige Geest zal als een
zwaard hun harten doorklieven en een aangeboren begrip – hoe dierbaar elke ziel is in de
Ogen van God – zal over hen uitstromen.
De Geest van Waarheid zal de zielen van diegenen die Mij ontkennen, van diegenen die met
minachting neerkijken op hen die in Mij geloven, en van diegenen die geloven in hun eigen
onoverwinnelijkheid wakker schudden. Ik zal de harten raken van wie zelfvoldaan, trots of arrogant
zijn, evenals van de onwetenden, de verstokte zondaars met haat in hun hart, maar ook de
nederige zielen. Niemand van jullie zal uitgesloten worden van dit grote Mirakel. Ik beloofde Mijn
Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou trachten te bereiken en dat zal Ik doen.
Want waartoe zou Mijn dood gediend hebben indien het betekende dat een zondaar, al was
het er maar één, niet zou kunnen gered worden? Ik kom spoedig om jullie allen voor te
bereiden op Mijn Verlossing. Verheug jullie, want Mijn Tijd is nabij.
Ga, Mijn geliefde volgelingen, en blijf in de liefde, de hoop en de verwachting van Mijn grote
Barmhartigheid. Ik zal Mijn Belofte vervullen tegenover ieder van jullie en jullie zullen de beloning
oogsten van Mijn Koninkrijk indien jullie, met nederigheid, Mijn grote uitstorting van Liefde zullen
aanvaarden.
Jullie Jezus

Satan rekruteert jonge mensen door de popcultuur.
Zaterdag, 4 juni 2011, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een onmiddellijk gevolg van Mijn boodschappen aan jou is bekering over de
hele wereld verspreid. Wees blij, want Ik heb je gezegd dat Mijn woord, indien het gelezen wordt, overal
zielen zou ontvlammen inclusief de lauwe zondaars. Toen Ik Mijn woord duizenden jaren geleden aan
Mijn geliefde apostelen gaf, maakte dat een diepe indruk op de mensheid. Vandaag echter, met
uitzondering van de volgelingen van God de Eeuwige Vader en van Mij, Zijn Zoon Jezus Christus, is er
veel van wat geleerd werd, vergeten.
Mijn communicaties door jou, Mijn dochter, proberen Mijn leer te vereenvoudigen. Belangrijker nog, de
reden waarom Ik nu spreek is om Mijn Allerheiligste Woord bij Mijn kinderen in herinnering te brengen,
hen erover te onderrichten en hun geesten ermee te vullen zodat zij kunnen gered worden uit de klauwen
van Satan.
Mijn dochter, door de gave van de Heilige Geest heb Ik jouw ziel gevuld met de kracht tot
onderscheiding. Deze kracht werd jou niet enkel gegeven opdat jij deze boodschappen zou kunnen
begrijpen, maar om jou het kwaad van de zonde te openbaren. Wanneer jij nu getuige bent van zonde,
voel jij je zo met afschuw vervuld dat het je zal beroeren. Ik geef je daarmee een voorsmaak van wat Ik
lijd wanneer Ik Mijn kinderen geteisterd zie door zonden.
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Vele daarvan die jullie in je dagelijks leven zien, via de media, films en televisie, brengen jullie in
verwarring. Wanneer een zonde in de zielen aanwezig is dan manifesteert die zichzelf op een wijze die
door bepaalde tekens duidelijk zichtbaar wordt. Mijn dochter, jij kan nu door Mijn genaden, onmiddellijk
zonde in iemand onderscheiden. Het eerste teken dat je zal zien is arrogantie en trots waarbij de ene zich
belangrijker acht dan de andere. Andere tekens die voortkomen van de zonde zijn hoogmoed en
hebzucht.
Een van de meest ongeremde zonden in de wereld van vandaag is de seksuele perversie. Wanneer die
aan de wereld gepresenteerd wordt zal zij altijd gecamoufleerd worden door humor. Dat is een slimme
manier om anderen ervan te overtuigen dat het een natuurlijk deel is van jullie mens-zijn. Zie je, Mijn
dochter, elke mens in de wereld houdt ervan te lachen en heeft zin voor humor nodig die trouwens een
gave van God is. Dus wanneer seksueel afwijkend gedrag gepromoot wordt zal het gewoonlijk
gepresenteerd worden om jullie aan het lachen te brengen. Dat is niet enkel het geval wanneer het
vrouwen vernedert, maar ook waar het jullie jonge kinderen zal beïnvloeden zodat zij boosaardig,
decadent gedrag als normale, hedendaagse popcultuur aannemen.
Satan houdt ervan jonge zielen te rekruteren. Dus gebruikt hij moderne middelen om die kostbare,
kleine lammetjes van Mij te treffen. Zij, Mijn kleine kinderen, zullen onbewust hun walgelijk gedrag
nastreven, dat nog zal versterkt worden onder druk van de groep van soortgenoten.
Waarschuwing aan diegenen in de Muziekindustrie
Ik waarschuw nu al diegenen die betrokken zijn in de muziek-, film- en kunstindustrie. Indien jullie Mijn
kinderen blijven bederven zullen jullie streng gestraft worden. Jullie, Mijn misleide kinderen, zijn
marionetten in Satans wapenmagazijn. Eerst gebruikt hij jullie door jullie te verleiden met de
aantrekkingskracht van rijkdom, bekendheid en overvloed. Dan dringt hij jullie ziel binnen. Daarna
zal hij jullie meesleuren in de diepten van de verdorvenheid waar zijn demonen jullie lichaam zullen
binnenkomen zodat zij hun eigen walgelijke en seksuele verdorven daden kunnen uitspelen. Al die tijd
zullen jullie denken dat het slechts onschuldig amusement is. Weten jullie niet dat jullie zielen gestolen
worden? Kan het jullie niets schelen? Beseffen jullie niet dat wanneer jullie deze obscene seksuele
verdorvenheden begaan, jullie voor eeuwig zullen verloren zijn? Terwijl jullie wellustig smachten naar
meer opwinding wanneer de laatste handeling jullie niet langer opwindt, zullen jullie onverzadigbaar
worden. Daarna zullen jullie jezelf vernietigen. Waarom, denken jullie, zijn er zo velen in die schijnwereld
van beroemdheid, die zelfmoord plegen? Overdosissen drugs nemen? Zich depressief voelen.
Wanhoop die door jullie harten trekt? Weten jullie niet dat Satan zo snel mogelijk jullie zielen wil? Hoe
vlugger jullie sterven in staat van doodzonde hoe vlugger Satan jullie kan ontrukken van God, de
Almachtige Vader, jullie Schepper.
Het is moeilijk voor Mijn kinderen die gevangen zitten in die leugen om dit te begrijpen. Maar denk zo.
Zelfs wanneer jullie in zonde zijn is er nog altijd het licht van God dat in jullie aanwezig is. Veel
zondaars en atheïsten beseffen dat niet. Zij zetten hun neerwaartse spiraal van zonde voort en bewegen
zich dichter naar de Hel. Maar het is enkel het licht van God dat hen geestelijk gezond houdt. Zonder het
licht van God zou deze aarde in duisternis verkeren. Eens jullie deze duisternis ervaren hebben zal zij
jullie terroriseren. Jullie zondige daden zullen jullie niet enkel walgelijk overkomen, maar jullie zullen
willen wegvluchten en je verstoppen. Want indien dan het licht van God plots zou verschijnen, zouden
jullie niet in staat zijn de schittering of de macht ervan te weerstaan.
Zonder Gods licht is er totale duisternis van ziel. Omdat jullie, Mijn kinderen, het nooit zonder dit licht
hebben moeten stellen, zouden jullie niet in staat zijn te overleven mocht dit licht doven.
Voed jullie ziel, zij is alles wat jullie zullen meenemen naar het volgende leven
De Waarschuwing zal jullie een voorsmaak geven van wat dat gevoel zal zijn. Mochten jullie in staat van
doodzonde zijn tijdens De Waarschuwing, vrees niet want het is alleen een waarschuwing. Helaas, jullie
zonden zullen in hun ruwheid en lelijkheid zo schokkend voor jullie zijn om te zien, dat zij jullie lichamelijk
in shock kunnen brengen. Wacht niet tot dan. Doe nu iets aan jullie geestelijk leven. Overweeg de
waardigheid van jullie ziel. Voed jullie ziel want zij is het enige dat jullie zullen meenemen naar het
volgende leven. Jullie lichaam is van geen betekenis. Nochtans wanneer jullie je lichaam, jullie als een
geschenk gegeven door God de Almachtige Vader, gebruiken op een zondige wijze waarbij jullie anderen
tot zonde brengen, dan zal het jullie lichaam zijn dat de ondergang van jullie ziel veroorzaakt.
Denk aan jullie toekomstig geluk, Mijn kinderen. Want jullie tijd op aarde is slechts een fractie van de tijd
die jullie zullen ervaren in jullie bestaan. Het nalaten om zorg te dragen voor jullie ziel zal jullie een
geïsoleerde verlatenheid in de Hel verzekeren waarin geen ander leven bestaat dan eeuwige pijn en
kwelling.
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Elke dag zweven miljoenen prompt naar de poorten der Hel
Elke dag zweven miljoenen zielen, op het moment van hun dood, prompt naar de poorten der Hel.
Invloedrijke mensen, leiders, rijk, arm, zangers, acteurs, terroristen, moordenaars, verkrachters en zij die
schuldig zijn aan abortus. De ene gemeenschappelijke noemer die allen delen is dit: niemand van hen
geloofde dat de Hel bestaat.
Jullie liefhebbende Verlosser en Leraar
Jezus Christus

Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zo zal Ik ook de tweede keer
verworpen worden.
Maandag, 4 juni 2012, 15:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, maar zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als
de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.
In deze tijd zullen maar weinig Christenen zich realiseren dat Ik het ben die nu tot hen spreek
voordat Ik de tweede keer kom.
Zij zullen de leugens geloven die ontspruiten aan de lippen van leugenaars, de valse profeten die
zij graag zullen zien, terwijl zij Mij zullen verwerpen met een haat die niet strookt met hun liefde
voor God.
Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd zal Ik ook de tweede keer verworpen worden.
Wees niet bedroefd omwille van de manier waarop Ik bespot, gestampt en geslagen word en Mijn
boodschappen belachelijk worden gemaakt. Want zulk een haat tegen Mijn Heilig Woord kan alleen van
Satan komen. Wanneer Satans woede intens wordt zoals dat nu het geval is, dan kan je er zeker van zijn
dat hij zich zorgen maakt omtrent de zielen die Ik van plan ben uit zijn klauwen te redden.
Sluit je oren. Kijk recht voor je uit en focus enkel op Mij.
Elke soort aanval zal op jullie losgelaten worden, Mijn volgelingen, om jullie te stoppen Mij te volgen.
Elk argument tegen Mijn woord vanwege diegenen die prat gaan op hun kennis betreffende heilige
spirituele zaken, moet aan de kant geschoven worden.
Zij hebben de Heilige Geest niet in hun zielen omdat zij dat niet waardig zijn omwille van de zonde van
hoogmoed.
Net zoals Ik leed onder de geseling aan de kolom, zo zal Ik opnieuw lijden wanneer Mijn Heilig
Woord nu vol haat verscheurd wordt door diegenen die er willen voor zorgen dat Mijn woord
verworpen wordt.
Nu zeg Ik tot die zielen. Indien jullie Mijn Barmhartigheid om de mensheid te redden niet willen
aanvaarden, waarom hebben jullie dan zo’n haat in jullie harten?
Weten jullie niet dat jullie door de Boze bekoord worden die jullie wil blind maken voor de Waarheid?
Haat, laster en zwartmakerij komen niet van Mij. Wanneer jullie je door die gemene zonden laten
overwinnen, dan beminnen jullie Mij niet.
Jullie zullen naar Mij terugkomen wanneer jullie tijdens De Waarschuwing voor Mij zullen staan en indien
jullie de nodige nederigheid hebben om Mij om vergeving te vragen.
Als jullie nu niet stil blijven, zullen jullie lijden en jullie berouw zal jullie zwak en bevend voor Mij
achterlaten.
Hoezeer verwonden jullie Mij.
Hoezeer laten jullie Mij lijden.
Jullie geselen Mij net zoals Ik de eerste keer gegeseld werd. Toch zeggen jullie een Heilige
Leerling van Mij te zijn.
Jullie zijn een oorzaak van groot verdriet voor Mij.
Tot Mijn volgelingen zeg Ik, negeer deze beschimpingen.
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Open jullie mond niet en laat jullie niet in met diegenen die woede en haat tonen en die
tegelijkertijd beweren Mij te beminnen.
Hoe kunnen jullie Mij beminnen wanneer jullie geen liefde of geduld tonen voor elkaar.
Jullie zijn hypocrieten wanneer jullie een ander kastijden in Mijn Naam.
Nu is de tijd rijp voor de tweede verwerping, niet verschillend van de eerste keer.
De ridiculisering zal inhouden dat die zelfbenoemde Heilige leerlingen Mijn profeten zullen
bespotten in pogingen hen te doen struikelen door hun kennis van de Schriften in twijfel te trekken.
Mijn profeten verstaan de Schriften niet en zij zullen Mijn woord niet verdedigen.
Toch zullen die zogenaamde Heilige leerlingen, net zoals het was tijdens de Kroning met Doornen op
Mijn Hoofd, proberen om Mijn profeten te laten voorkomen als dwaas en onwaardig.
Dan zullen zij grote inspanningen leveren hen te noemen en beschaamd te doen staan terwijl zij
tegelijk betuigen hoe goed zij zelf wel zijn in de kennis van Mijn Leer.
Het intimideren zal aanhouden totdat het zal ophouden na De Waarschuwing, wanneer deze zielen zullen
beseffen welke vergissing zij begaan hebben.
Zij zullen hierom wenen en lijden, maar Ik zal hen vergeven omdat Ik hen bemin.
Maar dan zullen velen geen spijt betonen. Zij zullen Mijn eindtijdprofeten vreselijk doen lijden en
vervolgen. Zij zullen geen moment opgeven.
Elke pijn, belediging en bedreiging zal hun in het gezicht geslingerd worden in Mijn Naam, Jezus
Christus, de Mensenzoon.
Zij zullen Mij ontkennen, door Mijn Heilig Woord gegeven aan hen vandaag, tot op het einde.
Dan zal hun nog een laatste kans gegeven worden om het Boek der Waarheid te erkennen. Zij
zullen Mij of aanvaarden of verwerpen.
Dan zal Ik al die nederige zielen verzamelen die Mij beminnen en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde
zal oprijzen.
Degenen die Mij nog steeds verwerpen zullen in de vuren van de Hel geworpen worden.
Ik kom nog een laatste keer om jullie te redden.
Open jullie harten en zie dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept.
Indien jullie dat niet kunnen zien, dan hebben jullie veel gebed nodig om de Heilige Geest in staat te
stellen om echt in jullie zielen binnen te dringen.
Onthoud dat zij die gezegend zijn met de Heilige Geest anderen niet beledigen, geen laster bedrijven of
haat verspreiden over Gods kinderen.
Zij willen Gods kinderen niet controleren.
Zij verbreken de Tien Geboden niet.
Jullie Jezus

Mijn Weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg
jullie willen, maar jullie moeten Mij eren in Mijn Christelijke Kerken.
Dinsdag, 4 juni 2013, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen dit moeilijke Pad van de Waarheid geestdriftig beklimmen,
net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.
Dit is een uitdagende reis, bezaaid met vele hindernissen. De meeste mensen zullen deze
beklimming pijnlijk vinden, aangezien vele bewustwordingen zullen gebeuren, met inbegrip van het
feit dat jullie veracht zullen worden omdat jullie Mij volgen. Anderen zullen proberen jullie tegen te
houden en zullen elk argument gebruiken om jullie terug te trekken, zodat jullie je van Mij zullen
terugtrekken. Anderen zullen vreselijke dingen uitschreeuwen en zullen jullie beschuldigen, niet
als een soldaat van Christus, maar als een werktuig van Satan.

12
Dan zal aan diegenen onder jullie die priesters en dienaars zijn, bevel gegeven worden om
Mij alleen te laten bij die laatste beklimming naar de top. Deze beklimming is symbolisch
voor de Kruisweg.
Allen die Mij volgen om te helpen opdat de Waarheid van Mijn Leer zou herontdekt worden in de
wereld van vandaag – waarin mensen blinddoeken dragen en geen onderscheid kunnen maken
tussen feit en fictie – zullen een andere vorm van wreedheid te verduren krijgen. Zij, Mijn geliefde
volgelingen, zullen gekweld worden met beschuldigingen dat zij tot een sekte behoren. Die
bijzondere belediging suggereert dat zij misleid zijn en niet goed bij zinnen. Jullie moeten je
realiseren dat dit soort beschuldiging bedoeld is om twijfel in jullie geest te veroorzaken.
Mijn Weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg die jullie willen. Maar
jullie moeten Mij eren in Mijn Christelijke Kerken, overal, want Ik heb geen andere huizen op
aarde. Sekten gebruiken andere huizen buiten Mijn Kerk. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mijn
Kerk te verlaten, dan verschilt dat niet met de tijd waarin Mijn apostelen, tijdens Mijn Tijd op aarde,
verzocht werden om hetzelfde te doen.
Let niet op de beschimpingen en de bespottingen en negeer diegenen die Mijn Leer gebruiken en
verdraaien zodat zij Mijn Boodschappen die vandaag gegeven worden, kunnen hekelen.
Hou het hoofd omhoog en marcheer verder met vertrouwen, want deze strijd zal het kwaad
en de leugens overwinnen, geplant door de misleider, die een vreselijke duisternis uitgiet
over onschuldige mensen, die niet kunnen zien wat aan het gebeuren is.
Zij die vinden dat zij noch de kracht noch de moed hebben om voort te gaan, alstublieft, vrees niet
want Ik zal jullie bijzondere genaden schenken indien jullie dit Kruistochtgebed bidden.

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

Moeder van Verlossing: De Feestdag van de Moeder van Verlossing zal de
laatste dag zijn die aan mij, de Moeder van God, zal worden toegewijd.
Woensdag, 4 juni 2014, 14:13 u.
Mijn lieve kinderen, redding kan alleen door mijn Zoon, Jezus Christus, verleend worden aan
zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aanvaarden.
De Medaille van Verlossing echter is een uitzonderlijk Geschenk van de Hemel, aan de
wereld geschonken als gevolg van de grote Liefde die mijn Zoon heeft voor al Gods
kinderen. Door de krachten die mij gegeven werden, op bevel van mijn Eeuwige Vader, zal
deze Medaille verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dat wordt mogelijk
gemaakt omdat van zodra een ziel deze Medaille met een open hart aanvaardt, dat bekering tot
gevolg zal hebben.
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Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van mijn Zoon in Zijn grote plan om alle zielen
te verenigen en hun Eeuwig Leven te brengen, staat vast. Als de Moeder van Verlossing
hebben alle volmachten die mij werden toegewezen, om de kop van de slang te
vermorzelen, de bedoeling dat zijn macht snel zal afnemen. Dit is de reden waarom hij, de
duivel, deze Medaille veracht en elke ziel die hij teistert zal gebruiken om obsceniteiten te
schreeuwen en de Medaille te bekampen. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde
negeren en in de komende jaren op deze speciale dag tot mij, jullie geliefde Moeder, bidden voor
bijzondere Genaden. Ik verklaar deze dag, 4 juni 2014, als de Feestdag van de Moeder van
Verlossing. Op deze dag, wanneer jullie volgend gebed bidden, zal ik bemiddelen voor alle
zielen om de Gave van Verlossing (te bekomen), vooral voor diegenen die in grote geestelijke
duisternis van de ziel verkeren.

Kruistochtgebed (154)
Gebed van de Feestdag van de Moeder van Verlossing.
“O Moeder van Verlossing,
vandaag op deze dag, 4 juni, Feestdag van de Moeder van Verlossing, breng ik voor u de zielen van
de volgende personen (namenlijst).
Alstublieft, geef mij en allen die U eren, lieve Moeder, en die de Medaille van Verlossing verdelen,
elke bescherming tegen de Boze en tegen al diegenen die de Barmhartigheid van uw geliefde Zoon,
Jezus Christus, verwerpen samen met al de Gaven die Hij nalaat aan de mensheid.
Bid, lieve Moeder, dat aan alle zielen de Gave van Eeuwig Heil zal worden verleend. Amen.”
Kinderen, herinner wat Ik jullie heb verteld, doe altijd een beroep op mij, jullie Moeder, om jullie te
hulp te komen in tijden van grote nood. Ik zal altijd voor jullie bemiddelen om jullie te allen tijde rust
en troost te brengen in jullie streven om dicht bij mijn Zoon te geraken.
Vandaag, de Feestdag van de Moeder van Verlossing, zal de laatste dag zijn die aan mij, de
Moeder van God, zal worden toegewijd. Verheug jullie want alle engelen en heiligen verenigen
zich in deze tijd, omwille van de zielen die nu zullen beschermd worden tegen de duivel en wier lot
nu bij mijn Zoon zaal berusten.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

105. Twee kometen zullen botsen, Mijn kruis zal verschijnen aan een rode hemel.
Zondag, 5 juni 2011, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot verdriet dat Ik
je moet zeggen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen omtrent De
Waarschuwing. Mijn woorden vallen in dovemans oren. Waarom willen ze niet luisteren? Ik geef hun
niet alleen de grote gave van Mijn Barmhartigheid wanneer Ik Mijn genaden over de hele wereld zal
uitstorten, maar Ik probeer hen ook nog op deze gebeurtenis voor te bereiden. Vele miljoenen zondaars
zullen zich verheugen wanneer hun Mijn grote barmhartigheid getoond wordt. Anderen zullen niet de
kans hebben zichzelf intijds te redden omdat zij zullen sterven van hevige emotie.
Mijn dochter, jij moet al doen wat je kunt om de wereld te waarschuwen, want deze gebeurtenis zal
iedereen schokken. Voordat De Waarschuwing plaatsvindt zullen zij grote tekens aan de hemel zien.
Sterren zullen met zulk een kracht botsen dat de mensen in verwarring zullen gebracht worden door het
spektakel dat zij aan de hemel zien als een catastrofe. Wanneer deze kometen doortrekken zal een
grote rode hemel het resultaat zijn en het teken van Mijn kruis zal door iedereen over de hele wereld
gezien worden. Velen zullen schrik hebben. Maar Ik zeg jullie, wees blij want voor de eerste keer in jullie
leven zullen jullie een echt Goddelijke Teken zien dat groot nieuws brengt voor zondaars van overal.
Kijk dan naar Mijn kruis en jullie zullen weten dat Mijn grote barmhartigheid aan ieder van jullie gegeven
wordt, Mijn dierbare kinderen. Want het was met de diepe en eeuwige liefde die Ik voor jullie had dat Ik
gewillig op het kruis gestorven ben om jullie te redden. Wanneer jullie gedurende De Waarschuwing de
kruisen in de lucht zullen zien, zullen jullie weten dat dit een teken is van Mijn liefde voor jullie.
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Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich kunnen verheugen wanneer ook hun het
bewijs wordt getoond van Mijn bestaan. Bid opdat zij aanvaarden dat dit hun kans is om zichzelf in
Mijn ogen te verlossen. Dat deze grote akte van Barmhartigheid hun zielen zal redden als zij Mij toestaan
hen te helpen.
Jullie zal getoond worden wat het betekent te sterven in staat van doodzonde
De Waarschuwing zal voor jullie allen een zuiverende ervaring zijn. Dat kan gedeeltelijk onaangenaam
zijn vooral voor wie in zware zondigheid verkeert. Want voor de allereerste keer ooit zal jullie getoond
worden hoe het voelt wanneer het licht van God uit jullie leven verdwijnt. Jullie zielen zullen de
verlatenheid voelen die gevoeld wordt door hen die sterven in staat van doodzonde. Die arme zielen die
te lang gewacht hebben om God om vergeving te vragen voor hun zonden. Onthoud dat het belangrijk
is dat Ik toesta dat jullie allemaal die verlatenheid van ziel voelen. Want enkel dan zullen jullie eindelijk
begrijpen dat zonder het licht van God in jullie zielen, jullie ophouden te voelen. Jullie ziel en lichaam
zouden als lege vaten zijn. Zelfs de zondaars voelen het licht van God omdat het aanwezig is in ieder
kind op aarde. Maar wanneer jullie sterven in staat van doodzonde, bestaat dit licht niet langer.
Bereid jullie voor op die grote gebeurtenis. Red jullie zielen nu jullie nog kunnen. Want het zal enkel zijn
wanneer het licht van God jullie verlaat dat jullie eindelijk de leegte, de dorheid en de duisternis zullen
beseffen die Satan aanbiedt en die vol zijn van angst en terreur.
Vul jullie zielen weer bij. Wees nu blij want De Waarschuwing zal jullie redden en dichter tot Mijn Heilig
Hart brengen.
Verwelkom De Waarschuwing want dan zal jullie het bewijs gegeven worden van Eeuwig Leven en zullen
jullie weten hoe belangrijk dat is.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning der Mensheid

Satan is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen te
vergiftigen ten aanzien van deze Zending.
Dinsdag, 5 juni 2012, 22:00 u.
Mijn dochter, het is onverstandig van diegenen die overal ter wereld Mijn zieners volgen te bezwijken
voor het nieuwe plan van de Boze.
Hij is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen te vergiftigen ten aanzien van
deze zending.
Hij zal de ene tegen de andere opzetten.
Hij zal twijfels in hen doen opkomen omtrent deze Heilige Boodschappen en dat zal jou veel
verdriet en leed bezorgen.
De geestelijke jaloersheid zal oprijzen als een beest uit de diepte van de oceaan en het zal een
vreselijke stortvloed van haat doen vloeien niet alleen over Mijn Boodschappen maar over jou.
Je moet bidden want het zal spoedig gebeuren.
Verwacht deze gebeurtenissen in dagelijks gebed en sta niet toe dat deze reeks van aanvallen je
ontmoedigen.
Mijn volgelingen moeten hiervoor op hun hoede zijn want wanneer het begint, binnen de volgende
maand, zullen ook jullie bekoord worden om te twijfelen aan Mijn Heilig Woord.
Deze profetie zal zich voor jullie ogen voltrekken en zal tot dusver de gemeenste en pijnlijkste
aanval zijn op deze zending.
Niet alleen zullen deze aanvallen voortkomen van diegenen die de boodschappen promoten van
diegenen waarvan zij denken dat het waarachtige hedendaagse zieners en profeten zijn, zij zullen ook
gesteund worden door sommige van Mijn Gewijde Dienaars.
Het venijn zal vele zielen vergiftigen en velen zullen Mij verwerpen.

15
Negeer deze aanvallen, Mijn dochter. Ga verder en geef de wereld zo vlug mogelijk Mijn boodschappen.
Het is belangrijk dat je Mijn Heilig Woord en Mijn gebeden verspreidt, zelfs onder diegenen die niet naar
Mij willen luisteren. Want velen zullen zich ongemakkelijk voelen wanneer zij met deze boodschappen in
aanraking komen en ze afwijzen, en dan zullen zij genaden ontvangen om de Waarheid te zien.
Onderschat nooit ofte nimmer de macht van Satans invloed op jullie.
Hij vuurt zijn pijlen vooral af op de zielen die Ik nodig heb om Mij te helpen bij Mijn Zending om de
mensheid te redden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe
ene wereld religie.
Woensdag, 5 juni 2013, 17:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk beantwoorden meer van Mijn gewijde dienaars Mijn
Oproep, alhoewel zij door dat te doen voor een zeer eenzame reis staan.
Hun plicht gaat uit naar hun oversten, want Ik heb aan Mijn Kerk op aarde het gezag verleend zich
te laten gelden over al Gods kinderen. Zij, Mijn gewijde dienaars, moeten zich houden aan alle
instructies die hun door Mijn Kerk gegeven worden, tot op de dag dat Mijn sacramenten
veranderd worden. Vanaf dat ogenblik moeten zij Mij gehoorzamen.
Tot diegenen van Mijn gewijde dienaars die geen geloof hechten aan de voorzegde profetieën, dat
Mijn Kerk op aarde van binnenuit zal vernietigd worden, jullie moeten bidden opdat Ik jullie sterk
en trouw aan Mijn Leer zal bewaren, totdat de dag van duisternis alle Aanwezigheid van Mij in de
Heilige Tabernakels over de wereld rond zal wegvagen. Want wanneer dat gebeurt, zal jullie enige
plicht tegenover Mij, Jezus Christus, zijn.
Laat jullie harten niet bekommerd zijn, want eens jullie uitsluitend de Waarheid van Mijn Leer
verkondigen en de Sacramenten toedienen zoals jullie dat werd aangeleerd, zal dit jullie reddende
Genade zijn. Indien, en wanneer, jullie opdracht krijgen om de Waarheid van Mijn Kerk op
aarde te verwerpen, dan is dat het ogenblik waarop jullie moeten onderscheiden.
Die dag is nog niet gekomen, maar wanneer jullie door personen in jullie hoogste rangen
gevraagd worden om de Heilige Eucharistie opzij te schuiven, dan zullen jullie weten dat de
Waarheid jullie gegeven werd.
Wanneer jullie gevraagd worden om bepaalde doctrines te aanvaarden, voordat die dag
aanbreekt, waarvan jullie in je hart weten dat die nooit door Mij zouden goedgekeurd worden, dan
zullen jullie de ontzettende realiteit beseffen van de afbraak die de Kerk tegemoet ziet.
Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die zullen opkomen voor de
Waarheid wanneer zij jullie trachten te overhalen om heidense leugens te aanvaarden, die Mij
trouw zullen blijven. Jullie zullen voortgaan met de bediening van de Sacramenten van Doopsel,
Heilige Communie, Biecht, Vormsel, Huwelijk en Heilig Oliesel.
Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereld religie. Op
dat ogenblik zullen jullie in tweeën verdeeld worden – zij die de Waarheid volgen en zij die wetten
zullen aanvaarden, die naar slechts één ding leiden – de bewieroking van valse goden en het
goedpraten van zonden.
Velen van jullie zullen Mij niet langer eren. Indien jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde voeden
met leugens, dan zullen velen voor Mij verloren zijn. Toch, wanneer deze zielen beseffen dat zij
misleid werden, dan zal Ik hun grote Barmhartigheid tonen. Jullie echter, terwijl jullie opgeleid
werden om Mijn Leer te begrijpen, Mijn Heilig Woord te eren en de Allerheiligste Sacramenten toe
te dienen, jullie zullen Mij verraden.
Jullie Jezus
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De sleutels van Rome worden nu teruggegeven aan God, de Almachtige Vader.
Maandag, 6 juni 2011, 10:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk. De inhoud van Mijn boodschappen aan jou bezorgt je angst
waaronder jij niet mag bezwijken. Soms voel jij je zo alleen met dit werk, toch sta Ik elke dag bij je en ben
Ik niet ver van je zijde. Mijn boodschappen, zoals Ik je vroeger al zei, zullen niet altijd vreugde brengen
aan de zielen. Gelovigen echter zullen begrijpen dat kastijding noodzakelijk is om de wereld te helpen
zuiveren.
Ik weet dat de inhoud soms moeilijk te verteren is, maar jij moet al je vertrouwen stellen in Mij. Ik zeg je
nogmaals je niet in te laten met die mensen, gelovigen van Mij, die betwisten, analyseren en Mijn Heilig
Woord ondergraven. Want noch jij noch die mensen hebben de autoriteit om dat te doen. Jij moet Mij
nu gehoorzamen. Laat hen die Mijn woord blijven minachten en verwerpen voor wat ze zijn, want dat is
niet langer jouw zorg. Ja, natuurlijk zal je bekritiseerd worden wanneer je Mijn Woord verkondigt. Negeer
diegenen die zich met jou willen bemoeien. De tijd is nu te kort om hem te verliezen met zulke
afleidingen. De mensen waar jij heden om bekommerd moet zijn, zijn Mijn arme kinderen met gebrek aan
geloof of die Mij of Mijn Eeuwige Vader niet kennen. Dat zijn degenen die voor Mij zeer belangrijk zijn.
Dus terwijl die welmenende Christenen die altijd zullen proberen Mijn woord te onderscheiden, hun tijd
besteden aan het analyseren in plaats van gewoon Mijn onderrichtingen te volgen en te bidden voor hun
arme broeders en zusters, gaat kostbare tijd verloren.
Mijn dochter, vertel aan de wereld dat de voorspelde ecologische rampen de aarde nu zullen gaan
treffen. Alles zal nu beginnen. Zo vele. Zo vlug. En dat alles is te wijten aan het zich afkeren van het
woord van God de Vader door zondaars die verzonken liggen in hun holen van ongerechtigheid.
Gelovigen, vrees niet
Gelovigen, bid nu. Vrees niet. Ik zal jullie altijd Mijn Goddelijke bescherming geven zelfs wanneer jullie in
Mijn naam belachelijk gemaakt worden. Gebed zal jullie sterkte en moed geven terwijl de Duivel en zijn
slaafse volgelingen thans hun venijn op Mijn kinderen de vrije loop laten. Terwijl hun gemene daden op
het welzijn van de mensen begint toe te nemen door terrorisme, het monopolie van wereldvaluta’s en de
vergiftiging van de aarde door vrijwillige besmetting, luister nu naar Mij. De toorn van God de Vader zal
nu neerkomen en snel. Er moet in groepen gebeden worden over de hele wereld omdat dit zal helpen om
sommige van die gebeurtenissen af te wenden.
Bid voor Mijn geliefde Paus Benedictus. Hij wordt omringd door zeer machtige vijanden van God,
veelvraten van macht en controle over Mijn Kerk. Gebed kan helpen om zijn op handen zijnde vertrek uit
te stellen wanneer hij zal worden gedwongen om het Vaticaan te verlaten, zoals voorspeld. Bid, bid, bid
voor deze tijdsspanne want zij zal de donkerste zijn die ooit Mijn heilige bedienaars, Bisschoppen,
Kardinalen en alle ware volgelingen is overkomen. De sleutels van Rome zullen nu teruggegeven worden
aan God, de Almachtige Vader.
De tijd is gekomen voor de strijd tegen Satan en zijn boosaardige aanhangers. Hun pogingen om de
mensen te saboteren zullen uiterst streng beoordeeld worden want zij zullen grote pijnigingen ondergaan
voor hun wrede daden.
Sta nu op, Mijn kinderen. Zet jullie geloof, vertrouwen en toewijding aan Mij op de eerste plaats. Dagelijks
gebed, Heilige Mis en De Eucharistie zullen Mij en Mijn Vader helpen om dit kwaad uit te roeien. Volg Mij.
Neem Mijn kelk aan. Want als jullie dat doen zullen jullie het eeuwig leven genieten.
Jullie Geliefde Verlosser
Koning der Mensheid
Jezus Christus

De Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer
verenigd met Mijn Zoon.
Woensdag, 6 juni 2012, 15:05 u.
Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met Mijn Zoon.
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Lijden, hoe hard het ook is, schenkt genaden, vooral wanneer het vrijwillig omarmd wordt voor de redding
van zielen.
Wanneer jullie lijden, bedenk dan altijd hoezeer Mijn Zoon geleden heeft.
Bedenk dat Zijn fysiek lijden zeer moeilijk om dragen zou zijn voor een mens. Toch kan geestelijk lijden
dezelfde pijn veroorzaken.
Tot diegenen die worstelen met het lijden, jullie moeten Mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing vragen
jullie te helpen ermee om te gaan.
Ik zal jullie lijden nemen en het in jullie naam aan Mijn Geliefde Zoon aanbieden tot redding van
zielen.
Hij zal enkel nemen wat Hij nodig heeft en jullie vertroosting geven. Dan zal Hij jullie last verlichten.
Lijden kan een manier van zuivering van de ziel zijn.
Indien jullie het verwerpen en ertegen vechten, dan zal het jullie geen verlichting brengen. Het zal
een nog veel zwaardere last worden.
Wanneer jullie het met liefde aanbieden zal jullie last verlicht worden en jullie zullen vreugdevol worden.
Wees nooit bang voor het lijden want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van Mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Leugens komen, zeer dikwijls, verkleed als goede dingen.
Donderdag, 6 juni 2013, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik dat liefde zou vermeerderen in de wereld, want dan
zouden de mensen echt van hun naasten houden, zoals Mijn Vader gebood en zouden er geen
oorlogen zijn.
Oorlogen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof in de Ene Ware God. Zij worden veroorzaakt
door vrees, haat en hoogmoed, die alle teweeggebracht worden door de macht van Satan. Daar
meer mensen zich van God afkeren en de noodzaak verwerpen om hun zielen voor te bereiden op
een prachtig eeuwig leven, zullen zij in vele dwalingen terechtkomen. Wanneer zij de Waarheid
niet kunnen zien, zullen zij vatbaar zijn om in leugens te geloven. Leugens komen, zeer dikwijls,
verkleed als goede zaken. Zij vermommen zich als begerenswaardige daden, rechtmatige
handelingen, genoegens, en als alternatieven voor wat natuurlijk is.
Het kwaad zal zelden als zodanig bekeken worden, want dat strookt niet met de wijze
waarop Satan zijn misleiding van de mensheid uitkient. Hij, de Boze, wiens werken
zichtbaar worden in de woorden, daden en handelingen van zwakke zielen, is voorzichtig
om zichzelf nooit bekend te maken. Hij zal, door de arme zielen die hij aantast, overkomen
als zorgzaam, sympathiek en zal altijd een aantrekkelijke façade presenteren. Op sluwe wijze
zal hij mensen ertoe brengen zondige handelingen te begaan door verleiding en dat zal hij doen
door in te spelen op hun meest kwetsbare zwakheden. Terwijl hij normalerwijze verleidt door
middel van de zintuigen, zal hij eveneens een beroep doen op diegenen die de Waarheid zoeken
in hun geloof. Dat gebeurt wanneer hij, Satan, zielen in een val zal lokken waar zij kwaad als
zijnde goed zullen aanvaarden.
Het zal pas in een latere fase zijn, wanneer zij zich niet op hun gemak en onbehaaglijk voelen, dat
ze zullen gewaarworden dat iets fout is. Inmiddels zullen haat en onverschilligheid tegenover hun
naasten zich in hun zielen gemanifesteerd hebben. Dan zullen ze geloven dat deze handelingen,
waarmee zij zich hebben ingelaten, in de Naam van God, maar die God beledigen, ter ere van
God zijn.
Wanneer oorlog gevoerd wordt in de Naam van God, is het gewoonlijk niet aan God dat de legers
van de wereld hulde brengen. Wanneer zij naties uitmoorden en zeggen dat zij God eren,
verwijderen zij zich van God om partij te kiezen voor het beest.
Het beest plant de vernietiging van de mensheid op twee manieren, op dit tijdstip. Ten
eerste vernietigt hij het leven door abortus, moord en oorlog. Ten tweede valt hij Mijn Kerk
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op aarde aan zodat alle kerken verwoest worden die Mij, Jezus Christus en Mijn geliefde
Vader eren. Op deze wijzen zal hij zielen ontrukken en hen beletten om de Waarheid te volgen en
om Mijn Koninkrijk te erven.
Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: Het cijfer één zal gebruikt worden als een symbool
in het nieuwe boek.
Vrijdag, 6 juni 2014, 23:15 u.
Mijn geliefde kind, weldra zal er door de vijanden van mijn Zoon, aan de wereld een verderfelijk
boek aangeboden worden, dat op zijn kaft in rood en zwart het nummer één zal ingeprent hebben
met de kop van een geit verborgen in het ontwerp.
Aan diegenen die niet beter weten, zal beweerd worden dat dit boek een belangrijke publicatie is
die de wereld zal verenigen. Het zal beschouwd worden als de belangrijkste bron om eenheid in
de wereld te brengen en het zal al diegenen die het lezen aanmoedigen om zich aan te passen
aan een nieuwe manier van denken; een nieuwe wijze om in jullie zelf te geloven; om vriendelijk te
zijn voor jullie zelf; zodat jullie je kunnen aansluiten, als één, bij anderen die dit pad naar
zelfverheerlijking volgen. Dit boek zal een leer worden om alle naties; alle religies; alle politieke
strekkingen; alle regels en economische inzichten te verenigen. Het zal gebruikt worden om een
nieuwe ene-wereld-maatschappij tot stand te brengen, verstoken van religies die mijn Zoon, Jezus
Christus, vereren. Het zal deel uitmaken van studierichtingen in scholen en alle regeringen zullen
gestimuleerd worden om deze wereldbeschouwing als onderdeel in te passen in de grondwet van
hun landen.
Het cijfer één zal in het nieuwe boek als een symbool gebruikt worden en mensen zullen badges
dragen, om openlijk hun trouw aan deze ene-wereld-alliantie te tonen. Alles zal gereed zijn, zodat
wanneer de antichrist verschijnt, zal blijken dat het boek een rol speelt in zijn dictatuur. Het boek
zal elke valse leer goedkeuren, elke onwaarheid in Gods Ogen bekrachtigen; leugens en een
gevaarlijke levensbeschouwing, die allen die de inhoud ervan navolgen in grote dwaling zullen
leiden. De bekwaamheid van de mensen om het goede van het verkeerde te onderscheiden zal
door dit boek verzwakt worden. Hun moraliteit zal in vraag gesteld worden en heidendom,
vermomd als een religie die allen verwelkomt, zal listig in elke paragraaf verweven zitten.
Veel mensen zullen dit boek willen kopen, omdat het zal aangekondigd worden als een
verbazingwekkende doorbraak in de wereld van de politiek. Het zal een boek zijn dat een vorm
van communisme promoot, maar het zal aanzien worden als iets met een opmerkelijke
spiritualiteit, die de harten van velen zal raken. Het zal alles zijn dat tegengesteld is aan het Ware
Woord van God. Het zal een boek zijn dat zich ten doel stelt om de wereld te evangeliseren om te
geloven in het belang van het humanisme. Het zal de mensheid verheerlijken, het intellect van de
mens, de vooruitgang van de mens, de grote wetenschappelijke sterkte van de mens en het
belang om alle landen op dezelfde manier te controleren.
Alles wordt gepland om er zeker van te zijn dat de antichrist zal verwelkomd worden te midden van
grote festiviteiten. Want vergis jullie niet, dit boek zal uitgekiend zijn door hem die zichzelf als de
koning van de wereld zal bekendmaken. En alle mensen zullen opgewonden zijn over een nieuwe
wereld, een nieuw begin en een nieuwe leider. Met de tijd zal hij in de Kerk van mijn Zoon
verwelkomd worden met het ketters boek.
En wanneer hij op de troon zal zitten in de nieuwe tempel, zullen allen hem behandelen alsof hij de
Christus is. Kort daarna, zal hij de wereld erin laten lopen door te doen geloven dat hij mijn Zoon
is, Jezus Christus.
Dat zal de tijd zijn van een groot verdriet vol tranen – tranen die vanwege de Hemel zullen
vergoten worden omwille van het bedrog, waarin zoveel mensen zullen betrokken zijn. Al deze
voorbereidingen zijn begonnen en dus bereidt ook God zich voor om te strijden voor diegenen die
onder de invloed van de antichrist vallen. Bereid jullie goed voor, lieve kinderen, want jullie zullen
alle Hemelse hulp nodig hebben om jullie te helpen staande te blijven gedurende de komende
tijden.
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Ga voort met hoop, want die periode zal kortstondig zijn, daar God het beest niet zal toestaan ook
maar iets langer te regeren dan nodig is, in overeenstemming met de Heilige Schrift. Vertrouw,
hoop en wees dankbaar omdat jullie nu de Waarheid gegeven wordt, want zo kunnen jullie je
voorbereiden. Wees God steeds dankbaar voor zulke Genaden, want Hij is zo Grootmoedig dat
hoe meer jullie Hem roepen, door Zijn geliefde Zoon, hoe meer Hij de impact van zulke
beproevingen zal verzachten.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Boodschap van de Maagd Maria betreffende haar verloren kinderen.
Dinsdag, 7 juni 2011, 14:45 u.
Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt is dat jij Mijn Zoon gehoorzaamt.
Alstublieft, laat in dit stadium geen twijfel of angst in je hart komen want als dat toch gebeurt wil dat
zeggen dat de Bedrieger aan het werk is.
Open je hart om de vloed van genaden toe te laten je ziel te overstromen zodat je dichter kan komen bij
Mijn dierbare Zoon. Nu ben je dicht bij je Gezegende Moeder die je altijd zal steunen en begeleiden. Dit
deel van je zending is moeilijk om mee om te gaan, maar weet dat werken voor Mijn Zoon nooit
gemakkelijk is. Ondanks je aarzeling zal jij sterker worden, omdat jij nog altijd Zijn richtlijnen navolgt en
dat is goed zo. Bid nu voor al Mijn verloren kinderen van overal, want zij zijn zonder liefde, de echte liefde
die Mijn Zoon hun aanbiedt. Die liefde is hun redding. Dus, alstublieft, offer al je gebeden voor deze arme
verloren zielen.
Ga nu in vrede en blijf altijd alles doen wat Mijn Zoon je vraagt.
Jouw Gezegende Moeder
Maria Koningin van de Hemel

Boodschap aan priesters, bisschoppen en kardinalen omtrent de Valse Profeet.
Dinsdag, 7 juni 2011, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt geleden omdat de Bedrieger je kwelt. Jij moet krachtig bidden om zijn
aanvallen tegen jou te weerstaan. Leg al je vertrouwen in Mij en laat Mij dan daarmee afrekenen. Jij moet
dat lijden aan Mij offeren met vreugde in je hart in plaats van je te verontrusten. Indien jij je blijft in
herinnering brengen dat dit lijden komt door jouw vereniging met Mij en dat jij werkelijk gezegend bent als
een uitverkoren ziel, dan zal je jezelf heel anders voelen.
Veel van Mijn volgelingen beginnen zich nu te realiseren wat er werkelijk in de wereld gaande is en door
de genaden van de Heilige Geest zijn zij nu bereid om de uitdaging aan te gaan Mijn Woord te
verdedigen. Dit leger van getrouwen zal nu sterker worden en zonder vrees zondaars naar hun redding
brengen.
Mijn Heilige Vicaris Paus Benedictus heeft jullie gebeden nodig. Bid elke dag voor hem want hij heeft
op elk gebied bescherming nodig om hem door de nakende kwelling te voeren. Het is belangrijk dat Mijn
volgelingen op hun hoede blijven voor gelijk welke nieuwe Paus die zou opkomen want hij zal niet
van God zijn. Alstublieft, roep al Mijn Godgewijde bedienaars op zich voor te bereiden op de
verschrikkelijke uitdagingen, de meest intimiderende die zij ooit in hun geestelijk ambt zullen
tegenkomen. Het zal veel moed vergen om zich te handhaven in de waarheid van Mijn leer. Zo vele van
Mijn Godgewijde bedienaars zijn blind voor de beloften die Ik deed toen Ik zei dat Ik zou wederkomen.
Wanneer dachten zij dat dit zou gebeuren? Zij zijn zo gewoon Mijn leer te reciteren dat zij vergeten zijn
dat zij deze gebeurtenissen wel eens in een of andere tijd konden meemaken en misschien wel in hun
eigen leven? Want dat is vandaag één van de grootste uitdagingen.
Indien Ik duizenden jaren geleden profeten in de wereld zond dan zal Ik zeker weer profeten zenden om
de wereld voor te bereiden op Mijn wederkomst.
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Maak jullie bewust van de lessen die jullie geven aan jullie parochies. Besef dat Ik het ben die nu tot jullie
spreek. Velen zullen komen in Mijn naam, maar weinigen zullen de waarheid spreken. Deze boodschap
komt van Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Bid voor de onderscheiding om Mijn echte stem te herkennen
wanneer zij jullie gegeven wordt. Open jullie harten nu en luister naar wat Ik jullie te zeggen heb. De tijd
is gekomen om jullie mee te delen dat de profetieën die in het Boek der Openbaring staan opgetekend
zich nu voor jullie ogen zullen ontvouwen.
Jullie, Mijn geliefde dienaars, moeten uit liefde voor Mij dapper strijden tegen de hindernissen die door de
Misleider worden opgesteld en die jullie tot het einde van jullie geduld zullen tarten. Jullie moeten
erkennen dat de Valse Profeet jullie gaat verleiden, charmeren en overtuigen dat hij de waarheid
vertegenwoordigt. Nu moeten jullie je trouw aan Mij en Mijn Eeuwige Vader bewijzen. Alstublieft,
wanhoop niet. Want ook al zullen deze gebeurtenissen jullie angst aanjagen en verontrusten, jullie
toewijding en trouw moet aan Mij gericht zijn.
Voor de eerste keer in jullie geestelijk ambt zal jullie geloof werkelijk op de proef gesteld worden. De Kerk
van Petrus is Mijn Kerk. Maar wanneer de sleutels worden teruggegeven aan God de Vader, wat nu zal
gebeuren, dan wordt de kerk een deel van Mijn Koninkrijk. Ik ben de waarheid. Volg de waarheid te
allen tijde.
Bid nu tot Mij om de vereiste genaden te bekomen om ervoor te zorgen dat jullie op tijd boven het bedrog
van Satan zullen oprijzen. Anders zal de Valse Profeet Mijn geliefde kinderen in zijn macht krijgen met
zijn charismatische aantrekkelijke wegen. De wegen van de Misleider met wie hij verstrikt is. Satan zal
Mijn Kerk niet overwinnen indien Mijn dienaars waakzaam zijn voor het bedrog en dat beoordelen voor
wat het is. Een duivelse leugen waaruit geen terugweg mogelijk is, wanneer jullie daarin betrokken
geraken en trouw zweren aan deze nieuwe gruwel!
Aanhoor Mij nu. Keer jullie tot Mij voor leiding en om de vereiste genaden te bekomen om Mijn kudde
opnieuw tot Mij en Mijn Hemelse Vader te leiden. Want als jullie dat doen zal Ik zulke genaden uitstorten
dat het niet lang zal duren voor jullie de kracht zullen vinden om Mijn woord tegen elke prijs te
verdedigen.
Ik bemin jullie allen en smacht naar jullie hulp tijdens deze Eindtijden.
Jezus Christus

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de Hel.
Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten.
Donderdag, 7 juni 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de hemelse strijd die woedt tegen
Satan en zijn gevallen engelen.
Nu zijn de in elke natie losgelaten engelen van Satans leger en hun toegewijde leerlingen op aarde bezig
om Gods kinderen op elke mogelijk manier te kwellen.
Er zijn de zichtbare tekenen. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd veroorzaakt door de
boosaardige krachten wier eerste doelwit het was om haar op de knieën te brengen. Daarmee echter niet
tevreden, willen de machten van het kwaad ook de Heilige Eucharistie vernietigen door haar te
profaneren.
Het was Satans plan, om het geloof van Mijn volgelingen te vernietigen door het demoraliseren
van Mijn Kerk op aarde.
Veel van Mijn volgelingen betonen Mij, hun Verlosser, geen eer meer omdat ze de zonden van diegenen
die Mij in de Kerk vertegenwoordigen kwalijk nemen. Hoezeer verwonden zij Mij wanneer zij Mij zo vlug in
de steek laten.
De geloofsafval in de wereld van vandaag werd ook door Satan gepland door de kinderen van God
te verleiden om hun geloof te verloochenen.
Als vervanging gebruikt hij een nieuwe religie, dikwijls gekend als de New Age-religie. In plaats van God,
de Eeuwige Vader te verheerlijken, verheerlijken zij het menselijk wezen als geestelijk superieur en
leidinggevend.
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Zoals Lucifer die niet alleen wilde zijn zoals God, maar die God wilde worden, wil deze snel
ontwikkelde cultus Gods kinderen ervan overtuigen dat zij de controle hebben over hun eigen
bestemming, dat alles kan gecontroleerd worden door een vals geloof in een bovennatuurlijke wereld die
niet bestaat.
Het geloof in valse goden zoals Boeddha heeft zoveel mensen geschaad en in een donkere wereld
binnen geleid, die op het eerste gezicht lijkt te schitteren, maar die niet in staat is de zuivere liefde
voor elkaar aan te wakkeren.
In plaats daarvan monden al deze New Age-religies uit in slechts één ding, zelfobsessie en liefde
voor zichzelf ten koste van een ander.
De oorlogen die Satans Vrijmetselaarsorden veroorzaken, zijn talrijker geworden en de grootste groep
van allen wil door slachtingen de controle over het Midden-Oosten.
In Europa zal men de introductie van een nieuwe wereldmunt uitdenken om slaven van hen te maken.
Satans greep is zo sterk dat er veel gebed nodig zal zijn om de macht die hij uitoefent te doen kantelen.
Dan zal er nog verleiding zijn om Gods kinderen af te keren van de Waarheid.
Satan kan jullie geest grondig in de war sturen. Maar, hoewel hij niet bij machte is te weten wat jullie
denken, kan hij gedachten en twijfels in jullie geest plaatsen.
Wanneer jullie aanvankelijk weerstand bieden, door te bidden om de genaden om jullie zelf te
beschermen, zal hij zijn activiteiten verhogen.
Satan stuurt zijn demonische engelen naar de gelovigen en kwelt hen. Als jullie hen zouden kunnen zien,
zou dat jullie schokken. Er kunnen er twee of drie jullie omringen en zij kunnen jullie doen struikelen,
ervoor zorgen dat jullie verward of verontrust raken en dat jullie geest gevuld wordt met liefdeloze
gedachten over een andere persoon.
Al wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die Hem op aarde
vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.
Dan neemt hij diegenen in het vizier die hoge posten bekleden en controle hebben over miljoenen levens.
Hij verleidt hen tot corruptie, manipulatie van macht en de introductie van slechte wetten, ontworpen om
pijn en ontbering te veroorzaken. En dan orkestreert hij oorlog.
Kinderen, negeer de strijd niet want hij is echt.
600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de Hel.
Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten. De tijd voor Gods leger in de Hemel, om Satan te
vernietigen, is begonnen. De tijd voor Mijn Leger op aarde om de wapens op te nemen is ook
gekomen.
De tijd is kort. Wij hebben veel werk te doen.
Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan de redding van zielen alleen tot stand brengen indien
Mijn Stem op dit moment gehoord wordt.
Satan weet dat. Hij heeft een vloek over deze zending geplaatst en zal velen van Gods kinderen
wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan de openbaring van het Boek der Waarheid
verhinderen, want Ik ben het, Jezus Christus, die dit openbaar.
Toch zullen vele arme zielen overtuigd worden om de andere kant op te kijken wanneer Ik de Waarheid,
zichtbaar voor heel de wereld, aankondig zoals voorzegd in het Boek der Openbaring.
Sta hem nooit toe zich met jullie in te laten. Jullie kunnen dat doen door te weigeren in te gaan op
beledigingen of bespottingen van anderen wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen. Want door jullie
met hem in te laten geven jullie hem de munitie die hij nodig heeft om jullie te verzwakken.
Jullie geliefde Jezus
Redder van heel de mensheid.

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

Het geloof van de geestelijkheid zal worden vertrapt door de grootste vijand
van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist.
Zaterdag, 7 juni 2014, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Geest van Waarheid, die wijd verspreid is door Mijn Kerk op Aarde,
moet volgehouden worden, gevoed en bevestigd, door die heilige dienaren van Mij aan wie Ik de
zorg voor al Gods kinderen toevertrouwde.
De priesters in Mijn Kerk zullen binnenkort met uitdagingen geconfronteerd worden, die
zullen meebrengen dat velen het erg moeilijk gaan hebben om Mijn Woord te handhaven. Al
wat niet van Mij komt zal hun voorgesteld worden door de verraders onder hen.
Hoe verlang Ik om hen te troosten en hoe zal Ik al doen wat in Mijn Macht ligt om hun ziel te vullen
met het Vuur van de Heilige Geest. Ik zal dat doen opdat ze alert blijven, rustig en zonder twijfels,
wanneer hun gevraagd wordt om mee te werken in een leer, die niet de Mijne zal zijn. Zij moeten
als hoeders van Mijn Woord bereid zijn om loyaal te blijven aan Mij. Maar ze zullen
overgehaald worden om een nieuwe interpretatie van Mijn Woord na te streven en dat zal
leiden tot ernstige dwaling. Indien zij onschuldige zielen en diegenen die Mij zijn toegewijd in
dwaling zouden leiden en tot godslastering brengen, dan zullen zij schuldig zijn aan het omhelzen
van de leerstellingen van de Hel. Daarvoor zullen ze ervaren wat het is om de Toorn van Mijn
Vader te voelen.
De priesters die Mij toebehoren zullen het nodig hebben om hun geloften van liefde,
liefdadigheid en kuisheid te vernieuwen, indien zij in een Staat van Genade willen blijven,
om Mij te dienen zoals zij zich hebben toegewijd om dat in Mijn Naam te doen. Helaas zal de
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macht van het kwaad dat hen zal overwinnen, van die aard zijn dat velen de druk die op hen wordt
uitgeoefend gewoon te zwaar vinden om weerstand te bieden. Anderen zullen de nieuwe leer
omarmen en ze zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe een-wereld-priesterschap dat
binnenkort zal worden aangekondigd – terwijl ze de Drie-enige God niet langer zullen
dienen. Zij zullen dan vele zielen tot geloofsafval leiden. Slechts enkelen zullen Mij trouw
blijven en zij zullen troost bieden aan die Christenen die nooit zullen afwijken van de Waarheid.
Diegenen die Mij verraden, zullen zelf het slachtoffer worden van de antichrist en zijn leger, die
hen zullen nazitten op zo’n wijze dat, tenzij ze een pact met het beest sluiten, zij als criminelen
zullen afgedankt worden en beschuldigd van misdaden die gelijkstaan met verraad.
De gelovigen zullen elkaar troosten en door Mijn genade zullen ze de Gaven van God
verkrijgen die nodig zijn om zich te beschermen tegen vervolging, inbegrepen ook het
Zegel van de Levende God, dat hen in staat zal stellen om het verzet te overwinnen dat zij
zullen tegenkomen wanneer het Christendom grof zal behandeld worden. Diegenen die voor
Mij en in Mij zijn, zullen veel moed voelen in hun hart, want zij zullen bekwaam zijn om de Geest
van de Waarheid te onderscheiden van de geest van het kwaad. En gedurende deze tijd zal het
geloof van de geestelijkheid onder de voet gelopen worden door de grootste vijand van God die
ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist. Hij zal hen verleiden en hen meesleuren in een
groot web van bedrog en wanhoop. Zijn invloed op hen zal gelijken op een grote duisternis die
over hen zal neerdalen en het Licht van hun ziel zal doven en velen zullen, daarna, hun ziel aan
Satan verkopen.
Al deze gebeurtenissen klinken alsof er een groot lawaai zal zijn, zoals het rollen van de donder,
maar dat is niet hoe het beest zal werken. Nee, zijn missie zal gezien worden als een grote
evangelisatie van de wereld, die zich op vele manieren zal manifesteren. Zij zal zó aanlokkelijk
voorkomen, dat het niet alleen die gewijde dienaren zullen zijn – de uitblinkers van God,
uitverkoren om Zijn volk op Aarde naar de heiligheid te leiden – die ten prooi zullen vallen van de
misleiding. De vijanden van God zullen ook de nieuwe evangelische beweging omarmen, die
in fasen zal worden aangekondigd en niet met veel tamtam, want dat zou alleen maar te
veel vragen oproepen.
Nieuwe wetgevingen zullen ingevoerd worden die beschouwd zullen worden als verbetering van
het leven van de armen in de wereld. Dan zal de eenwording van landen worden tot stand
gebracht door hun banken, bedrijven, allianties als kameraden in het geval van toekomstige
oorlogen, politiek en ten slotte religie. De eerste stappen zijn reeds gezet en het plan is al
langer dan zeven jaar gecoördineerd en tot in detail.
Al wat Ik van jullie vraag is om alert te blijven en te bidden voor al Mijn priesters, opdat ze de
Genaden behouden, die Ik hun schenk om Mij te dienen en opdat ze het Ware Geloof kunnen
behouden.
Alleen de Waarheid is eeuwig.
Alleen de Waarheid van Mijn Woord zal het leven gaande houden – het leven van de ziel, evenals
het leven van deze Aarde.
Leugens, voorgesteld als de Waarheid, komen van Satan, die gedoemd is voor de
eeuwigheid. Diegenen die hem volgen, zijn wegen toepassen en zijn knechten worden, zullen in
duisternis storten en zichzelf in ernstig gevaar brengen.
Alleen de Waarheid zal jullie redden. Ik Ben de Waarheid. Volg Mij alleen, want niets anders
kan jullie liefde, vrede, eeuwige vreugde of geluk brengen. Alleen door Mij en Mijn Heilig Woord te
volgen – zoals Ik het aan de wereld gaf en waar er niet mee geknoeid werd – kunnen jullie gered
worden.
Jullie Jezus

Bereid jullie familie voor op het zien van Mijn Kruis aan de Hemel.
Woensdag, 8 juni 2011, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. Het eerste is er een
van blijdschap omdat Ik zoveel genaden zal brengen voor Mijn kinderen tijdens de Verlichting van het
Geweten die nabij is. En dan zijn er Mijn tranen van groot verdriet voor hen die zich niet bewust van deze
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gebeurtenis, onvoorbereid zijn. Mijn kinderen zouden zoveel mogelijk vrienden en familie moeten
inlichten omtrent deze grote manifestatie teneinde hun zielen te redden. Het speelt geen rol dat zij jullie
beweringen in het belachelijke trekken want nadien zullen zij jullie bedanken. Zeg hun de waarheid.
Vraag hun om hun geesten te openen. Zij zouden op de hoogte moeten gebracht worden van wat zij
zullen zien want wanneer zij Mijn kruis in de lucht zullen zien zullen zij voorbereid zijn. Dat is alles wat zij
moeten begrijpen. Dan zullen zij het ongemak aanvaarden dat zij zullen moeten verduren wanneer hun
verleden zich voor hun ogen afrolt. Zeg hun het eigen leven opnieuw te overzien en zich het leed in
herinnering te brengen dat zij mogelijks hun broeders en zusters hebben aangedaan.
Verspreid Mijn woord na De Waarschuwing
Mijn kinderen, zodra De Waarschuwing plaatsvindt en bekering op gang komt, handel dan snel om Mijn
Allerheiligste Woord te verspreiden. Dat is dan dringend omdat het een beslissende periode zal zijn. Het
zal de tijd zijn waarin Mijn kinderen, door het werk van Mijn geliefde volgelingen overal ter wereld, op het
rechte pad zullen blijven. Het zal de tijd zijn waarin gebed en bekering de impact kunnen verminderen
van de verwarring die zal ontstaan door het bewind van zowel de Antichrist als de Valse Profeet.
Aanvaard de waarheid voor wat ze is. Vrees de waarheid niet. Omarm ze. Want als jullie dat doen
worden jullie bevrijd en jullie vertrouwen in Mij zal jullie in staat stellen Mijn woord op de juiste manier te
verdedigen. Vrees zal jullie tegenhouden, Mijn dierbare kinderen. Moed zal zielen winnen. Jullie strijd in
Mijn naam zal Mijn lijden verlichten en zal eeuwig leven schenken aan zoveel meer zielen die jullie hulp
dringend nodig hebben.
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is alomvattend en vermindert nooit in intensiteit. Mijn kruis is zwaar maar
wanneer jullie het opnemen met liefde in jullie harten dan zal jullie last licht zijn. Jullie, Mijn geliefde
volgelingen, gewijde dienaars en leken, zijn Mijn toekomstig leger om Satan te helpen verslaan. Bid nu
om sterkte om de aanvechtingen van jullie geloof aan te pakken. Geef leiding door het voorbeeld en de
gave die Ik uitstort over ieder van jullie die zijn of haar trouw aan Mij belooft, zal onmiddellijke bekering
bewerken wanneer jullie Mijn Allerheiligste Woord spreken. Onthoud dat Ik nu altijd bij jullie ben. Velen
onder jullie die al enige tijd dicht bij Mij geweest zijn, zullen nu een sterkere waarneming hebben van de
Heilige Geest en de macht van onderscheiding die jullie zal verbazen. Aanvaard dit als één van de
grootste gaven die de mens vandaag gegeven wordt. Zo’n veelheid van genaden heb Ik niet meer
uitgestort sinds Mijn apostelen de kostbare gaven ontvingen door de Heilige Geest.
Jullie, Mijn volgelingen, inclusief Mijn Godgewijde bedienaars, zijn Mijn ware Kerk. Ik zal jullie leiden met
de hulp van God, de Eeuwige Vader, zodat jullie samen met al Mijn kinderen kunnen opgaan naar het
Nieuwe Paradijs dat jullie allen wacht.
Jullie liefdevolle Verlosser
Jezus Christus

Boodschap van Liefde aan al Mijn volgelingen.
Woensdag, 8 juni 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat overal ter wereld getoond wordt
door Mijn dierbare volgelingen die Mijn oproep horen door deze boodschappen. Ik ben blij door het diepe
geloof dat Mijn geliefde kinderen laten zien in een wereld die Mij verwerpt. Mijn dierbare kinderen, jullie
die in Mij geloven, brengen Mij tranen van vreugde in deze tijden van droefheid. Ware het niet voor dezen
met een grote toewijding tot Mij, Ik zou niet getroost zijn.
Mijn kinderen die Mij beminnen moeten nu naar Mij luisteren. Laat Mij jullie in Mijn armen houden en jullie
het belang van jullie geloof uitleggen. Jullie geloof is als een vlam in Mijn Hart die nooit uitdooft. Ze mag
dan wel van tijd tot tijd eens flikkeren, maar Ik zal in jullie de energie druppelen om deze vlam gloeiend te
houden. Jullie, Mijn kinderen van het licht, zullen de duisternis verslinden, maar jullie moeten samen
blijven als één man om de Antichrist te bestrijden.
Satan kan niet winnen want dat is onmogelijk
Begrijp altijd dit belangrijk feit. Hij, de Bedrieger, kan en zal niet overwinnen, want dat is onmogelijk.
Daarom moeten jullie altijd aanvaarden dat Mijn licht en dat van Mijn Eeuwige Vader nooit zal afnemen.
Want het is niet het licht dat zal uitdoven, maar het is de duisternis die deze arme zielen zal aantrekken
die er zullen naartoe getrokken worden. Deze arme misleide kinderen zijn in Mijn Hart en betekenen voor
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Mij evenveel als jullie. Mijn kinderen, jullie moeten net zoals in elke familie letten op jullie eigenzinnige
broeders en zusters. Hoe zwaar hun zonden ook zijn, oordeel hen nooit. Breng ze terug naar Mij. Spreek
tot hen. Bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans voor hen opdat zij op het tijdstip van de dood
kunnen gered worden uit de klauwen van de Duivel.
Roep het nu van de daken. Herinner iedereen aan de waarheid. Negeer die beschimpingen. Maar
wanneer jullie Mijn kinderen uitleggen hoezeer Ik hen bemin, leg hen dan niet jullie inzichten op. Leg
gewoon uit dat zij door God de Vader werden geschapen. Zeg hun dat Hij Mij zond, zijn enige Zoon om
hen te redden, om hen een kans te geven op Eeuwig leven. En zeg hun dat Ik hen bemin en dat Ik elke
minuut van de dag met eenieder van hen meewandel. Zelfs wanneer Ik getuige ben van hun verwerping
en van het kwade dat zij berokkenen aan anderen, Ik ben altijd bij hen, hopend dat zij naar Mij zouden
terugkeren en Mij om hulp vragen. Want als zij dat doen zal Ik hen omarmen met tranen van vreugde en
opluchting. Help Mij om deze kostbare zielen te redden. Laat de Bedrieger ze niet van Mij wegstelen. Zij
zijn jullie familie. Mijn familie. Wij zijn één. Zelfs één verloren ziel is er één te veel.
Dank jullie, Mijn geliefde kinderen overal. Weet dat Ik nu veel sterker aanwezig ben door de Heilige Geest
dan in eender welke tijd in de geschiedenis. Houd Mijn hand vast en wandel met Mij naar het Nieuwe
Paradijs op Aarde dat in de toekomst jullie glorierijke thuis zal zijn.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.
Vrijdag, 8 juni 2012, 19:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen die Mijn Heilige Woorden lezen, die uit liefde aan de mensheid gegeven
worden, begrijpen Mijn intenties verkeerd.
Als de Mensenzoon is het Mijn plechtige belofte om de hele mensheid te redden.
Mijn Kruisiging op het Kruis was niet zomaar een moment in de tijd, of een moment in de geschiedenis.
Het was een Offer dat gebracht werd om ieder van jullie afzonderlijk, zelfs vandaag, het geschenk
van Eeuwig Leven aan te bieden.
Dit is een plechtige belofte. Het leven van de komende wereld, Mijn Koninkrijk op aarde, is voor
iedereen.
Ik kom nu om jullie voor te bereiden.
Ik heb jullie reeds eerder gezegd dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor de gevaren die jullie
lopen door Mijn leer te verwerpen en de Tien Geboden die door Mijn Eeuwige Vader werden
afgekondigd, Ik toch Gods kinderen niet kan bevelen of eisen om te luisteren. Want aan heel de
mensheid werd een bijzonder gave geschonken, net zoals aan de engelen in de Hemel, de gave van de
vrije wil.
De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.
Ik kan jullie waarschuwen, jullie de vergissing van jullie wegen tonen, maar Ik kan jullie niet
bevelen Mijn oproep te beantwoorden.
Ik kan enkel vragen.
De vrije wil, al is het een gave, kan ook een hindernis zijn wanneer hij gebruikt wordt door Satan om
leugens in jullie geesten te zaaien.
Hij kan eisen stellen van zeer dwingende aard die voor jullie zeer moeilijk te bevechten zijn, dusdanig is
zijn macht.
Mijn geduld wordt in deze eindtijd beproefd als nooit tevoren.
Ondanks Mijn Dood op het Kruis, Mijn leven dat Ik met liefde gegeven heb om ieder van jullie te redden,
zijn velen vergeten wat dit Offer werkelijk betekent.
Als Ik Mijn leven prijsgaf voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn kinderen niet?
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Als zij nu niet naar Mij willen luisteren, langs deze boodschappen om, dan is dat de keuze die zij maken
met hun eigen vrije wil. Waarom gaan zij dan voort met de inhoud van de Heilige Bijbel verkeerd uit te
leggen en te verdraaien?
Ongeacht hoezeer Ik verworpen word, Ik zal nooit falen in Mijn plicht jullie te waarschuwen voor de
komende gevaren.
De gevaren waarover Ik spreek betreffen niet alleen de ellende die door Satans boosaardige aanhangers
gepland wordt over jullie naties, de controle over jullie geld, jullie eten of menselijk leven.
Neen, de gevaren waarvan jullie je vooral bewust moeten zijn, betreffen het gevaar jullie ziel aan Satan
en zijn gevallen engelen te verliezen.
Of jullie nu acht slaan op Mijn Woord ligt geheel aan elk en iedereen van jullie.
Al wat Ik jullie vraag is te luisteren. Het nalaten om te luisteren en om de bijzondere genaden te
aanvaarden die Ik jullie nu verleen, betekent dat jullie misschien niet gepast toegerust zullen zijn om jullie
ziel te redden van het Beest.
Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend de gebeden te selecteren die Ik
jullie door deze boodschappen gegeven heb.
Die zullen jullie helpen Mijn oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.
Jullie Jezus

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling
van persoonlijke rijkdom scheidt hen van God.
Zaterdag, 8 juni 2013, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid steeds dieper in zonde wegzinkt, blijven zij zoeken
naar materiële dingen, waarvan zij geloven dat die de ruwe pijn zullen bevredigen die zij inwendig
voelen, want niets kan hun vertroosting schenken wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. Geen
enkel ogenblik denken zij aan Mij, zo zeer zijn zij in beslag genomen door het najagen van
wereldse goederen – nutteloze dingen – die hun niets te bieden hebben, alleen maar een
verlangen naar steeds meer.
Dan zijn er diegenen wier liefde voor wereldse aantrekkelijkheden tot gevolg heeft dat zij
onverzadigbaar worden. Zij zoeken naar grotere bezittingen waarvan zij geloven dat zij meer
waarde hebben. Ten slotte bouwen zij een heiligdom voor zichzelf. Dat gebeurt wanneer zij de
wanhoop nabij zijn, want hoe meer weelde en luxe zij verwerven, hoe verwarder en meer afgeleid
zij worden. Zij zullen interesse verliezen in andere mensen en spoedig zullen zij geïsoleerd
geraken, terwijl zij gevangen raken in een spinnenweb, gesponnen door de geest van het kwaad
om hen in de val te laten lopen en hun zielen te verwoesten.
De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke
rijkdom scheidt hen van God. Jullie eigen liefde voor bezittingen verwoest jullie liefde voor
jullie naaste. Jullie zullen egoïstisch worden tot op het punt dat de tegenspoed van anderen
jullie niet meer kan schelen. Dit is hoe jullie niet gehoorzamen aan het Woord van God.
Jullie moeten jullie jacht op rijkdom stopzetten. Dan zullen jullie zuiverder van hart worden. Maar
geef deze slinkse zonde de kans jullie geest te verduisteren en jullie zullen nooit zuiver van
ziel zijn, en bijgevolg ongeschikt om voor Mijn Aangezicht te komen. Diegenen die arm zijn
hebben minder om hen te verleiden om zichzelf van Mij te scheiden. Diegenen die rijk zijn, zijn
arm in die zin dat zij veel te leren hebben alvorens zij zichzelf kunnen vernederen in Mijn
Ogen.
Wanneer zullen jullie leren dat wanneer de mens wereldse genoegens boven Mij verkiest, dat hij
niet in staat zal zijn om zijn ziel voor te bereiden om Mijn Nieuwe Paradijs binnen te gaan?
Jullie Jezus
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Moeder van Verlossing: Ik vraag diegenen die deze Boodschappen volgen
om te bidden voor deze Missie.
Zondag, 8 juni 2014, 14:45 u.
Mijn kind, mag Ik allen die deze Boodschappen volgen verzoeken om voor deze Missie te bidden?
Jullie Gebeden worden gevraagd om dit Werk te beschermen tegen al de valstrikken en daden
van de Boze (gepleegd) door diegenen die hem dienen en eren. Nooit voordien zijn jullie
Gebeden zo nodig geweest als in deze tijd. Het werk van de Boze tegen deze Missie van
Verlossing is krachtig en zijn haat neemt toe. Indien jullie God niet vragen om zijn haat en zijn
invloed op de mensheid te ontkrachten, dan zullen zijn bezigheden succes hebben en zielen
vernietigen wier enige hoop op redding zal bestaan in de Gaven die God aan Zijn kinderen
schenkt.
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om te bidden voor al diegenen die hun leven toewijden aan
Gods oproep en voor deze Missie. Dit Gebed moet gebeden worden voor al Gods profeten,
zieners en heilige dienaars, opdat zij voortgaan met Hem te dienen terwijl Hij het Laatste
Verbond tot voltooiing brengt.

Kruistochtgebed (155)
Voor Bescherming van de Missie van Verlossing.
“O liefste Moeder van Verlossing, aanhoor onze roep tot bescherming van de Missie van Verlossing
en tot vrijwaring van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die de Wil van God trotseren in dit
grote moment van de geschiedenis. Wij vragen dat u al diegenen beschermt die uw oproep en het
Woord van God beantwoorden, om iedereen te redden van de vijanden van God. Help alstublieft om
die zielen te bevrijden die ten prooi vallen aan het bedrog van de duivel en open hun ogen voor de
Waarheid.
O Moeder van Verlossing, help ons arme zondaars, om waardig gemaakt te worden om de Genade
van volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de Naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Bescherm deze Missie tegen kwaad. Bescherm uw kinderen voor vervolging. Bedek ons allen met uw
Allerheiligste Mantel en begunstig ons met de Gave ons geloof te handhaven, telkens wij uitgedaagd
worden om de Waarheid te spreken en om het Heilig Woord van God bekend te maken, al onze
dagen, nu en altijd. Amen.”
Mijn lieve kinderen, jullie moeten jullie Gebeden elke dag aanbieden aan mijn Zoon tot
bescherming van deze Missie tegen de haat van Satan. Wanneer jullie dat doen zal elke Zegening
jullie geschonken worden. Aan diegenen onder jullie die ertoe in staat zijn, alstublieft, laat zo
veel als jullie kunnen, Missen opdragen voor Gods profeet Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid en voor al Gods dienaren, opdat door Gods Barmhartigheid alle zielen met
Hem verenigd zullen worden in Zijn Koninkrijk, voor altijd.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

God de Vader: Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met de Hiërarchie in de
Hemelen.
Zaterdag, 9 juni 2012, 15:45 u.
Mijn lieve dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al
Mijn kinderen op aarde te redden.
Alhoewel Ik de gave van de vrije wil moet respecteren, die Ik als de grootste gave geschonken heb om er
zeker van te zijn dat de mensheid Mij uit eigen beweging zou beminnen, en niet uit dwang, zal Ik toch
wonderen doen en mirakels tot stand brengen om Mijn kinderen bij Mij thuis te brengen.
Als een God van Gerechtigheid zou Ik nooit het kwade kunnen verschonen of aanvaarden, toch zal Ik al
diegenen vergeven die terugkeren tot Mijn Zoon en verlossing zoeken wanneer zij zich bewust worden
van de inhoud van het Boek der Waarheid.
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Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met de Hiërarchie in de Hemelen en Ik zal, zo beloof Ik, de
vijand en de duivels verslaan die door Lucifer zijn voortgebracht.
De tijd komt naderbij dat Satan voor 1.000 jaren zal verbannen worden en wee de mens die hem of
zijn boosaardigheid niet verzaakt.
Allen zal de waarheid van Mijn Goddelijke Liefde getoond worden en Mijn verlangen om Mijn heerlijk
Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen.
Iedere poging, door middel van Mijn profeten, zal gedaan worden om ze in de armen van Mijn Zoon te
trekken.
Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet.
Kom en hoor Mijn Oproep.
Verwerp jullie erfenis niet.
Jullie zien nu de grootste crisis sedert de schepping van het menselijk ras onder ogen, want de tijd is nu
voor jullie gekomen om de definitieve keuze te nemen.
Wees ervan bewust dat elke leugen en elke verleiding zullen opgezet worden om troost te zoeken in de
armen van Satan en zijn duivels, met de bedoeling jullie zielen te stelen.
Alleen diegenen die tijd uittrekken om hun Geloof te beschermen, door gebed en de sacramenten,
zullen sterk genoeg zijn om aan hun macht te weerstaan.
Onthoud dat Satan niet kan winnen want die macht heeft hij niet. Hij zal nu allen aanvallen, zelfs heilige
zielen, om Mij en Mijn geliefde Zoon te verwerpen.
In plaats daarvan zal hij jullie in een afgrond van duisternis en verwarring aanzuigen en jullie zullen
gevangen worden in een complex net van bedrog waaruit jullie niet in staat zullen zijn los te komen.
Luister nu naar Mij. De laatste strijd is begonnen. Bega niet de vergissing om deze oproep, komende
vanuit de Hemel, te verwerpen, want dat zal betekenen dat jullie voor eeuwig zullen verloren zijn.
O indien jullie getuigen zouden zijn van de tragedie van die zielen die de Beker van Redding zullen
weigeren.
Zij zullen hulpeloos samen met Satan neertuimelen in de diepten van de Hel van waaruit geen terugkeer
mogelijk is.
Ik moet, als jullie Vader, wijzen op de gevaren die jullie onder ogen zullen zien.
Waarom willen jullie niet luisteren?
Als jullie in Mij geloven, besef dan dat Ik Mijn profeten zou zenden om jullie te waarschuwen.
Deed Ik dat vroeger ook niet? Luisterden zij? Neen, velen luisterden niet en voor hun ongelovige
ogen ontvouwde zich dan de profetie.
Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat de tijd voor de wederkomst van Mijn Zoon, de ware
Messias, nabij is.
Satan weet dat. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles aan zal doen om Mijn kinderen van Mij weg te
rukken.
Ik ben jullie God, het begin en het einde.
Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat de wereld, zoals jullie die
kennen, ten einde zal lopen.
Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verwerpen, jullie wacht de nieuwe wereld, het Nieuwe
Paradijs op Aarde, in al zijn glorie.
Keer jullie niet af.
Sta niet toe dat gebrekkig menselijk redeneren jullie en jullie geliefden verhinderen om in dit schitterende
Paradijs binnen te gaan waar het jullie aan niets zal ontbreken.
Kies voor Mijn Paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere plaats waar jullie zullen leven
in volmaakte harmonie naar geest, ziel en lichaam.
Geen bederf. Geen zonde. Enkel liefde waar jullie zullen leven in eenheid met Mijn Goddelijke Wil.

29
Jullie liefhebbende Hemelse Vader
God de Allerhoogste

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

Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan Liefde niet verslaan
als ze van God komt.
Maandag, 9 juni 2014, 21:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik om in contact te komen met diegenen die het geloof
verloren hebben, met diegenen die niet meer in Mij geloven en ook met de onwetenden.
Deze Boodschappen zijn voor de wereld – niet alleen voor de uitverkorenen die Mij met alle
eer groeten en wier zielen vol zijn van liefde voor Mij. Ik houd van iedereen, maar Ik reken op de
getrouwen om het Woord van God te verspreiden, om zo binnen die verharde gesloten
harten het vuur van Mijn Liefde te ontsteken.
Indien jullie Mij liefhebben, dan zullen jullie voor anderen alle goede daden verrichten die Ik jullie
geleerd heb. Jullie zullen anderen behandelen, zoals Ik jullie heb liefgehad. Jullie zullen geduld
hebben met mensen die jullie verachten voor het dragen van de badge van het Christendom. Jullie
zullen de zwakken omhelzen: hun Mijn Liefde leren in alles wat jullie zeggen en doen. Christen zijn
betekent: Mijn Woord in elk opzicht te handhaven. Jullie mogen nooit vergeten dat Mijn Liefde
Goddelijk is. Mijn Godheid is onberispelijk en de Kracht van de Heilige Geest is
onoverwinnelijk wanneer zij Aanwezig is in elk Werk dat van Mij komt. Mijn Werken zijn
krachtig en zullen groeien en zich als een sterke windvlaag verspreiden met een snelheid
die jullie begrip te boven gaat. Dus wanneer Ik Mijzelf bekend maak met Mijn Woord – Mijn
Boodschappen aan de wereld – dan zal Ik, indien jullie Mij omarmen, grote Genade betonen aan
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allen die Mijn Beker bereidwillig opnemen. Wanneer jullie de Gaven aanvaarden die Ik jullie geef
en ze gebruikt, zoals Ik verlang dat jullie doen, voor het welzijn van anderen, dan zullen grote
wonderen van bekering plaatsvinden. Mijn Liefde, wanneer jullie haar van Mij aanvaarden, zal
zich naar anderen verspreiden. Wanneer anderen jullie liefde ontvangen, zullen ook zij
herkennen waar ze vandaan komt.
Mijn Liefde, wanneer die ingeprent is in jullie ziel door de kracht van de Heilige Geest,
brengt jullie op jullie knieën voor Mij, huilend van vreugde. Vergis jullie niet; jullie zullen de
Liefde van God onmiddellijk herkennen wanneer ze jullie hart doorboort door de Kracht van
de Parakleet (Bemiddelaar). Dan zullen jullie de Kracht van de Liefde begrijpen want Ik Ben
Liefde. Ik Ben de Kracht waarvoor elke demon, elke afvallige engel en Satan zelf op de grond
vallen van pijn, want ze hebben geen macht over Mij.
Wanneer jullie toestaan dat Mijn Liefde jullie zielen verzadigt, dan zullen ook jullie in jullie
binnenste de macht hebben, om elke vorm van kwaad in de wereld te verslaan. Mijn Liefde
vernietigt de macht van Satan en al zijn demonen. Mijn Liefde zal jullie wapen zijn tegen de
goddeloosheid, waaraan jullie het hoofd zullen moeten bieden, omdat jullie in Mijn Naam spreken.
Aanvaard Mijn Liefde en bemin altijd Mijn vijanden. Haat Mijn vijanden niet, want dat is precies
wat de Boze wil dat jullie doen, zodat hij de haat kan verspreiden. Liefde die zich verbreidt,
brengt liefde in anderen voort net zoals haat twijfel, angst en woede voortbrengt. Liefde is
de enige manier om haat te verslaan. Haat kan de Liefde niet verslaan als ze van God komt.
Ik wil jullie dit Kruistochtgebed geven om jullie te beschermen tegen haat.

Kruistochtgebed (156)
Bescherming tegen haat.
“Lieve Jezus, geef mij Uw Liefde en open mijn hart om Uw Liefde met dankbaarheid te aanvaarden.
Laat Uw liefde op mij schijnen door de Kracht van de Heilige Geest, opdat ik een baken van Uw
Barmhartigheid word.
Omring mij met Uw Liefde en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat doen verflauwen, die ik
tegenkom wanneer ik het nieuws van Uw Woord verspreid. Stort Uw genade over ons uit en vergeef
diegenen die U verwerpen, U beledigen en die onverschillig staan tegenover Uw Goddelijkheid. Geef
hun de Gave van Liefde.
Laat Uw liefde doorschijnen in tijden van onzekerheid, zwak geloof, in tijden van beproevingen en
lijden en help mij door de Kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid aan diegenen te brengen die
Uw Hulp het meest nodig hebben. Amen.”
Mijn lieve volgelingen, jullie zullen Mijn Bescherming meer dan ooit nodig hebben wanneer deze
Missie groeit. Mijn liefde zal jullie altijd bedekken en Ik zal Mijzelf aan jullie bekend maken
door Mijn Woord, door de Genade van de Heilige Geest en door de bekering, die deze
Missie van Verlossing, dank zij het gebed, aan de wereld zal brengen.
Twijfel nooit aan Mijn Godheid of de Kracht van God, want zonder Mij zijn jullie niets.
Jullie Jezus

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle
Christelijke Kerken dicteren.
Zondag, 10 juni 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om moedig te zijn op dit moment.
Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Het is de tijd om te vechten voor jullie
verlossing.
Ik roep alle Christelijke Kerken op, Mijn clerus en al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben
toegewijd om te luisteren naar Mijn smeekbeden.
Geef nooit de waarheid van Mijn leer op.
Laat Mij nooit in de steek.
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Verzaak nooit Mijn Kerk. Want Ik ben de Kerk.
Verloochen nooit Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des levens.
Aanvaard nooit de leugens die weldra bij jullie zullen ingeprent worden, om Mijn Kerk op aarde te
verdringen.
Het is tijd om zich voor te bereiden.
Weldra zullen jullie ertoe gebracht worden een nieuwe religie aan te nemen die door mensen zal
bedacht zijn.
Weldra zullen jullie gedwongen gevoed worden met wat zal gelijken op de Heilige Eucharistie,
maar het zal niet Mijn Lichaam zijn.
Het (surrogaat) zal leeg, onvruchtbaar worden en zal geen echt leven voortbrengen.
De enige Heilige Eucharistie die bestaat is de wijze waarop Mijn Tegenwoordigheid bekend
gemaakt wordt in het Heilig Misoffer zoals het nu is.
Wijk hier nooit van af zelfs niet indien jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn
Christelijke Kerken zullen overnemen.
Zij zullen Mijn kerken ontwijden en ze omvormen in niets meer dan plaatsen voor entertainment en
sociale uitlaatkleppen.
Jullie moeten altijd de stappen volgen die Ik geleerd heb aan Mijn Apostelen tijdens het Laatste
Avondmaal.
Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles ingericht is voordat de aanval begint.
Want binnenkort zullen jullie het onmogelijk vinden een valse doctrine te volgen die jullie opgelegd wordt
door de gruwel die te wachten staat.
De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle Christelijke Kerken dicteren die
hij als één zal fusioneren.
Maar het zal niet op Mij zijn, Jezus Christus, dat de Nieuwe Tempel zal gebouwd worden. Het zal
een tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen met de bedoeling het Beest te eren.
Luister nu naar Mijn woorden want weldra zullen jullie de Waarheid zien.
Aan diegenen die dapper genoeg zijn om op te staan tegen deze vervolging van jullie geloof, jullie
moeten nu plannen.
Aan diegenen die de kracht niet hebben om weerstand te bieden tegen het rijk van de Antichrist en de
Valse Profeet, kniel neer en smeek Mij jullie te helpen.
Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die onder jullie zullen opstaan, onder leiding van Mijn
Twee Getuigen.
Enoch en Elia, tegenwoordig in Mijn Christelijke Kerken op aarde en het Huis van Israël, zullen de
prediking van de Evangeliën over de hele wereld beïnvloeden.
Niets zal het onderricht van de Waarheid stoppen.
Deze tijd zal moeilijk zijn, maar sta op en volg Mijn Leger op aarde en meer zielen zullen gered worden.
Verlaat de kudde niet die Ik jullie gegeven heb om jullie te leiden.
Vrees niet, want alleen door Mijn Pad naar Eeuwig Leven te volgen, kunnen jullie gered worden.
Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen voor Mij verloren gaan, maar jullie zullen
onschuldige zielen op het pad naar de Hel leiden.
Wees dapper Mijn gewijde dienaars.
Aanvaard dat de tijd voor Mijn terugkeer op til (imminent) is. Jullie hebben geen tijd te verspillen.
Jullie Jezus

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

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

Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde.
Geen hoop. Geen Leven.
Dinsdag, 10 juni 2014, 12:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, mensen vragen zich wellicht af waarom het Heilig Misoffer tegen elke
prijs moet bewaard blijven? De Mis is het brandpunt van Mijn Tegenwoordigheid – Mijn
Werkelijke Tegenwoordigheid in de wereld. Mijn Tegenwoordigheid brengt zowel Leven als
Licht. Zij zal Leven schenken aan de ziel en haar vullen met unieke Genade. Zij zal Licht
meebrengen – Mijn Licht – dat sterker is dan de zon. Een glimp van Mijn Licht is voldoende om
een donkere kamer te verlichten. Zolang Mijn Heilige Eucharistie in grote ere wordt gehouden op
de altaren van Mijn Kerken, zal er leven zijn. Zonder haar zal er duisternis heersen. Wanneer Ik
niet Tegenwoordig Ben, is er geen Licht. Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de
ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven.
Om het even welke nieuwe regels jullie zullen opgedrongen worden in Mijn Naam, omwille
van evangelisatie en eigentijdsheid, weet dat indien Mijn Eucharistie niet langer vereerd
wordt zoals zou moeten en zoals Zij bedoeld werd, dat jullie er zeker van kunnen zijn dat
het niet lang meer zal duren voor Zij totaal verdwijnt. Op de dag dat het zover is, zal duisternis
over de Aarde neerkomen. Jullie zullen dat niet zien, maar jullie zullen het voelen in de koude
harten van de mensen, want tegen dan zal de mensheid veranderd zijn. Eens Mijn
Tegenwoordigheid afneemt, zullen de poorten van de Hel geopend worden en de antichrist
zal Mijn Plaats in Mijn Kerk innemen. Hij die niet van Mij komt, zal op de troon zitten die
rechtmatig de Mijne is. En Mijn Kerk zal zich aan zijn voeten neerwerpen. Dat zal het grootste
verraad zijn tegenover Mij, jullie Jezus, sinds Judas Mij aan Mijn vijanden overleverde om
gekruisigd te worden.
Mijn Kerk zal als eerste vervolgd worden en de zwakken van geloof zullen eer bewijzen aan het
beest. Het zullen diegenen zijn die er aanspraak op maken Mijn Kerk te vertegenwoordigen
die Mij, eens te meer, zullen kruisigen. Wanneer de bedrieger afkondigt dat hij Mij is, zullen de
uren beginnen aftellen en dan zal met oorverdovend geluid van de openscheurende hemel en het
gegalm van de donder, Mijn wederkomst bekend gemaakt worden. Dan zal de wereld eindelijk de
Waarheid begrijpen van Mijn Belofte om terug te komen om Mijn Koninkrijk op te eisen en eenheid
te brengen in Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk – diegenen die Mij trouw bleef doorheen alle
beproevingen en ellende.
Niets kan Mijn Kerk overwinnen, want onder Mijn Leiding en bestuur zal zij ontoegankelijk blijven
voor het beest en voor al die verraders die Mij zullen verraden hebben uit eigen winstbejag.
Luister nu naar Mijn Belofte. Al wat Ik jullie zei dat zou gebeuren, zal gebeuren. Al wat Ik
jullie beloofde zal vervuld worden. Al wat van Mij is, is van jullie. Jullie allen behoren Mij toe.
Klamp jullie aan Mij vast als jullie leven je lief is, want zonder Mijn Bescherming, zullen
jullie in dwaling vallen en dat zou Mijn Hart breken. Laat Mij nooit in de steek voor hem die
jullie haat. Ik zal jullie nooit verlaten, want Ik bemin jullie te zeer. Ik trek jullie naar Mij toe en toch
trekken jullie je terug. Waarom? Waar zijn jullie bang voor? Weten jullie niet dat jullie van Mij zijn
en dat dit een natuurlijk geboorterecht is? Steun op Mij, Mijn geliefde volgelingen, want
spoedig zullen jullie je verloren voelen en niet meer weten waar naartoe. En Ik zal wachten

34
om jullie Mijn liefde te brengen en jullie troost te schenken. Kom. Vrees Mij niet. Ik kom enkel met
liefde om jullie Mijn Vrede te brengen.
Mijn Licht brengt jullie inzicht.
Mijn Liefde brengt jullie hoop.
Mijn Hart brengt jullie troost.
Mijn Handen genezen jullie.
Mijn Ogen zien jullie.
Mijn Wonden trekken jullie.
Mijn Lichaam voedt jullie.
Mijn Pijn is van jullie.
Jullie pijn is de Mijne.
Mijn Barmhartigheid zal jullie redden.
Mijn Woord is jullie weg naar Mijn Koninkrijk.
Jullie Jezus

Mijn Geestelijke Leiding zal de verwoestende daden van Satan blokkeren.
Zaterdag, 11 juni 2011, 15:30 u.
Mijn geliefde dochter, het was weer een week van beproeving waarbij Mijn woord enerzijds door zo velen
omhelsd werd en tegelijk door anderen als totale misleiding geweigerd. Hebben zij die Mijn woord
weigeren de waarheid niet gelezen? De waarheid die te lezen staat in Mijn Heilig Boek? Het Boek der
Openbaring werd aan al Mijn kinderen gegeven om hen te helpen de beroering te begrijpen, die
naar het einde der tijden toe veroorzaakt zal worden door de verspreiding van leugens welke door Satan
en zijn demonen worden opgedist. Hoe zouden jullie de boodschappen die Ik jullie vandaag geef kunnen
begrijpen tenzij jullie de waarheid verstaan die in het Boek der Openbaring staat opgetekend?
Denken jullie dat Ik jullie Mijn rug zou toekeren en jullie overleveren aan de willekeur van Satan en zijn
boosaardig leger? Beseften jullie niet dat Ik zou trachten jullie te verwittigen en daarna te helpen?
Mijn grote Barmhartigheid zal de invloed tenietdoen die Satan over Mijn kinderen heeft. Ik kom nu
weer terug om jullie uit zijn klauwen te redden. Mijn geschenk van De Waarschuwing zal de terreur
afzwakken die zonder De Waarschuwing alleen maar aan stootkracht zou blijven winnen.
Ik communiceer niet enkel met jullie om jullie voor te bereiden op deze grote akte van Mijn
Barmhartigheid, maar om jullie te leiden door het doolhof van vernieling dat gepland is door de
Boosaardige groep wiens koning de Duivel is. Mijn geestelijke invloed zal Satans daden van
verwoesting aanzienlijk tegenhouden. Luister naar Mijn woord. Volg Mijn richtlijnen. Leid en steun
elkaar in jullie geloof en jullie zullen de hulp krijgen die nodig is om gezwind het pad te volgen naar de
beloften die Ik jullie gedaan heb.
Velen onder jullie, Mijn kinderen, zullen angst hebben, maar laat angst alstublieft de waarheid niet
blokkeren. Satan zal de angst gebruiken om jullie tegen te houden Mijn boodschappen van liefde te
aanvaarden. Veel van wat Ik jullie nu vertel is moeilijk voor jullie te begrijpen. Maar weet dit. Zou Ik nu
niet komen om jullie de waarheid te tonen dan zouden jullie verloren zijn. Jullie zouden het een heel
moeilijke tijd vinden om door te komen. Zoals Ik jullie vroeger doorheen Mijn profeten voorbereidde zo zal
Ik jullie ook vandaag voorbereiden, doorheen deze boodschapper, op de tijd wanneer Ik zal
wederkomen.
Dit is een gave die voortkomt vanuit Mijn innige liefde voor al Mijn kinderen om te kunnen standhouden
tegenover het aangekondigde rijk van de Antichrist en zijn bondgenoot, de bedrieglijke Valse Profeet
die Mijn Kerk op aarde zal misleiden.
Laat jullie verdedigingen varen. Open jullie ogen voor de waarheid. Mijn woord wordt jullie vandaag
eenvoudigweg gegeven om jullie Mijn leer in herinnering te brengen. Mijn Heilige Schrift is de
waarheid. De waarheid staat weergegeven in Mijn Heilige Schrift. Indien Ik jullie vandaag herinner aan de
beloften die jullie vroeger gemaakt werden en aan de weg tot redding dan is dat enkel een herhaling van
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Mijn Heilig Woord. De waarheid zal altijd hetzelfde blijven. Zij kan niet veranderen of aangepast
worden om de mensen goed uit te komen. Zij zal altijd hetzelfde blijven.
Laat Mij jullie helpen te begrijpen wat er nu gebeurt. Word niet overdonderd door angst. Ik bemin jullie
allen en wil enkel jullie handen vasthouden, Kinderen, om jullie te beschermen. Mijn doel is te verzekeren
dat ieder van jullie zal leven met Mij in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie altijd liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

De ‘Bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden controleren.
Zaterdag, 11 juni 2011, 22:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik tot jou vanavond omdat nu zeer spoedig meer en meer van
Mijn geliefde volgelingen zich zullen verenigen als één man om de Bedrieger te bestrijden. De rijke
invloedrijke groepen, waarachter hij zich verschuilt, zweren samen om zoveel mogelijk controle over jullie
allen te verwerven, maar jullie kunnen dat niet zien.
Zij zullen vlugger dan jullie denken gestopt worden. Velen van hen zullen zich tijdens De Waarschuwing
bekeren. Dat zal Satans Een Wereld Groep in zulke mate verzwakken dat velen zich zullen afvragen
welke weg te nemen, zo verward zullen ze zijn. Velen zullen dan tot Mij terugkeren, kinderen, omdat zij
verlossing zullen zoeken.
Wraak, controle, macht en haat te samen vormen de grootste bedreiging voor het overleven van de
mensheid. Al de oorlogen die jullie zien in het Midden-Oosten en verder werden opgezet. Ze zijn geen
toeval. Begrijp dat zoveel landen niet plots van zichzelf zijn opgestaan. Zij werden geholpen door de
Boosaardige Groep aanwezig in al de Regeringen. Die Regeringen die de Wereld controleren. Deze
leiders in het Midden-Oosten worden nu verwijderd om de weg vrij te maken voor de bevrijders, zij die
gerechtigheid en vredevolle bedoelingen beweren te hebben om Mijn kinderen te helpen. Maar dat ligt
niet in hun bedoelingen. Hun doel is de controle over Mijn uitverkoren volk, de Joden, die nu van alle
kanten bedreigd worden.
Al deze gebeurtenissen zullen onderbroken worden door De Waarschuwing. Al diegenen die betrokken
zijn bij deze Boosaardige Globalisering zullen Mij ook één voor één moeten tegemoet treden wanneer Ik
hun zal laten zien hoe zij Mij beledigd hebben. Velen zullen op hun knieën vallen en smeken om
vergeving.
Dat, Mijn kinderen, is zeer belangrijk want hoe meer zondaars, overal en vooral zij die jullie middelen van
bestaan controleren, terugkeren tot Mij, hoe groter Mijn Barmhartigheid zal zijn. Bid opdat diegenen die
de waarheid zullen zien tijdens De Waarschuwing en beseffen dat Ik hen bemin, zich zullen bekeren.
Gebed, Mijn kinderen, is zeer krachtig. Wanneer jullie tot God de Vader bidden in Mijn Naam voor de
redding van deze en andere zielen, zal Hij jullie dat niet weigeren.
Jullie trouw aan Mij en dagelijks gebed zijn dringend nodig om de greep te verzwakken die Satan heeft op
Mijn kinderen die Mij rechtmatig toebehoren.
Jullie altijd barmhartige Verlosser
Jezus Christus

Moeder van Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken zodat hun de genaden
zullen gegeven worden om hun Geloof te verdedigen.
Maandag, 11 juni 2012, 12:02 u.
Al Gods kinderen over de hele wereld worden opgeroepen om op dit moment te verzamelen om eenparig
te smeken voor de Barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.
Kinderen, stort jullie harten uit bij Mijn Vader en vraag Hem jullie te beschermen en te bedekken
met het kostbaar bloed van Zijn Zoon.
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Jullie moeten elke dag van nu af aan aandacht schenken om tot God de Vader te bidden in de naam van
Jezus Christus, Redder van de Wereld, voor elke mogelijke bescherming tegen de kwade machten, nu
onstuitbaar in elke uithoek.
Bid, bid, bid voor de Christelijke Kerken op aarde opdat hun de genaden zullen gegeven worden
om hun Geloof te verdedigen.
Geef de hoop nooit op, kinderen, want eens jullie trouw beloven aan Mijn Zoon en bidden om sterkte,
zullen jullie gebeden verhoord worden.
Vandaag vraag Ik jullie verder te gaan met de Kruistochtgebeden van Bekering en het bidden van de
Allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
Deze maand werd aangewezen voor de bekering van vele naties.
Het vasten moet doorgaan om zielen te redden en het kan uitgevoerd worden naar ieders
mogelijkheid.
Kinderen, blijf bidden voor de bekering die op dit moment zo nodig is.
Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.
Moeder van Verlossing

Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op
aarde.
Maandag, 11 juni 2012, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen die zielen die ontvlamd zijn door de Kracht van de Heilige
Geest, tengevolge van deze boodschappen, in alle naties eensgezind samenkomen.
Zij zullen zich eendrachtig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat elke verloren zien uit de
klauwen van het Beest kan gegrepen worden.
Mijn Restkerk zal snel samenkomen en aangroeien doorheen heel de wereld en het gebed zal hen
samensmeden tot één Heilige Kerk.
Ik zal hulp zenden tot elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Dan zullen zij opstaan en
moedig de Waarheid verkondigen in elke hoek van de wereld.
Mijn stem zal weerklinken als de donder en zij die Mij waarlijk beminnen zullen Mij ook herkennen.
De genade van de Heilige Geest zal de zielen van Mijn strijders ontvlammen en zij zullen opmarcheren
en Mij helpen om de mensheid te redden.
Wees blij, Mijn Leger, want jullie zijn gezegend om uitverkoren te zijn geweest voor deze glorievolle taak.
Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie je arme broeders en zusters helpen
redden om niet verloren te gaan aan de Boze.
Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe om jullie te leiden door de dichte en doornige jungle tot in
het Licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.
Vrees nooit Mijn Hand aangezien Ik jullie nu onverschrokken leid in de strijd tegen de Antichrist.
Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde.
Onthoud ook dat het aantal zielen dat kan gered worden zal afhangen van de kracht van jullie
Geloof, jullie edelmoedigheid van geest en jullie bereidwilligheid om te lijden in Mijn Heilige Naam.
Ik bemin jullie. Ik zegen jullie.
Ik geef jullie nu de nodige genaden om jullie wapenrusting op te pakken en op te marcheren naar het
Eeuwig Leven.
Jullie geliefde Jezus
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God de Vader: De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van
de mens te boven.
Woensdag, 11 juni 2014, 00:25 u.
Mijn liefste dochter, het is Mijn Wens dat ieder van jullie in deze tijd gehoor geeft aan de
Oproep van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de
inmenging van de mens te boven en door de genade van Mijn Liefde, kom Ik om de mensheid de
Waarheid te verklaren.
Wees niet bang voor jullie Vader, want Ik Ben van jullie en jullie zijn van Mij. Alle Macht is in
Mijn Handen en Ik maak grote uitzonderingen om de wereld te verenigen. Vele zielen zijn
onverschillig tegenover Mij. Ze schuwen Me, ontkennen Mijn Bestaan en beledigen Mijn Godheid
door valse goden, gemaakt van gegoten goud, voor Mij te plaatsen. Al wat uit klei gemaakt werd
zal door een hernieuwd bestaan vervangen worden. Niets op deze Aarde is eeuwig. Alles zal tot
stof weerkeren. Al wat eeuwig is, behoort niet tot jullie wereld. Ik schiep de mens naar Mijn
Gelijkenis. Ik blies leven te voorschijn en jullie kregen adem en Ik Ben het Die hem zal wegnemen.
Alles begint en eindigt met Mij en niemand kan of zal dicteren hoe Ik Mijn kinderen zal
verzamelen. Die taak is van Mij – niet van jullie. Mijn Plannen om zielen te redden – de goede,
de slechte en de ellendige, zullen niet worden vernietigd. Misschien beschadigd, maar nooit
geruïneerd, want alles wat Ik zeg zal zijn en alles wat Ik verlang zal gebeuren.
Ik ken ieder van jullie, aangezien jullie uit Mijn Liefde geboren werden. Welke jullie
omstandigheden ook waren, ze evolueerden als gevolg van de Goddelijke Voorzienigheid en alles
heeft zijn reden. Diegenen onder jullie die Mij niet kennen – ook jullie zijn van Mij, want Ik schiep
jullie. Jullie zijn niet geleidelijk ontstaan uit diersoorten. Dat te geloven is jullie zelf bedriegen en
dient alleen als een middel, door de bedrieger in jullie hart binnengebracht, om Mij te ontkennen.
Door Mij, jullie Eeuwige Vader, te ontkennen, wijzen jullie de Eeuwige Zaligheid af. En door de
Waarheid van Mijn Bestaan te ontkennen, zullen jullie jezelf afscheiden van een bestaan van
eeuwige heerlijkheid.
Alle Barmhartigheid is van Mij. Ik schenk Mijn Barmhartigheid overvloedig aan diegenen wier
harten zuiver zijn, die liefde in hun ziel dragen omdat zij Mij hebben toegestaan om bij hen binnen
te treden. Het belangrijkste obstakel om het Eeuwig Leven te ontvangen is de hoogmoed
van de mensheid. Die trots is de grootste hinderpaal om jullie zelf met Mij te verenigen. Jullie
mogen Mij dan wel kennen door Mijn Zoon en Mijn Woord begrijpen, maar jullie brengen niet in
praktijk wat jullie geleerd hebben. Liefde komt van Mij.
Wanneer er hoogmoed is in de ziel, dan sterft de liefde erbinnen en zij wordt vervangen
door haat. Hoogmoed komt van Satan en is voor Mij weerzinwekkend, net zoals hij Mij
verdriet veroorzaakt.
Laat Mij jullie beminnen door Mijn Woord en de Gaven te aanvaarden die Ik aan de wereld
gaf door het grootste Offer van de dood van Mijn Zoon aan het Kruis. Ik gaf jullie leven. Ik
gaf jullie Mijzelf, door de Openbaring van Mijn Zoon. Ik verlaagde Mijzelf in nederigheid
voor jullie, om de zonde van hoogmoed te verslaan. Ik leerde jullie door de profeten. Ik gaf
jullie de Gave van de vrije wil, maar jullie misbruikten hem om jullie eigen lusten en verlangens te
bevredigen. De Gave van de vrije wil heeft een tweeledig doel – om jullie de vrijheid geven
om te kiezen, zodat jullie niet uit angst tot Mij komen, maar uit liefde en om de macht van de
duivel te verslaan. Het is jullie vrije wil die Satan bovenal begeert en hij zal elk bedrog gebruiken
om jullie zover te krijgen die aan hem over te leveren. Wanneer zielen dat doen door de zonde van
hoogmoed, new age- en occulte praktijken, dan worden zij slaven van de Boze. Hij zal dan
binnenin de zielen die hem hun vrije wil overhandigen, elk van zijn eigenschappen manifesteren.
Jullie zullen hen door hun gedrag herkennen. Maar hét ene teken dat hun vrije wil aan de Boze
werd afgestaan, is wanneer deze zielen er voortdurend naar streven om openlijk Mijn Zoon,
Jezus Christus en Zijn Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van de Wereld, te
bespotten. Satan veracht hen beiden.
Indien jullie echter de vrije wil die Ik jullie gaf, gebruiken voor het welzijn van jullie ziel en om van
elkaar te houden, dan is dat een krachtig middel om de macht van Satan af te zwakken. Maar het
zijn die zielen die Mij, door Mijn Zoon Jezus Christus, de gave van hun vrije wil geven, die
het krachtigste geschenk van alle geven. Door deze zielen zal Ik de Boze verslaan en zij zijn
het middel waardoor Ik de zielen kan redden van diegenen die zichzelf volledig van Mij
hebben afgescheiden.
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Dat is Mijn Belofte. Ik zal de zielen sparen van zelfs de meest hopeloze gevallen, door de offers
van diegenen die Mij dit geschenk van hun vrije wil geven, door Mijn Zoon, Jezus Christus.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

Overvloedige Liefde bij Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger.
Zondag, 12 juni 2011, 19:00 u.
Mijn geliefde dochter, de genaden die Mijn kinderen ontvangen tijdens de Eucharistische Aanbidding is
machtig. Zij geeft jullie niet alleen de genaden om het lijden in het leven aan te kunnen maar zij maakt
jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Verlosser.
De liefde die over de zielen wordt uitgestort tijdens de Aanbidding is overvloedig. De zielen voelen
deze vloed van Mijn genaden op zo vele verschillenden manieren. De eerste gave is de vrede in jullie
ziel. Die zullen jullie onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in hechte vereniging met Mij hebben beëindigd.
Zoveel van Mijn kinderen ontzeggen zichzelf de vele gaven die Ik te bieden heb tijdens de Aanbidding,
waar jullie één uur van jullie tijd doorbrengen voor Mijn Tegenwoordigheid op het altaar. Terwijl
Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie zijn er velen die het gewicht van die
allerbelangrijkste tijd met Mij doorgebracht in contemplatie, niet erkennen. Zij negeren deze gave
gewoonweg. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij door te brengen.
O als jullie wisten hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdwijnen indien zij Mij
gewoon maar in stille intieme beschouwing gezelschap kwamen houden. Als Mijn kinderen het licht
konden zien dat hun zielen omhult tijdens dat bijzondere Heilig Uur, dan zouden zij versteld staan.
Kinderen, het is tijdens dat uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Daar is het dat jullie stem, jullie
verzoeken, jullie bewijzen van liefde voor Mij zullen gehoord worden. Vele wonderbaarlijke genaden
worden jullie op dit moment gegeven, kinderen, dus, alstublieft negeer Mijn smeekbeden niet om die tijd
in Mijn gezelschap door te brengen.
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart en ziel en rustiger van binnen.
Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen zal Ik jullie ziel vullen. Maar wanneer jullie naar Mij
komen in Aanbidding, zal Ik jullie in zulke mate omhullen dat de sluizen van Mijn barmhartige liefde
jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie zullen een sterkte voelen die een rustig
vertrouwen zal voortbrengen dat jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.
Kom nu tot Mij, kinderen. Ik heb jullie gezelschap nodig. Ik heb het nodig dat jullie tot Mij spreken terwijl
Mijn Goddelijke tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik bemin jullie en wil al Mijn genaden over jullie
uitstorten opdat jullie je zielen kunnen vullen aan Mijn Heilig Hart.
Jullie Liefhebbende
Verlosser Jezus Christus

De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de gebeden die hun gegeven
worden voor de mensheid.
Dinsdag, 12 juni 2012, 17:58 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik nooit diegenen zou veroordelen die beweren in Mijn Naam te
komen, maar die dat niet doen.
Ik bemin al Gods kinderen, inclusief de valse profeten uitgestuurd om de mensheid in verwarring
te brengen op dit moment.
Veel zulke zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de nood om intiemer te worden. Zij kunnen zich,
zonder eigen schuld, inbeelden dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Je moet veel voor zulke
zielen bidden. Je moet hen nooit oordelen.
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Dan zijn er diegenen die beweren te komen in Mijn Naam, maar die het Merkteken van het Beest
dragen. Wolven in schaapskleren, zij zijn er op uit de zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen met
de zonde van misleiding.
Zij zijn de gevaarlijke valse profeten wier doel het is de waarheid van Mijn Leer te verdraaien op
zulk een wijze dat het nauwelijks opvalt.
Zij zullen, door een uiterlijke schijn van valse nederigheid, jullie een leugen in Mijn Naam doen geloven.
Zij zullen een inschikkelijk masker van bedrog aanbieden en jullie zullen ervan overtuigd zijn dat zij de
waarheid spreken.
De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de gebeden die hem gegeven worden voor de
mensheid.
Bekering verspreid zich snel door de kracht van de Heilige Geest wanneer boodschappen van de
Hemel komen en ze alle religies, alle geloofsovertuigingen omvatten om hen als één te verenigen.
Ik dring op dit moment aan op gebed voor zulke zielen die misleid werden om te geloven dat zij spreken
met de stem van de Hemel. Bid voor hen zodat zij de kracht mogen ontvangen om nederig te worden ten
einde hen in staat te stellen de Waarheid te zien.
Bid opdat zij hun zielen niet zouden toestaan door de Misleider gebruikt te worden om onder Gods
kinderen verwarring te stichten.
Bid ook voor diegenen die niet in de naam van God spreken, maar die doelbewust spreken met de
tong van Satan. Ook zij hebben jullie gebeden nodig want zij worden door Satan genadeloos gebruikt
als middel om leugens te verspreiden.
Jullie geliefde Jezus

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

Geef Mij jullie zorgen en Ik zal jullie last lichter maken.
Maandag, 13 juni 2011, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt thans toe in een hoger tempo wat te danken is aan de gave
van de Heilige Geest, die de zielen van Mijn volgelingen over de hele wereld heeft doordrongen. Hun
oren zijn nu alert voor Mijn Allerheiligste Woord.
Bid voor al Mijn arme gekwelde kinderen die grote ontbering lijden in de wereld als gevolg van de
afschuwelijke daden waarvan zij de slachtoffers zijn. Dat alles omwille van de zonden van de mensen.
Laat Mij al Mijn kinderen overal herinneren om elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te
bidden. Bid ook, en hierin omvat Ik alle Christelijke gezindten, de Heilige Rozenkrans tot Mijn Geliefde
Moeder, want dit krachtige gebed zal de macht van Satan over Mijn kinderen verzwakken.
Aan al diegenen die bedroefd zijn omwille van beproevingen en zorgen vraag Ik nu om Mij al die
bezorgdheden te geven en Mij toe te staan ze te behandelen. Vertrouw op Mij en jullie last zal lichter
worden. Laat Mij jullie naar een vredigere toestand leiden. Ontspan, Mijn kinderen en sta Mijn vrede toe
in jullie kwetsbare, verhongerende zielen te vloeien. De duisternis die jullie voelen komt van de angst.
Angst ontstaat door een gebrek aan vertrouwen. Wanneer jullie je vertrouwen in Mij verliezen, zaait
Satan twijfels in jullie geesten.
Onderschat nooit wat hij doet wanneer hij voortdurend spelletjes speelt om jullie op te zetten tegen jullie
naaste. Die misleiding is altijd in de eerste plaats gericht tot Mijn meest getrouwe volgelingen. Hij haat
jullie wanneer jullie Mij beminnen. Hij zal nooit rusten totdat hij jullie van streek maakt. Hij spot wanneer
jullie wankelen. Geef hem die macht niet want indien jullie dat wel doen zal jullie geloof in Mij
verzwakken. Het gebed tot de Heilige Michael en de Heilige Rozenkrans zijn jullie krachtigste wapen
tegen Satan.
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Ga nu met meer vertrouwen en geef Mij jullie problemen en zorgen, want Ik sta hier altijd op wacht voor
jullie om jullie in het licht te brengen.
Kinderen, Ik bemin jullie allen. Geloof meer in Mij.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

Een Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader.
Woensdag, 13 juni 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote Gave aan de mensheid van Zijn
Zegel schonk, zo ook moeten Zijn kinderen plechtig beloven trouw te zijn aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen die zullen opmarcheren in Zijn leger om de zielen van al Gods kinderen te
helpen redden, inbegrepen de verharde zondaars, deze plechtige belofte te maken. Kruistochtgebed
(59): Een plechtige belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.

Kruistochtgebed (59)
Een Plechtige Belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote Gave van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo ook
moeten Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen die in Zijn strijdmacht verder zullen oprukken om de zielen van al Gods kinderen te helpen redden,
waaronder ook de verharde zondaars, om deze belofte af te leggen.

“O Allerhoogste God, o Hemelse Vader, ik beloof U plechtig mijn standvastige trouw om U te eren en te
gehoorzamen in alle dingen in vereniging met Uw Goddelijke Wil op aarde.
Ik offer U, door het Kostbaar Bloed van Uw enig geliefde Zoon, de Ware Messias, mijn geest, mijn lichaam en
mijn ziel ten behoeve van alle zielen, zodat wij ons eendrachtig kunnen verenigen, in Uw komend Hemels
Koninkrijk, zodat Uw Goddelijke Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Amen.”
Jullie moeten jullie zielen verpanden aan Mijn Hemelse Vader als een teken van jullie Geloof en als
gedachtenis aan Mijn Dood op het Kruis, zodat ieder van jullie zal drinken van de Beker des Heils.
Jullie Jezus

Dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep.
Vrijdag, 13 juni 2014, 22:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd is zeer nabij en daarom is het belangrijk dat alle mensen
in de wereld zichzelf voorbereiden alsof zij op elk moment uit dit leven zouden
weggenomen worden. Negeer Mijn Oproep niet, want diegenen die het nalaten zich voor te
bereiden op de Grote Dag, zullen in grote benauwenis achterblijven.
Op de Dag van Mijn Tweede Komst, die door De Waarschuwing zal voorafgegaan worden,
waarbij Ik de wereld zal bewijzen Wie Ik Ben, moeten jullie klaar zijn. Ik kom voor jullie allen
om jullie mee te nemen naar het prachtige nieuwe en glorievolle Paradijs. Ik verlang niemand uit te
sluiten. Ieder van jullie is een dierbaar kind van God. Diegenen die zich niet bewust zijn van hun
afkomst, zullen onmiddellijk weten Wie Ik Ben. Want dat zal voortkomen uit een ingeworteld
menselijk instinct, net zoals een kind dat van zijn natuurlijke ouders gescheiden is, zijn eigen vlees
en bloed zal herkennen, zelfs al duurt het een leven lang om met elkaar verenigd te worden. Het
voelt natuurlijk aan, en voor hen die een warm hart hebben, zal het laatste moment vervuld
worden met een opbeurende liefde. Jullie hoeven niets te vrezen.
Wat betreft diegenen die verkiezen om te geloven in valse goden en die de Drie-enige God niet
(h)erkennen, jullie zullen Mij niet graag aanvaarden, want jullie hebben Mij altijd verworpen. Toch
zal Ik jullie naar Mij toetrekken en jullie omarmen. De Kracht van God zal over jullie komen, door
de Gave van de Heilige Geest, en jullie zullen het moeilijk hebben Mij de rug toe te keren.
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Bijgevolg zullen de meesten onder al diegenen die Mij zien, met inbegrip van diegenen die Mij in
dit leven verwierpen, zich in die fase van de Waarheid bewust worden. Jullie zullen Mij toestaan
jullie in Mijn Heilige Armen te trekken.
Ik zal jullie allen, in een ogenblik, in één oogwenk, in Mijn Nieuw Koninkrijk opheffen. En
dan zal het begin van het einde een aanvang nemen. Die zielen die het beest verafgoodden
en zichzelf met lichaam, geest en ziel aan Satan overleverden, en daarbij zijn gewillige
instrumenten werden, die zullen geen kant meer op kunnen, zich nergens kunnen
verbergen en zij zullen hulpeloos achterblijven, want Satan zal hen in de steek gelaten
hebben. Want tegen dan zal Satan in de afgrond geworpen worden en zijn macht zal op dat
ogenblik volledig uitgeteld zijn. Tot die zielen zeg Ik dit: zelfs in die fase zal Ik jullie
Barmhartigheid betonen. Jullie moeten tot Mij roepen en zeggen:
“Jezus, help mij. Jezus, vergeef mij al mijn zonden.”
en Ik zal ook jullie in Mijn Nieuw Paradijs optrekken.
Ik zal elke ziel redden die tot Mij roept voordat de luchten dichtgaan; de bergen instorten en de zee
de Aarde overstroomt en dan zullen de Hemelen verdwijnen samen met de oude Aarde. Mijn
Nieuw Paradijs zal oprijzen, de Nieuwe Hemel en Aarde, net zoals die geschapen werden voor
Adam en Eva, en allen zullen jubelen. Want dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva
schiep. Verlies nooit de hoop en herinner jullie steeds Mijn Woorden voor jullie.
Mijn Barmhartigheid is zo Groot dat zelfs diegenen die hun ziel aan de duivel verkocht
hebben, zullen gered worden indien zij dat verlangen, door tot Mij te roepen op de Laatste
Dag. Ook zij kunnen een Eeuwig Leven van grote heerlijkheid leven, samen met al Gods kinderen.
Dit Nieuwe Paradijs is jullie rechtmatige erfdeel. Verkwansel het niet voor de valse en lege
beloften van Satan.
Ik bemin jullie allen. Sluit Mijn Liefde steeds in jullie hart en Ik zal jullie altijd voor het kwaad
beschermen.
Jullie Jezus

Mijn volgelingen moeten moed tonen om anderen voor te bereiden op De
Waarschuwing.
Dinsdag, 14 juni 2011, 19:00 u.
Mijn geliefde dochter, er moet veel werk gedaan worden door Mijn volgelingen om de mensen uit te
leggen wat zij moeten verwachten tijdens De Waarschuwing.
Geef hun vooraf al details zodat wanneer zij de lucht rood zien opvlammen, een weerkaatsing van Mijn
Grote Barmhartigheid, zij zullen weten dat zij niet bang hoeven te zijn. Integendeel, zij moeten zich
verheugen, want hier zal, tenminste voor veel van Mijn kinderen in de hele wereld, het bewijs geleverd
worden waarnaar zij al heel hun leven gezocht hebben.
Grote vreugde onder Mijn kinderen is wat Ik verlang, geen tranen van droefheid. Wanneer jullie Mijn kruis
zullen zien dan zullen jullie allemaal Mijn Hartstochtelijke Liefde voor jullie allen kennen.
Velen zullen wenen van grote vreugde want zij zullen weten dat Ik gekomen ben om hun zielen te
overstromen met de genade van verlossing. Anderen die Mij niet kennen zullen bevangen worden door
vrees, want dan zal het werkelijke besef van de ernst van hun zonden duidelijk worden.
Volgelingen van Mij overal, Ik roep jullie op om grote moed te tonen door Mijn kinderen te zeggen dat zij
niet moeten vrezen wanneer zij getuigen zullen zijn van die opzienbarende goddelijke vertoning van Mijn
Barmhartigheid voor de mensheid. Breng ze terug in Mijn kudde door hen voor te bereiden. Indien ze niet
willen luisteren, bid voor hen.
Jullie Eeuwige Verlosser en Redder van de Mensheid
Jezus Christus
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God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken
aan dagelijkse zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden.
Vrijdag, 14 juni 2013, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens begint te geloven in zijn onoverwinnelijkheid, is hij
verloren.
Zo veel mensen, die niet aanvaarden dat het leven op Aarde slechts een klein deeltje
uitmaakt van hun geestelijke reis op weg naar Mijn Koninkrijk, verliezen zoveel kostbare
tijd. De tijd waarnaar Ik verwijs is die welke jullie door God gegeven wordt, waarin jullie moeten
leven overeenkomstig Zijn Geboden, indien jullie het Eeuwig Leven willen bekomen. Indien jullie
God niet erkennen, dan snijden jullie jezelf van Hem af. Wanneer jullie dat doen, zal jullie een kort
leven beschoren zijn, en dus in plaats van de Gave van Eeuwig Leven, zal jullie leven eindigen
wanneer jullie in dit leven sterven. Jullie moeten de tijd die jullie in dit leven gegeven wordt niet
verspillen door nutteloze dingen na te jagen, die met de tijd niets anders dan stof zullen zijn.
God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan dagelijkse
zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden. Het wil niet zeggen, dat wanneer jullie
genieten van de vruchten van het leven op Aarde, jullie de wegen van de Heer niet kunnen
aanhangen. Dat kunnen jullie wel.
Mijn dochter, Ik wil laten weten dat er veel verwarring heerst omtrent Mijn wensen voor de
mensheid wanneer Ik verlang dat zij Mijn Leer volgen.
Lachen is goed. Gezelschap is belangrijk. Genieten van een vervuld leven is goed, eens
jullie nederigheid en eer betonen tegenover God en Hem dan danken voor zelfs het kleinste
genoegen. Welke Gaven jullie in dit leven ook ontvangen voor het welzijn van anderen, zij kunnen
enkel van God komen. Hoe jullie deze Gaven gebruiken zal belangrijk zijn voor de redding van
jullie ziel, wanneer de Gaven waarmee God jullie voorzien heeft met anderen gedeeld worden.
Aan sommigen werden grote talenten geschonken, maar alle zielen hebben Gaven meegekregen
bij de geboorte. Zij zijn bedoeld om jullie te helpen om anderen te helpen. Zij die geboren werden
met het talent voor zakendoen, hebben de verplichting ervoor te zorgen dat dit ten goede gebruikt
wordt voor het welzijn van anderen. Anderen zullen hun gaven gebruiken om voor hun naaste te
zorgen en vreugde te brengen in het leven van andere mensen. En dan zijn er de zielen die lijden.
Hun lijden is ook een Gave, want zij zullen de zielen van anderen helpen redden en daardoor de
grootste Gave van alle verwerven – Eeuwig Leven.
Het Leven is door God gegeven met een bedoeling. Het is om God glorie te geven en Zijn
kinderen aan te moedigen zich uiteindelijk met Hem te verenigen, wanneer het leven zal
veranderen. Gods kinderen worden voorbereid op deze verandering, wanneer uiteindelijk,
het glorierijke Eeuwig Leven dat beloofd werd aan Adam en Eva, het hunne zal worden.
Het is belangrijk te proberen en veel liefde en medelijden tegenover elkaar te betonen, net zoals
jullie zouden verwachten door Mij behandeld te worden, wanneer Ik kom om te Oordelen. Elke dag
moeten jullie jezelf afvragen, voor elke daad die jullie stellen, zou dit God behagen? Doe ik
voldoende om Gods Geboden te volgen? Verbreek ik Gods Wetten, en zo ja, wat zullen daarvan
de gevolgen zijn?
Negeer de noden van anderen en jullie noden zullen genegeerd worden. Kwets gelijk welk kind
van God met voorbedachten rade en jullie zullen lijden. Dood één van Gods kinderen en jullie
zullen geen leven hebben. Het leven op aarde, hoewel het veel liefde, hoop en vreugde kan
schenken, zit vol beproevingen. Elke beproeving moet onder ogen worden gezien en jullie moeten
aanvaarden dat het een deel is van Gods plan in de zuivering van Zijn kinderen.
Wanneer jullie leven zonder God te erkennen, leven jullie naar jullie eigen verlangens. Wanneer
jullie geen rekening houden met maatstaven die door God zijn uitgevaardigd, zullen jullie je weg
verliezen. Indien jullie zo ver afdwalen dat jullie je weg terug niet meer vinden, dan moeten jullie
bidden om Gods Genade om jullie te helpen.
Elk afzonderlijk verzoek aan God, voor het welzijn van jullie ziel en voor de noden van
diegenen die jullie beminnen, wordt altijd beantwoord.
Jullie Jezus

44

Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drie-enige God.
Zaterdag, 14 juni 2014, 12:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is maar één God – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest – alle onderscheiden Personen in Één. Er zijn geen drie afzonderlijke eenheden, want Wij
zijn Één – God de
Vader, Schepper van Alles; God de Zoon, zoals Hij zich openbaarde om onder jullie te leven en
God de Heilige Geest, aan de mensheid gegeven als het Geschenk waarmee de Waarheid jullie
hart vult met kennis, nieuw leven en de Kracht van Mijn Liefde.
Wanneer jullie naar Mij komen, komen jullie naar Mijn Vader. Wanneer de Heilige Geest jullie
roept, komt Het van de Vader. Alles komt van God. Jullie mogen nooit een andere god
aanbidden, dan de Drieenige God. Maar weet dit. Om de Vader te kennen, moeten jullie God
de Zoon erkennen, want zonder Mij, Jezus Christus, kunnen jullie de Vader niet kennen.
God houdt van al Zijn kinderen, maar Zijn kinderen houden niet van Hem zoals ze zouden moeten.
Dat is niet erg, want door Mij zullen ze een deel van Mijn Nieuwe Koninkrijk op Aarde worden. Dan
zijn er diegenen die de Boze volgen en die, willens en wetens, hem de gave van hun vrije wil
geven. Het is dan dat ze niet langer controle hebben over hun acties, want de duivelse geesten in
hen gebruiken hen om andere kwetsbare zielen te werven. Deze zielen aanbidden God niet – in
plaats daarvan aanbidden ze Satan. Ik smeek jullie om Mij te helpen om deze arme
ongelukkige zielen te redden, want zij kunnen hun eigen ziel niet meer redden door hun
vrije keuze. Ik wens dat jullie, door jullie gebeden, smeken voor de verlichting van de zielen
in gevangenschap, zodat ze terug naar Mij zullen komen.

Kruistocht Gebed (157)
Voor de zielen in gevangenschap.
“O lieve Jezus, verlos die zielen die slaven zijn van valse goden en Satan. Help ons door onze gebeden
om hun verlichting te brengen van de pijn van bezetenheid.
Open de poorten van hun gevangenis en toon hen de weg naar het Koninkrijk van God, voordat ze in
gijzeling worden genomen door Satan in de afgrond van de Hel.
Wij smeken U, Jezus, om deze zielen te bedekken met de Kracht van de Heilige Geest, zodat ze op
zoek gaan naar de Waarheid; help hen om de moed te vinden om hun rug toe te keren aan de
strikken en de verdorvenheid van de duivel. Amen.”
Het probleem waarmee zielen, die valse goden aanbidden, geconfronteerd worden is dat ze
zichzelf openen
voor de geest van het kwaad, die slechts een kleine fractie van hun vrije wil nodig heeft om hen te
besmetten. Valse goden leiden zielen in vreselijk gevaar. Het grootste gevaar waarmee zij
geconfronteerd worden is dat ze geloven dat dergelijke praktijken normaal zijn, gezond
voor de geest en een middel om vrede en rust in hun leven te vinden. Het enige wat ze
zullen vinden zijn pijn en verdriet.
Wees gewaarschuwd voor de gevaren van het volgen van het occulte en new agepraktijken, want ze zijn niet van Mij. Het is alleen door Mij, Jezus Christus, te volgen dat jullie
Eeuwig Leven kunnen hebben. Het tegenovergestelde van leven is de dood. Dood van het
lichaam betekent niet het einde van jullie bestaan. Jullie bestaan is voor de eeuwigheid. Eeuwig
Leven komt alleen door Mij. Eeuwige dood komt van Satan.
Jullie Jezus

Intellectuele Religieuze Gewichtigdoenerij beledigt Mij.
Woensdag, 15 juni 2011, 10:00 u.
Mijn dochter, vandaag wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die openlijk Mijn naam verkondigen,
waarschuwen om de waarheid van Mijn leer te volgen en er zich voorzichtig een weg door te banen.
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Ik bemin al Mijn volgelingen en vooral zij die zich steeds nederig betonen. Ik word echter teleurgesteld
wanneer ernstige en oprechte Christenen die Mijn woord spreken, proberen om Mijn leer te analyseren
op een luide en dictatoriale manier. Het is niet voldoende om Mijn woord te verspreiden, zij voelen zich
ook als het ware verplicht om Mijn leer op te voeren in de vorm van een menselijk, intellectueel debat dat
slechts één doel dient. Namelijk anderen te bewijzen dat zij beter gekwalificeerd zijn om Mijn
Allerheiligste Woord te begrijpen. Zij spannen zich zo in om te bewijzen dat zij juist zijn in hun
onderscheiding dat zij verdeeldheid zaaien onder Mijn ware volgelingen. Hun ernstige en oprechte
toewijding tot Mij kan hen dikwijls onvruchtbaar maken in hun ware liefde voor Mij die altijd zou moeten
voortkomen uit nederigheid.
Zij moeten hun luide stemmen, vol intellectuele kritiek het zwijgen opleggen. Zij moeten stoppen en
luisteren naar Mijn stem en de drang weerstaan om hun kennis betreffende spirituele zaken aan anderen
te bewijzen. Wanneer zij dat niet doen zijn zij schuldig aan de zonde van hoogmoed. Zij kennen Mij
helemaal niet, omdat zij niet de tijd nemen om stil en nederig te blijven voor Mijn alziende ogen. Zolang
deze gewichtige volgelingen van Mij niet klein worden in Mijn ogen en zich voor Mij vernederen, zal Ik
niet in staat zijn ze tot Mij te trekken.
Verheerlijk Mij. Eer Mijn Woord. Volg Mijn voorbeeld na. Vervolg nooit anderen in Mijn naam, vooral jullie
medechristenen niet.
Jullie geliefde Leraar en Verlosser
Jezus Christus

Communicatie met een jonge, materialistische en wispelturige maatschappij.
Woensdag, 15 juni 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid waaronder jij op dit moment lijdt,
worden door Mij toegestaan om je nog dichter met Mij in vereniging te brengen.
Soms, wanneer jij lijdt moet Ik Mij omdraaien om jouw leed niet te moeten zien. Maar als jij elke
beproeving en voorwaartse beweging tot de volgende trede doorstaat, zal jij nog sterker worden dan
voorheen. Hoe groter het lijden wordt, komende van de hardvochtigheid en het misbruik van anderen die
jou belachelijk maken omwille van dit heilig werk, hoe meer genaden jij zal krijgen.
Hoe te lijden in Mijn naam
Te lijden in Mijn naam is echter niet voldoende. Jij moet niet openlijk klagen over deze kwellingen. Om Mij
te vergenoegen, moet jij lijden in stilte, Mijn dochter. Voor de buitenwereld moet jij vreugdevol
overkomen. Enkel dan zal jouw ziel gesterkt en tot het niveau gebracht worden van de heiligheid die Ik
van jou vereis voor jouw zending. Want als jij op deze wijze vooruitgang maakt, zullen de vruchten die
geoogst worden wanneer jij Mijn woorden spreekt, betekenen dat Mijn boodschappen doeltreffender in
elke hoek van de wereld zullen gehoord worden.
In deze tijd, terwijl Ik al Mijn kinderen voorbereid op de grootste uitdaging sinds Mijn Kruisiging, is het
van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen Mijn Allerheiligste Woord horen.
De waarheid, nu geopenbaard, zal niet enkel door gelovigen worden gehoord maar door hen die Mij niet
willen kennen of die de waarheid van het bestaan van God, de Eeuwige Vader, niet willen aanvaarden.
Communicatie met een jonge, materialistische en wispelturige maatschappij
Mijn dochter, je moet methoden gebruiken die Mijn woord zullen overbrengen aan een jonge,
materialistische en wispelturige maatschappij. Verzeker je ervan dat je communiceert op een wijze
die zij zullen verstaan, er aandacht voor op brengen en erover spreken. Want wat voor goeds brengt dit
werk als het enkel Mijn Heilig Woord versterkt bij gelovigen alleen? Ja, het is belangrijk dat Mijn
volgelingen herinnerd worden aan de beloften die Ik gedaan heb toen Ik zei dat Ik zou wederkomen,
maar het zijn de zielen zonder kennis, begrip of interesse in Mijn Barmhartigheid voor de mensheid die Ik
tegen elke prijs moet bereiken.
Jullie, Mijn dochter en Mijn volgelingen hebben een plicht om de agnostici, de atheïsten en een hele
jonge generatie over de waarheid in te lichten. Spreek tot hen op een vriendelijke wijze. Wees nooit
agressief. Gebruik woorden van bemoediging. Maak Mijn woord interessant.
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Niet het einde van de wereld
Spreek hen over de belofte die Ik gedaan heb omtrent het Nieuwe Paradijs op Aarde. Dat wil niet
zeggen dat de wereld zal eindigen maar eerder, dat er nu een nieuw tijdperk van vrede, vreugde en geluk
zal komen. Zij kunnen en mogen hun rug niet keren naar deze Heerlijkheid. Bid voor hen. Breng hen naar
Mij en jullie zullen bijzondere leiding en genaden ontvangen.
Jullie uitgelezen wapens moeten eenvoud en waarheid zijn. Geef leiding door het voorbeeld. Mijn
dochter, nu moet jij plannen om andere en nieuwe manieren te gebruiken om Mijn woord over te
brengen. Er zal je hulp geschonken worden om dat te bereiken.
Verspreid Mijn woord door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen
Moderne communicatiemiddelen moeten gebruikt worden om een snelle verspreiding van Mijn woord te
verzekeren. Bid nu. Vraag in zoveel mogelijk landen als je kan om de boeken in zoveel mogelijk talen te
publiceren. Gebruik audio, video en andere middelen om Mijn woord vlug te verspreiden. Doe een beroep
op vrijwilligers om Mijn boodschappen aan de menigten te bevorderen.
Want dat, Mijn dochter, zal zielen redden. Ik bemin je. Jouw sterkte en vastberadenheid om te slagen in
dit werk, die voortkomen uit jouw zuivere liefde voor Mij en Mijn Geliefde Moeder, zullen zielen – die
anders naar de Hel zouden gaan – terug in Mijn armen en eeuwige redding brengen.
Negeer diegenen die oneerbiedig zijn voor Mijn Naam
Wees moedig. Negeer beschimping. Geef geen antwoord aan hen die oneerbiedig zijn voor Mijn Naam.
Het zullen Mijn volgelingen zijn die jou het meest pijn zullen doen. Want vele goedmenende echte
volgelingen van Mij zullen van tijd tot tijd in dwaling vallen. Hun kennis van Mijn leerstellingen kan
een gevoel van trots veroorzaken dat leidt tot arrogantie. Dan sluipt intellectuele hoogmoed binnen.
Deze arme, liefhebbende en ernstige zielen van Mij wier liefde voor Mij niet in vraag is, moeten nooit
neerkijken op diegenen die volgens hun aanvoelen op het verkeerde pad zijn. Zij moeten niet in Satans
val lopen door uit te gaan van een positie van superioriteit en plechtige onbuigzaamheid. Dan wordt
het een strijd van spitsvondigheid om te zien, in menselijke termen, wie meer kennis heeft dan de ander
en wie er een beter begrip heeft omtrent de Waarheid van Mijn onderrichtingen.
Herinner wat Ik jullie allen geleerd heb. De waarheid is eenvoudig. De waarheid is liefde. Wanneer
jullie in jullie zoektocht, om jullie interpretatie van Mijn Heilig Woord te bewijzen, geen liefde en geduld
laten zien, dan komt jullie versie van de waarheid niet van Mij.
Bemin elkaar. In Mijn ogen zijn jullie allen gelijk. Maar voor diegenen onder jullie die jullie weg verlaten
om te helpen Mijn verloren zielen terug naar Mij te brengen, dan zullen jullie in Mijn ogen gestegen zijn.
Jullie Goddelijke Verlosser
Koning van heel de Mensheid
Jezus Christus

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

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

Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene
daden tegen Gods kinderen.
Zondag, 15 juni 2014, 09:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de volle omvang van hoe ik genegeerd, geminacht en gehaat wordt,
gaat de kennis van de meeste mensen te boven.
Er zijn groepen en sekten die toegewijd zijn aan de aanbidding van Satan en die vreselijke
gruweldaden begaan onder de leiding van hem die Mij haat. De arme zondaars die erbij
betrokken zijn hebben hun ziel verkocht aan de duivel en naar buiten toe zijn zij een bron
van amusement, maar luister nu naar Mij. Zij hebben slechts één meester en die meester
heeft grote macht over hen omdat zij hem het geschenk van hun vrije wil hebben gegeven.
En omdat Satan het menselijk ras veracht, gebruikt hij deze zielen, alhoewel zij dat feit niet echt
onderkennen. Hun haat voor Mij is even intens als tegenover diegenen die Mij, Jezus Christus,
dienen.
De laatste strijd voor de zielen zal gestreden worden in elk deel van de wereld en het zullen
deze groepen zijn die zeer hard zullen vechten om de mensen weg te trekken van Mij en van
de definitieve Verlossing die Ik voor Gods kinderen breng. Omdat Ik jullie allen bemin –
inbegrepen diegenen die hun leven en hun recht op Eeuwige Zaligheid opgeofferd hebben
voor de loze beloften van de koning van de leugen – is het Mijn plicht om alle obstakels te
overwinnen om hen te bereiken, zo dat Ik hen kan redden.
Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene daden tegen Gods
kinderen. Diegenen die bevrijd zijn uit deze gevangenissen van de haat zullen, dat beloof Ik, zullen
Mij wachtend vinden. Voor elke afzonderlijke ziel die, vanuit die groepen, tot Mij komt op
zoek naar vrede, zal Ik tien maal hun aantal bekeren. Ik zal de duivel overwinnen en Ik zal
Gods kinderen, wat zij ook misdaan hebben, terugbrengen van de rand van de Helleafgrond.
Wees nooit bevreesd voor de macht van de geest van het kwaad, eens jullie Mij volledig
vertrouwen. Mijn Macht, de Macht van God, het Begin en het Einde, zal nooit vernietigd worden.
Maar indien gelijk welke mens pogingen onderneemt om te trachten de Macht van God te
vernietigen, zich wel bewust van de gevolgen, en die al Mijn inspanningen om zijn ziel te redden
weigert, die zal in eeuwigheid lijden.
Jullie Jezus
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Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig.
Zondag, 15 juni 2014, 14:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de mensheid te verlossen en om Mijn Nieuwe
Koninkrijk bekend te maken, wordt uitgevoerd zoals voorspeld. Ik zal de wereld een groot
Geschenk brengen en voor diegenen die dit overweldigend en beangstigend vinden, weet het
volgende.
Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig en alles zal geschieden door de Heilige Wil van Mijn
Vader, Die aan geen enkel van Zijn kinderen pijn en angst wil brengen, ongeacht hoe verduisterd
hun zielen zijn. Indien dat wel het geval zou zijn, dan zou Hij de wereld vernietigd hebben om
alleen de uitverkorenen in het Nieuwe Paradijs op te nemen. En zo heeft Mijn Vader gewacht en
gewacht, totdat de wereldbevolking haar grootst mogelijke aantal bereikte. Hij is begonnen
met het laatste deel van Zijn Plan om de mensheid te redden, zodat een grote massa in een
keer kan gered worden.
Dit Plan moet niet gevreesd of tegengewerkt worden, aangezien de uiteindelijke beloning er
een is die jullie allen de grootste glorie zal brengen. Jullie mogen het niet weerstaan, jullie
mogen het niet belachelijk maken of verwerpen, want jullie zullen die beslissing in eeuwigheid
betreuren. Laat niet één mens zich bemoeien met de Wil van God. Om de massa’s te redden,
zal Mijn Vader niet aarzelen om diegenen te straffen die Hem in de weg staan om miljarden
zielen te redden. En terwijl iedere ziel voor Hem kostbaar is en terwijl Hij op elke manier zal
ingrijpen om zielen tot bezinning te brengen, zal Hij diegenen vernietigen die er
verantwoordelijk voor zijn Hem de zielen van miljoenen te ontzeggen. Twijfel er niet aan dat
zij daarvoor zullen lijden en laat het bekend zijn dat jullie deze zielen zullen kennen door
hun daden en vervolgens door hun straf. Hun straf zal op dit tijdstip op Aarde beginnen, in
de hoop dat zij de Waarheid zullen zien. Als dat niet lukt, zal Mijn Vader hen verwijderen.
De Kracht van God manifesteert zich op Aarde in deze tijd en jullie zullen zien hoe deze partijen
zullen opduiken in de strijd om de zielen. Zij zullen diegenen omvatten die Mij waarlijk dienen,
diegenen die Mij niet kennen en diegenen die Mij wel kennen maar verkiezen om een andere
meester te dienen die niet van Mij komt. De enige winnaars zullen diegenen zijn aan wie, door de
Barmhartigheid van God, de Sleutels tot het Koninkrijk van God zullen gegeven worden.
Jullie Jezus

De Hemelgewelven zullen teruggetrokken worden alsof een dak is geopend.
Zaterdag, 16 juni 2012, 19:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord wordt door miljoenen over de hele wereld gehoord terwijl Ik al
Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Zij die gezegend zijn met de Heilige Geest zullen onmiddellijk weten bij het lezen van Mijn
Boodschappen, dat zij van Mijn Goddelijke Lippen komen.
Diegenen die zeggen Mij te kennen maar er niet in slagen Mij te herkennen, kunnen nog altijd niet
weerstaan Mijn Woord te lezen, hoewel zij tegen Mij vechten.
Zij verwerpen Mij, maar toch worden zij altijd naar Mijn Boodschappen getrokken.
Beseffen zij dan niet dat dit de Heilige Geest is, die, hoewel slapend in hun zielen, hen toch naar
Mij toetrekt?
Ik zeg dit tot hen. De tijd is gekomen want spoedig zullen jullie grieven jullie getoond worden tijdens De
Waarschuwing.
Jullie haat tegenover Mijn Woord zal jullie onthuld worden en dan zullen jullie de Waarheid kennen.
Wanneer dat gebeurt moeten jullie je verenigen met jullie broeders en zusters en strijden om het
recht Mijn Kerk op aarde te verdedigen.
De hemelgewelven zullen weggetrokken worden alsof een dak is geopend om het vuur en de
vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te openbaren.
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De aarde zal met zulk een kracht geschud worden dat niemand zal ontsnappen aan Mijn Ogen,
Mijn Geest of Mijn Gave.
Velen zullen beven van angst omdat het dan pas zal zijn dat velen zich voor de allereerste keer
bewust zullen worden van hun zielen.
Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichamen en al de genoegens die zij zoeken te voeden, zonder
betekenis zijn.
Zij zullen elk deel van hun ziel zien, maar het zal niet met hun eigen ogen zijn dat zij zullen zien. Zij zullen
naar hun zielen kijken door Mijn Ogen.
Zij zullen zich ziek en walgelijk voelen net zoals Ik wanneer Ik de afschuwelijkheid zie van hun
beklagenswaardige wandaden.
Zij zullen zien hoe verdorven hun gedrag was tegenover anderen en het kwade dat zij gedaan hebben
tegenover hun naasten, hun broeders en zusters.
Dan zullen zij hun eigenliefde zien, de ijdelheid en de liefde voor valse idolen en weten hoezeer Mij dat
beledigt.
Diegenen wier zonden zo zwart zijn zullen zich ziek voelen, pijn hebben, niet in staat zijn zich staande te
houden bij de verschrikkingen die zij moeten zien. Zij zullen al hun kracht nodig hebben om de zuivering
te doorstaan die nodig is om hen in staat te stellen te overleven en het pad van de Waarheid te volgen.
Het is belangrijk te weten dat De Waarschuwing alleen dat is. Ik kom om Gods kinderen te
waarschuwen dat hun zonden kunnen en zullen vergeven worden.
Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dat wil zeggen dat diegenen die in die fase
om verlossing vragen, zullen gered worden.
Diegenen die Mij nog steeds verwerpen zullen tijd krijgen tot inkeer, maar niet veel. Indien zij Mijn Hand
van Barmhartigheid blijven verbeuren, dan zal Ik Mij moeten terugtrekken.
Dan zal Ik de rechtvaardigen aan een kant scheiden van de onrechtvaardigen aan de andere kant.
Daarop volgt nog een laatste kans om verlossing te bekomen en wie dan Mijn Liefde en Barmhartigheid
afwijst, zal in de Hel geworpen worden.
Deze profetie werd sinds het begin al voorzegd.
Let op De Waarschuwing en red jullie zielen terwijl jullie kunnen.
Jullie Jezus

De deuren zijn geopend om het de heidenen mogelijk te maken Mijn Kerk te
ontwijden.
Maandag, 16 juni 2014, 17:27 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen onder jullie die niet willen dat Ik met jou spreek, weet dit.
Jullie vrije wil betekent dat jullie vrij zijn om te kiezen of jullie al dan niet aanvaarden wat Ik zeg en
wat Ik verlang. Of jullie nu geloven of niet geloven, dat is jullie keuze, maar wat jullie ook
beslissen, Ik zal jullie omwille daarvan nooit Oordelen.
Maar jullie mogen nooit anderen in Mijn Naam oordelen. Hiermee bedoel Ik diegenen oordelen
die Mij afwijzen, even goed als diegenen die Mijn Tussenkomst aanvaarden. Niet één iemand
onder jullie heeft het recht om van een andere persoon te beweren dat hij slecht is of
schuldig aan wangedrag. Diegenen onder jullie die een hard oordeel uitspreken over de mensen
waarvan jullie denken dat zij verkeerd zijn, schuldig aan wangedrag of aan ketterij – hebben niet
het recht om dat te doen. Jullie moeten het stilzwijgen bewaren en bidden voor diegenen
waarvan jullie denken dat zij aangetast zijn. Alleen Ik, Jezus Christus, heb de Macht om de
mensheid te Oordelen.
Wanneer jullie een andere persoon in Mijn Heilige Naam vernederen, dan zondigen jullie en
Ik zal jullie dat aanrekenen. Wanneer jullie anderen benadelen door kwaadsprekerij, dan zal Ik
jullie tot zwijgen brengen. Wanneer jullie de reputatie van een andere mens schaden, dan zal
jullie eigen reputatie door anderen in vraag gesteld worden. Hypocrisie doet Mij walgen en
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wanneer jullie schuldig zijn aan laster, uitgesproken in Mijn Naam, dan brengen jullie grote
schande, niet enkel over jullie zelf, maar over Mijn Heilige Naam.
Om het even wie een andere persoon leed aandoet en openlijk beweert te spreken in de Naam
van God, bedriegt enkel zichzelf. Diegenen die anderen straffen en zeggen dat zij alleen maar hun
opdrachten uitvoeren, omwille van hun toewijding en devotie aan God, die behoren Mij niet toe.
Jullie moeten je schamen, want jullie kennen Mij niet. En terwijl jullie onderling bekvechten –
Christenen tegen Christenen – dringen de heidenen onder jullie Mijn Kerk binnen. De vijand
werkt zeer handig. Zijn listig plan is onenigheid binnen Mijn Kerk te scheppen en terwijl de echte
trouw aan Mij verzwakt, worden de deuren opengezet om het de heidenen mogelijk te maken Mijn
Kerken en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.
Schande over jullie die de Waarheid kennen – Mijn Heilig Woord dat jullie gegeven werd in de
Allerheiligste Schrift. Elk mogelijk offer werd voor jullie gebracht; de profeten die God jullie
zond werden geweld aangedaan, vervolgd en vermoord; de visionairs, zieners en de
heiligen – allen vereerd, doch slechts na hun dood, maar door jullie gegeseld toen zij jullie
Mijn Woord meedeelden – en vervolgens Mijn Eigen Offer – toen jullie Mij kruisigden. Wat
doen jullie nu? Jullie laten toe dat diegenen die valse goden vereren deze verheerlijken op
Mijn Altaren, die bedoeld zijn om Mij te eren. Zouden deze heidenen jullie toelaten hetzelfde in
hun tempels te doen?
De geschiedenis herhaalt zich. De heidenen namen Mijn Vaders Kerk over en zij werden buiten
geworpen. Wanneer jullie Mijn Kerk en Mijn Lichaam ontheiligen, zijn jullie niet langer
geschikt om Mij te dienen en Ik zal elke gewijde dienaar van Mij verjagen die Mij op deze wijze
verraadt. Jullie zonden zijn zwarter dan die van diegenen die jullie dienen in Mijn Naam,
want jullie zullen de zielen die jullie van Mij wegnemen, met jullie meedragen. Het is tijd voor
jullie om te kiezen. Ofwel aanvaarden jullie Mij, Jezus Christus, zoals Ik Ben en niet zoals jullie
willen dat Ik ben ofwel verloochenen jullie Mij. Daar tussenin bestaat er niets.
Jullie Jezus

Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde inenting die
ziekten zal teweegbrengen over de hele wereld.
Zondag, 17 juni 2012, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de Vrijmetselaarsgroepen om de wereldmunten over te
nemen, komen dicht bij hun voltooiing.
Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie die ziekten over de hele
wereld zal teweegbrengen en in een nooit eerder geziene mate lijden zal veroorzaken.
Vermijd om het even welke plots aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want het zal jullie doden.
Hun slechte programma’s zouden alle argeloze zielen schokken die er geen idee van hebben hoe
machtig zij zijn.
Gedreven door machtshonger, rijkdom en het verlangen goddelijk te zijn in al wat zij doen, geloven zij dat
ze onoverwinnelijk zijn.
Zij hebben de controle over banken en regeringen en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken
van terreur in het Midden-Oosten.
Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid van hun verdorvenheid zit
verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.
Spijtig genoeg weten maar weinigen van Gods kinderen iets af van hun plannen.
Weet dat de hand van Mijn Vader plots en snel zal neerkomen op die naties die zulke boosaardige leiders
beschermen.
Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen van zo’n grote omvang dat zij zullen
weggevaagd worden.
Diegenen die geloven zo machtig te zijn zullen vuur uit de lucht zien vallen net voor Mijn Tweede
Komst.

52
De zeeën zullen meren van vuur worden en zij zullen het moeilijk vinden om zich te verbergen
voor de hand van bestraffing die zal neerkomen op deze boze zielen die Mijn Beker zullen
weigeren.
Opstandig tot op het einde zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de Hemelen bestrijden.
Partij kiezend voor de Antichrist en voor de groepen waaruit hij is te voorschijn gekomen, zullen zij de
vergissing van hun wegen inzien wanneer het te laat is voor hen.
Veel van deze groepen, inclusief leiders van banken, regeringen, kopstukken van grote bedrijven, die
allemaal met elkaar verbonden zijn en samenwerken om bedelaars van gewone mensen te maken,
zullen zich na De Waarschuwing bekeren. Dus dat is goed.
De tijd voor Mij om de zielen die Mij liefhebben te scheiden van diegenen die partij kiezen voor de Boze is
niet veraf.
Wees verwittigd. Er zal slechts zoveel tijd zijn als nodig om zich te bekeren. De zielen die Mijn
Barmhartigheid het meeste nodig hebben behoren tot die boosaardige groepen die geen respect hebben
voor Gods wetten.
Jullie moeten bidden opdat zij de Waarheid zullen inzien.
Jullie moeten bidden opdat zij zouden ophouden met ontberingen toe te brengen door de vreselijke
wetten die zij willen opleggen.
Jullie moeten bidden om de genocide te verhinderen die zij plannen, erger dan die van Hitler
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze groep, de grootste in aantal sinds hun oprichting in de Middeleeuwen, zijn Satans leger. Zij zullen
geleid worden door de Antichrist. Zij hebben gedurende decennia gepland om hun controle over de
banken te bewerkstelligen.
Vijftien jaar geleden hebben zij de introductie gepland van het Merkteken van het Beest, een chip die
elke man en vrouw onder dwang in hun lichaam zullen ingeplant krijgen om toegang tot voedsel te
hebben*.
Nu voor hen de tijd gekomen is om hun Nieuwe Wereldmunt te onthullen, is het goed te weten dat
gebed, veel gebed, kan helpen om hun plan in grote mate af te zwakken.
Hier is een gebed (61) om Eén-Wereld-Controle af te wenden.

Kruistochtgebed (61)
Vermijd Een Wereld Controle.
“O lieve Hemelse Vader, in gedachtenis aan de Kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U
om ons, Uw kinderen, te beschermen tegen de Kruisiging die gepland is om Uw kinderen te vernietigen, door
de antichrist en zijn aanhangers.
Geef ons de Genaden die wij nodig hebben om het merkteken van het beest te weigeren en verleen ons de
nodige hulp om het kwaad in de wereld te bestrijden, verspreid door diegenen die de weg van Satan volgen.
Wij smeken U, lieve Vader, om al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijden, en maak ons
sterk genoeg om op te staan en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen. Amen.”
Mijn dochter, het doet Mij leed deze dingen te moeten openbaren. Mijn volgelingen moeten begrijpen wat
er gebeurt.
Diegenen die niet in deze boodschappen geloven zullen geen twijfels meer hebben wanneer de Antichrist
zichzelf voorstelt zoals Ik voorzegd heb.
Jullie moeten je over de hele wereld in groepen verenigen in gebed.
Hoe meer van Mijn volgelingen er zijn die dat doen, hoe sterker de Tegenwoordigheid van de Heilige
Geest zal zijn en hoe zwakker daarom het leger van Satan zal worden.
Probeer geen angst te hebben want zulk een vervolging kan zonder vrees tegemoet getreden
worden.
* Dit verwijst naar de LAATSTE 15 jaren waarin dit gepland werd.
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Eens jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies na te volgen en dagelijks in gebed te
blijven, zal de tijd snel voorbijgaan.
Vertrouw altijd op Mij.
Onthoud dat Ik gestorven ben voor jullie zonden. Het is niet meer dan gepast dat jullie Mij toestaan jullie
in deze tijd te leiden naar het Nieuwe Koninkrijk op Aarde.
Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Vergeet nooit dat jullie zonder Mij niets zijn.
Jullie Jezus

De Wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord.
Dinsdag, 17 juni 2014, 22:23 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Restleger is in grote aantallen verzameld en is in alle delen
van de wereld verspreid. De Mijnen kennen Mij en in de Kracht van de Heilige Geest heb Ik
Mij bekend gemaakt door de Kracht van Mijn Woorden die deze Heilige Boodschappen
bevatten.
Mijn Woord zal diegenen die al gezegend zijn met de Heilige Geest snel tot Mij trekken. Voor
deze zielen is er geen twijfel. De Heilige Geest zal, door Mijn Woorden, de meer onwilligen
aantrekken en terwijl ze onzeker kunnen zijn over de vraag of Ik het inderdaad Ben, Jezus
Christus, Die hen wenkt om te reageren op Mijn Oproep, zullen zij tot Mij komen met de nodige
voorzichtigheid. Uiteindelijk zullen zij Mij volledig omarmen. Dan zijn er diegenen die in Mij
geloven, maar die niet erkennen dat Ik hen oproep. Ook zij zullen, na verloop van tijd, reageren op
Mijn Oproep. Maar wat is Mijn Oproep? Is het om gewoon Mijzelf te bewijzen? Neen, want dat is
niet nodig. Mijn Oproep is om jullie te verzamelen om jullie voor te bereiden, zodat alle
Christenen Mij zullen helpen in Mijn zoektocht om de mensheid te redden. Het is door Mijn
geliefde discipelen dat Ik veel kan laten gebeuren.
Mijn Missie is het om zielen te redden en Ik zal dat doen door het gebruik van de vrije wil
van de mens. De Wil van God is om leven te geven en om al Gods kinderen onder Zijn
Bescherming te brengen. Door de Goddelijke Wil kunnen alle zielen gered worden, maar de weg
naar Eeuwig Heil ligt in de vrije wil, die God aan de mens heeft gegeven. Het zal door jullie vrije
wil zijn dat ieder van jullie zijn toekomst zal kiezen. Jullie zullen niet worden gedwongen om de
Barmhartigheid van God te aanvaarden, maar jullie zullen worden gevraagd om Mij te volgen. Ik
zal jullie nooit bevelen om dat te doen, want het is jullie recht – het recht van jullie vrije wil – om
voor jullie zelf te beslissen wat jullie willen doen.
Sommige mensen zullen verstandig kiezen, want ze zullen weten wat Ik aanbied, het pad van de
Waarheid – de Weg naar het Eeuwige Leven. Sommige mensen zullen onverstandig kiezen en het
verkeerde pad volgen. Zij zullen dat doen omdat ze er niet in geslaagd zijn om de Waarheid, het
Woord van God, te begrijpen. Zij zullen toegelaten hebben dat de verlokking van grote materiële
attracties, lusten en genoegens hen van Mij heeft weggeslingerd. Ze geloven niet in een leven na
de dood en voelen geen berouw over de zonden die zij begaan bij het bevredigen van hun eigen
zelfzuchtige verlangens. Maar toch, als hun de Waarheid getoond wordt en zij door anderen
worden aangemoedigd om te luisteren naar het Woord van God en Mijn Belofte voor de toekomst,
kunnen ze veranderen. Ze kunnen, door de Gave van Bekering, in Mijn Koninkrijk verblijven.
Mijn Oproep is dan ook om alle zielen aan te moedigen om de Waarheid te zoeken. Door hun
vrije wil – en het moet door hun eigen keuze zijn – zullen ze Mij, hun geliefde Jezus, toelaten om
hen te redden. Ik roep alle christenen nu op om jullie wapenrusting op te nemen en
voorwaarts te gaan om Mij te helpen de zielen te verzamelen die verspreid en verloren zijn.
Door jullie hulp kan Ik alle zielen van elk geloof, ras en kleur aanmoedigen om tot Mij te
komen. Wanneer jullie hen willen bereiken, zal Ik jullie bedekken met de grote Gaven van de
Heilige Geest, zodat jullie kunnen slagen en Mij de verloren zielen brengen naar wie Ik elke
seconde smacht.
Het is de Wil van God om iedereen te redden. Maar het is door de vrije wil van de mens, die
ervoor kiest om in Mijn Armen te komen, door zijn eigen vrije keuze, dat de Goddelijke Wil zal
voltrokken worden zoals het zou moeten zijn. Ga, jullie allemaal, en onderricht de Waarheid
van de Heilige Evangeliën. De wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord. Mijn Woord
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wordt niet meer onderwezen op de manier waarop het zou moeten zijn. Aan de mensen moet de
Waarheid gegeven worden – daarvoor gaf Ik Mijn Leven. Zonder toegang tot de Waarheid – Mijn
Heilig Woord – kunnen jullie niet kiezen voor het juiste pad naar Eeuwig Heil.
Daarom kom Ik nu, om jullie de Waarheid te brengen. Om jullie tot bezinning te brengen, zodat
jullie voorbereid zijn, klaar en wachtend op de Grote Dag zonder vrees, pijniging of zorg in jullie
harten. Wanneer jullie Mij aanvaarden en Mij volledig vertrouwen, dan zullen jullie in vrede zijn.
Jullie Jezus

Geen enkele profeet werd in zo’n overvloed boodschappen gegeven door Mijn
Geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.
Maandag, 18 juni 2012, 20:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat de wrede verwerping van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen
van Mij waarvan jij weet dat zij bijzonder toegewijd zijn aan Mijn Heilige Wil, jou niet verwarren.
Verwacht dat deze soort afwijzingen in hevigheid zullen toenemen wanneer Mijn woord aan flarden
gescheurd en weggegooid zal worden alsof het niets is.
De pijn van afwijzing die jij voelt is Mijn pijn. De vernedering en de spot die jou aangedaan worden is Mijn
vervolging. In plaats van toe te staan dat zulk een afkeuring je kwetst, moet jij die in stilte aanvaarden.
Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet nu toch al dat Ik altijd afgewezen ben geweest,
zelfs door Mijn eigen leerlingen.
Indien jij toelaat dat de verwerping van Mijn woord de verspreiding van Mijn boodschappen
vertraagt, dan zullen er minder zielen gered worden.
Onthoud altijd dat het Mijn grootste wens is om zielen te redden.
Mijn zending moet niet bezoedeld worden door menselijke opinies die bedoeld zijn om jou te
verzwakken.
De woorden die Ik jou deze avond geef dienen niet om te troosten maar om de dringendheid van Mijn
waarschuwingen aan de wereld te beklemtonen.
Veel van Gods boodschappers zijn vóór jou gekomen, Mijn dochter, om de mensheid voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst.
Geen enkele profeet ontving in zo’n overvloed boodschappen vanwege Mijn geliefde Moeder en de
Heilige Drie-Eenheid.
Alleen deze boodschappen kunnen de geheimen openbaren van de komende tijden en de
zegeningen schenken die al Gods kinderen nodig hebben tot de laatste dag.
Grijp het geschenk van Mijn Woord gegeven aan heel de mensheid om jullie leven te geven.
Zonder Mijn hulp zouden jullie het zeer moeilijk hebben om de komende beproevingen te weerstaan.
Al Mijn ware boodschappers bereiden Gods kinderen voor op de Tweede Komst.
Weet dat die zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie.
Neem Mijn Beker, drink ervan, laat het jullie vullen met de gave van onderscheiding zodat jullie Mij
kunnen helpen zielen te redden.
Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn
Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen achteruit gaan.
Woensdag, 18 juni 2014, 14:51 u.
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Mijn kinderen, volg mij, de Moeder van Verlossing, en neem mijn hand terwijl Ik jullie langs
het pad van de Waarheid naar mijn Zoon leid. Door mijn tussenkomst zullen velen van jullie de
moed vinden om dit doornige en met stenen bezaaide pad te bewandelen naar de Eeuwige
Redding.
Lieve kinderen, om mijn Zoon werkelijk te leren kennen, is grote doorzettingskracht vereist.
Alvorens jullie in staat zullen zijn om te zien, moeten jullie je geest, hart en ziel openen,
zonder een spoor van twijfel of hoogmoed. Wanneer de Waarheid in jullie harten geopenbaard
wordt, moeten jullie je daaraan vastklampen, want dat zal het middel zijn om jullie in vrijheid te
stellen.
Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee
stappen achteruitgaan, veroorzaakt door de wijze waarop de Boze jullie zal tergen. Hij zal
nooit ophouden met zijn pogingen om jullie weg te trekken van Christus, want hij heeft er zijn
boosaardige zending van gemaakt jullie in de tegenovergestelde richting aan te trekken. Dus
indien jullie onderweg ten val komen, dan moeten jullie je weer oprichten en opnieuw
beginnen. Besef, bij elke keer dat jullie een stap achteruit zetten, dat al wat Satan beïnvloedt altijd
achteruitgang meebrengt – het tegenovergestelde van wat mijn Zoon het menselijk ras vermaakt.
Daarom zullen jullie veel geduld nodig hebben, maar eens jullie elke hindernis overwonnen
hebben, zullen jullie sneller vooruitkomen op de weg naar mijn Zoon. Elke overwonnen
nederlaag, zal jullie sterker in het geloof maken. En wanneer jullie geloof sterk wordt, zal niets
jullie in de weg staan om een ware leerling van Jezus Christus te worden.
Ga in vrede, lieve kinderen, en sta mij, de Moeder van Verlossing, toe jullie te helpen om
sterker te worden in jullie liefde voor Jezus Christus, want zonder Hem zullen jullie nooit de
vrede en voldoening vinden die jullie zoeken in dit leven of aan de overzijde.
Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van Verlossing

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

56
Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak. Zonder liefde zouden jullie nooit het leven
kunnen hebben. Liefde zal jullie verenigen, jullie sterk houden, jullie samenhouden. Liefde zal jullie
helpen om zielen naar Mij te brengen.
Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: Deze Wonderen zullen gebeuren over een periode
van drie jaar.
Donderdag, 19 juni 2014, 13:48 u.
Mijn kind, de Wonderen die mijn Eeuwige Vader bevolen heeft, zullen binnenkort bekend
gemaakt worden in alle delen van de Aarde. Deze Wonderen zullen alle menselijke
redeneringen, wetenschappelijke kennis en ervaring trotseren. De Aarde, de zon en de
maan zullen reageren om zeer ongebruikelijke spektakels teweeg te brengen en velen zullen
beseffen dat die alleen mogelijk kunnen zijn door de Hand van God. Deze Wonderen zullen
gebeuren over een periode van drie jaar en zij zullen met een reden plaatsvinden. Ze zijn er om
te helpen het geloof van de mensheid te ontsteken zodat de mensen beseffen dat de Hand
van God alles bestuurt en controleert.
Zondige handelingen en daden die de mens pleegt, kunnen door God onderschept worden. De
strijd tussen de Boze en God is voor mensen moeilijk om te begrijpen. Wanneer
onrechtvaardigheden plaatsvinden, dan worden die toegelaten om verschillende redenen, maar de
belangrijkste komt voort uit de noodzaak van zuivering. Dat lijkt misschien oneerlijk, maar het is
niet aan de mensen om te begrijpen, totdat zij de Gave van Kennis ontvangen die komt van de
Heilige Geest. Wanneer zielen gezuiverd zijn dan zullen zij beginnen te beseffen op welke wijze
God werkt om Zijn kinderen in een toestand te brengen waarin zij Hem kunnen (h)erkennen.
De Wonderen waarover Ik spreek zullen grote Handelingen van God insluiten, die ook
tragedies bevatten die echter zullen afgewend worden maar die vanuit wetenschappelijk
oogpunt onmogelijk zullen te verklaren zijn. Zij zullen bovendien grote tekenen meebrengen
aan de hemel, in de beweging van de Aarde en de kleuren van de natuur.
Mijn eigen betrokkenheid bij deze Wonderen zal gekend worden door de tekenen waarvan
ik zal vergezeld zijn op mijn verschijningsplaatsen over de hele wereld. Wees niet bang voor
deze Wonderen, want ze zijn een Geschenk van God. Wees dankbaar voor Zijn Genade, want er
is geen taak te groot die Hij niet zal ondernemen om ervoor te zorgen dat het menselijk ras kan
wakker geschud worden om Hem te aanvaarden. Dat is de Wil van God, want Hij bemint ieder van
jullie.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Mijn kinderen zullen Mij voor de eerste keer zien tijdens De Waarschuwing.
Maandag, 20 juni 2011, 11:45 u.
Mijn geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor, want weldra zullen zij voor Mij staan in al Mijn glorie
en erbarmen. Ik zal Mij zeer binnenkort laten zien aan elke man, elke vrouw en elk kind boven de jaren
van verstand.
Die heerlijke dag, wanneer Ik hen Mijn Barmhartigheid zal tonen in tegenstelling tot Mijn gerechtigheid,
moet door iedereen verwelkomd worden. Verheug jullie, want jullie zullen Mij allemaal, eenieder van jullie
afzonderlijk, voor de eerste keer zien.
Velen zullen vol liefde en blijdschap zijn want dit is een verbazingwekkende hereniging. Anderen zullen
beangstigd zijn. Maar er valt niets te vrezen, want Ik bemin jullie allemaal. Zonde zal de enige
scheidingslijn zijn, maar als jullie berouw hebben en de waarheid aanvaarden omtrent jullie beledigingen
tegen Mij en Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie de geweldige Barmhartigheid beseffen die jullie
geschonken wordt. Voor hen die beangstigd zullen zijn, heb Ik dit te zeggen. Vrees komt van de zonde.
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Met zonde in jullie ziel zullen jullie van Mij verwijderd zijn. Aanvaard jullie zonden voor wat ze zijn,
menselijke zwakheid. Kijk dan naar Mij en Ik zal jullie naar het eeuwig leven en de waarheid leiden.
Mijn Grote Barmhartigheid brengt heerlijk nieuws
Mijn Grote Barmhartigheid brengt heerlijk nieuws aan Mijn kinderen over de hele wereld. Want wanneer
De Grote Waarschuwing plaatsvindt, zal jullie een kans gegeven worden jullie leven te beteren. Wanneer
de waarheid omtrent Mijn bestaan geopenbaard is, dan zal bekering wijdverspreid worden. Na De
Waarschuwing – en alleen dan – zal de wereld een kans gegeven worden om de grote kastijding te
doorstaan die zal volgen indien zondaars zich niet massaal bekeren. Want dan zal de hand van Mijn
Vader overal neerkomen op hen die de waarheid weigeren te horen – op hen die hun rug keren naar de
liefde, de liefde voor Mij en voor jullie broers en zussen. Want jullie zondige wegen zullen in dat stadium
niet langer aanvaard worden. Want dat zou de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Want aan
Satans machtige invloed zal niet worden toegestaan zijn ijzeren greep op de mensheid te handhaven.
Diegenen die koppig het verdorven pad volgen waarbij zij Mijn kinderen najagen, zullen gestopt worden.
De Grote Kastijding
Een grote kastijding, zoals er sinds de tijd van Noach geen meer geweest is, zal door God de Eeuwige
Vader, ontketend worden. Mijn volgelingen, die menen te mogen zeggen dat dit niet de wijze is waarop
Jezus spreekt, moeten zichzelf nu deze vraag stellen. Indien Jezus vol Erbarmen is, waarom zou Hij, of
God de Vader, toestaan dat Satans leger terreur blijft toebrengen aan Mijn kinderen? Het is uit liefde voor
al Gods kinderen dat deze grote kastijding zal plaatsvinden. Heb berouw jullie allen. Verwerp de lege
beloften van Satan. Verwerp het valse lege leven dat hij aanbiedt. Bedenk dat wanneer jullie horen dat
Mijn naam in de wereld van vandaag verworpen wordt, dit een onmiddellijk gevolg is van Satans invloed.
Er kan geen vrede heersen in deze wereld zolang Mijn kinderen zich niet van hem afkeren.
Aanvaard deze Waarschuwing als een boodschap van zuivere liefde. Tegen hen die aan de macht zijn,
zeg Ik dit. Verwerp de leugens waaraan jullie je trouw geschonken hebt of onderga de gevolgen.
De Grote Barmhartigheid die Ik jullie zal tonen tijdens De Waarschuwing is de oplossing voor een nieuw
tijdperk van vrede. Aanvaard haar en de kastijding zal afgewend worden. Verwerp haar en dan kunnen
alleen Mijn volgelingen gered worden. Voor de rest van jullie zal het te laat zijn.
Jullie liefhebbende Verlosser
Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

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

Kom tot Mij jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik verwacht jullie.
Donderdag, 21 juni 2012, 12:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik altijd het beste voor hen wil, zoals
elke goede ouder.
Ik zal hun nooit alles geven wat zij vragen, tenzij het in overeenstemming is met Mijn Heilige Wil.
Ik zal hen nooit laten afdwalen van het pad van de Waarheid zonder hen te overreden tot Mij terug te
komen.
Ik zal hen altijd proberen te beschermen tegen elk kwaad.
Ik zal hen ook straffen voor al wat zij fout doen.
Ik zal, en kan, verbolgen worden wanneer zij kwaad doen aan anderen.
Ik zal hen ook vergeven wanneer zij verkeerd handelen indien zij oprecht berouw hebben over hun foute
wegen.
Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en nooit zou Ik wrok kunnen koesteren.
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Daarom zouden zelfs diegenen die verloren ronddwalen en zich inwendig leeg voelen Mij moeten vragen
hen vast te nemen, hen te beminnen en hun de Goddelijke Liefde te brengen die hun de ware vrede zal
schenken.
Zoveel mensen zijn verloren en zijn Mij vergeten.
Velen zijn afkerig om tot Mij terug te keren, omwille van het zondig leven dat zij geleid hebben. Zij voelen
zich ongemakkelijk, weten niet hoe te bidden en geloven, ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe
verkeerd hebben zij het voor. Zij mogen nooit vergeten dat Ik Mijn aardse leven geofferd heb voor ieder
van jullie.
Ik geef de zielen niet zo vlug op. Ik bemin al diegenen die door hun handelingen, daden en gedachten de
wetten van Mijn Vader overtreden.
Jullie zijn Mij dierbaar. Ik bemin jullie net zoals Ik al Gods kinderen bemin.
Geloof nooit dat jullie minder geliefd zijn omdat jullie zondigen. De zonde, hoewel voor Mij afstotelijk, is
de smet waarmee jullie geboren werden.
Het is bijna onmogelijk voor gelijk welke ziel op aarde om niet te zondigen.
Heb nooit het gevoel dat Ik jullie nooit zou kunnen helpen of in Mijn Armen verwelkomen.
Wanneer jullie je tot Mij keren zullen jullie op de eerste rij staan om binnen te gaan in Mijn Nieuwe
Paradijs op Aarde dat 1.000 jaar zal duren.
Al wat Ik jullie vraag is tot Mij te spreken met deze woorden. Kruistochtgebed (62): Voor Verloren en
Hulpeloze Zondaars.

Kruistochtgebed (62)
Voor Verloren en Hulpeloze Zondaars.
“O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verloren, hulpeloos en in duisternis.
Ik ben zwak en het ontbreekt mij aan moed om naar U toe te komen.
Geef mij de kracht om U nu te roepen, zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.
Breng mij in Uw Licht, Lieve Jezus. Vergeef mij.
Help mij om weer ongeschonden te worden, en leid mij naar Uw Liefde, Vrede en Eeuwig Leven.
Ik vertrouw U volkomen, en ik vraag U om mij op te nemen in geest, lichaam en ziel, terwijl ik mij overgeef
aan Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.”
Kom allen tot Mij, jullie die zich onwaardig voelen. Ik verwacht jullie. Al wat nodig is, is jullie hand uit te
strekken en Mij te bereiken.
Ik luister. Ik kijk. Ik ween. Ik bemin jullie.
Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie in Mijn armen heb en Mijn Goddelijke Barmhartigheid jullie ziel
overstroomt.
Weldra zullen jullie eindelijk de Waarheid van Mijn Grote Barmhartigheid zien. Jullie twijfels zullen
wegvallen, zoals een buitenste schil, om jullie ziel te openbaren die met het licht zal gevuld worden en
jullie zullen naar Mij toelopen. Met grote hoop en vreugde zie Ik uit naar die dag. Alleen wanneer elke
arme verloren ziel weet dat alleen Ik, Jezus Christus, hen kan redden, dan pas zal Mijn Hart genezen
zijn. Onthoud dat Ik dan wel de zonde mag veroordelen, toch bemin Ik alle zondaars ongeacht wat zij
gedaan hebben. Wees nooit bevreesd naar Mij toe te komen, tot Mij te spreken, want Ik bemin jullie te
zeer om jullie af te wijzen wanneer jullie oprecht berouw tonen.
Jullie geliefde Jezus

De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in
God geloven jullie willen doen geloven.
Donderdag, 21 juni 2012, 17:30 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, vanaf het begin der tijden wanneer de wereld door Mijn Eeuwige Vader
geschapen werd, is er veel verwarring geweest omtrent de oorsprong van het menselijk ras.
Toen Mijn Vader de wereld schiep op zo’n wijze dat Hij een familie kon hebben, is er veel voorbereiding
aan vooraf gegaan.
Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de dieren en dan, op de
voorlaatste dag, wanneer alles op zijn plaats was in het Paradijs, schiep Hij de mens.
De mens, hoewel bezoedeld met de erfzonde, is een heilig schepsel. Dieren zijn er om in dienst te
staan van de mensheid.
De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in God geloven jullie
willen doen geloven.
Evolutietheorieën die beweren dat de mens afstamt van dieren zijn leugens. Zij kunnen nooit
bewezen worden.
Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die voortkomt van de vijand van God, heeft de mens
van deze verschrikkelijke leugen overtuigd.
De mens is een kind van God, maar om het mensenkind van God te verlagen, wil Satan verwarring
zaaien in de harten van de mensen.
Waarom stimuleert hij die leugen door valse leerstellingen? Zo kan hij bewijzen dat de mens afstamt van
apen om hen vervolgens ervan te overtuigen dat zij niet geschapen werden door Mijn Eeuwige Vader.
Dat is één van de grootste leugens die door de Duivel is geproduceerd, daarbij gebruik makend van
diegenen die er aanspraak op maken intelligenter te zijn dan de rest van hun broeders en zusters.
Wetenschappers verklaren dat de mens zich uit het dier ontwikkeld heeft maar zij werden misleid.
De wetenschap zit fout wanneer ze probeert de waarheid omtrent de schepping van het universum te
verklaren.
Niemand begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.
Indien de mens gelooft dat hij al de antwoorden kent omtrent de oorsprong van de mensheid,
voortgaande op menselijke redenering, dan misleidt hij niet enkel andere arme zielen maar (ook)
zichzelf.
Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in die zielen, die geloven in de superioriteit van het
menselijk intellect, dan verspreidt het atheïsme zich als onkruid.
Dit onkruid dat in alle richtingen opschiet, bederft en vernietigt elke aankomende oogst en verwekt
ziektes.
Het enige geneesmiddel is om bij God door nederig gebed hulp te zoeken en te vragen dat de Waarheid
mag geopenbaard worden.
Zo veel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben
miljoenen zielen vernietigd. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig.
Atheïsme is de grootste religie in de wereld en zij die hun leven aan dit bedrog hebben toegewijd
zijn voor eeuwig verloren.
Zij zullen de vuren van de Hel tegemoet gaan.
Tenzij zij zich tot Mij keren, tijdens of na De Waarschuwing, zullen zij een verschrikkelijke
kastijding ondergaan. Bid voor hen.
Jullie Jezus

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

Moeder van Verlossing: Om mijn Zoon waarlijk te dienen, moeten jullie Hem
eerst liefhebben. Om Hem lief te hebben moeten jullie Hem eerst kennen.
Zaterdag, 21 juni 2014, 15:40 u.
Mijn lieve kind, mijn eigen leven op Aarde werd gemaakt door mijn Zoon, Jezus Christus.
Mijn ziel werd in de Hemel geschapen door mijn Vader, God de Allerhoogste, en mijn
geboorte was een buitengewoon Geschenk aan de mensheid. Ik werd door God gezonden
met als enig doel om de langverwachte Messias ter wereld te brengen. De geboorte van
mijn Zoon was Wonderbaar en vanaf het moment van Zijn eerste Ademhaling was mijn enig
verlangen Hem te dienen in al Zijn behoeften.
Ik aanbad mijn Zoon en erkende Hem met grote verering. Zijn mooie Goddelijke gedrag was
vlug duidelijk binnen drie maanden na Zijn geboorte. Zijn glimlach was stralend hoe jong
Hij ook was, Zijn doordringende blauwe Ogen hadden een buitengewone diepte en rijpheid.
Ik wist dat Ik er was om Hem in alles te dienen, maar Hij betoonde mij grote Liefde op al zeer
vroege leeftijd. Die Liefde was niet zomaar de liefde die een kind voor zijn moeder zou hebben –
ze was veel groter dan dat. Hij troostte mij, streelde mijn gezicht wanneer Ik mij zorgen maakte
over de gevaren die wij, en mijn bruidegom, de Heilige Jozef, zouden tegemoet moeten gaan.
Na de vlucht naar Egypte, vond ik het moeilijk om te ontspannen en ik bleef waakzaam voor elke
mogelijke dreiging of gevaar, wat inhield dat ik slechts enkele uren per nacht sliep. Zelfs voordat
mijn Zoon Zich bekend maakte, was het voor mij duidelijk welke gevaren Hij in de toekomst zou
moeten trotseren. Zijn Handen, die zich altijd uitstrekten naar de mensen in liefde en vriendschap.
Als een jongen trok Hij velen aan, hoewel die er geen idee van hadden Wie Hij was. Hij ontlokte
ook ongegronde kritiek van vrienden en mensen die Hij kende. Hij werd bespot en gehoond en
ook ik werd door velen onheus bejegend. De Tegenwoordigheid van God trok vanaf de dag dat
mijn Zoon geboren was zowel de goeden als de mensen met een verduisterde ziel naar onze
kleine familie. Mijn liefde voor Hem was zeer krachtig. Ik beminde Hem voor Wie Hij was, maar ik
beminde Hem ook als een Moeder en die liefde gaat verder tot op deze dag.
Ik was wat overbezorgd voor mijn Zoon en toen ik Hem verloren was op de terugreis van
Jeruzalem werd ik doodsbang. Mijn gevoel van verlies doordrong elk deel van mijn wezen en ik
kon niet rusten voor ik Hem gevonden had. Op die dag, toen ik hem terugvond en hoorde spreken
en preken tot de ouderen in de Tempel, besefte ik vanaf dat moment dat ik Hem enkel te dienen
had en Hem moest gehoorzamen voor elke van Zijn Wensen.
Om mijn Zoon werkelijk te dienen, moeten jullie Hem eerst liefhebben. Om mijn Zoon lief te
hebben, moeten jullie Hem eerst kennen. Mijn Zoon kennen wil zeggen Zijn Woord bestuderen
en begrijpen wat Hij Zijn leerlingen onderwees gedurende Zijn Tijd op Aarde. Alleen door
Zijn Woord kunnen jullie Jezus Christus leren kennen. Indien jullie Zijn Heilig Woord
aanvaarden, dan kunnen jullie Hem dienen. Jullie kunnen Hem niet dienen indien jullie Zijn
Woord niet eren of niet alles doen wat Hij jullie onderwees. Gehoorzaamheid aan het Woord
van God is essentieel wanneer jullie als echte Christenen willen leven. Indien jullie Zijn Woord
prediken dan moeten jullie in praktijk brengen wat mijn Zoon predikte – elkaar liefhebben, voor
anderen doen wat jullie verwachten dat anderen ook voor jullie zouden doen en God eren door de
Heilige Sacramenten, zoals Hij jullie leerde.
Jullie mogen God nooit voorschrijven dat jullie Zijn Woord willen veranderen, want jullie
hebben daartoe het recht niet. Dienstbaarheid tegenover mijn Zoon kan enkel verwezenlijkt
worden indien jullie gehoorzaam blijven aan Zijn Leer. Ga in vrede om de Heer lief te hebben en
de dienen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Boodschap van de Maagd Maria over het communiceren met jonge mensen.
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Woensdag, 22 juni 2011, 18:00 u.
(Na een privéboodschap waarbij zij meer dan 30 minuten aan de zieneres verscheen).
Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, je geliefde Moeder Koningin van al de
Engelen.
Mijn kind, jij werd juist getest omwille van het werk dat jij doet voor Mijn geliefde Zoon en jij bent daardoor
sterker geworden. Nu weet jij wat er moet gedaan worden om zoveel mogelijk jongen mensen te doen
begrijpen wie Mijn Zoon is. Hij, de Allerdierbaarste Zoon van mij, Verlosser van de Wereld, zal al doen
wat mogelijk is om al diegenen te redden die op aarde rondwandelen zonder kennis van zijn
Barmhartigheid.
Aan deze kinderen die koppig weigeren te luisteren, moet de waarheid gezegd worden en zeer snel.
Alstublieft vertel aan de jonge mensen over de hele wereld dat Jezus elke seconde van de dag met hen
meewandelt. Hij bekommert zich zozeer om hen. Zij hebben geen idee omtrent de diepte van Zijn liefde.
Hij wil hen omarmen in Zijn Heilig Hart opdat zij het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde zouden
genieten. Indien zij maar wilden antwoorden.
Mijn kind, het is zo moeilijk voor mensen om de waarheid van het bestaan van God de Vader te
begrijpen. Het is zeer moeilijk om hen te overtuigen van de waarheid van het offer van Zijn Geliefde
Zoon. Dat, Mijn kind, moet jouw doel zijn.
Ga in Vrede en Liefde.
Je geliefde Moeder
Koningin van de Engelen

De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat.
Woensdag, 22 juni 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde en sterke dochter, nu je tot dusver de zwaarste beproeving hebt doorstaan, zal jij je
inzetten om Mijn dringende oproepen aan de hele wereld bekend te maken.
Zij, Mijn geliefde kinderen, moeten weten dat wanneer Ik spoedig kom, zij Mij zullen zien van aangezicht
tot aangezicht. Hoe hunker Ik ernaar hun te tonen dat Ik werkelijk besta en hoe Ik uitkijk naar de vreugde
op hun gezichten wanneer zij Mijn liefde en barmhartigheid zien.
Want vele van Mijn kinderen zullen neervallen en tranen van opluchting wenen. Tranen van vreugde en
geluk. Tranen van verwondering en liefde. Want eindelijk zal het mogelijk zijn om daarna een nieuw leven
te leiden waar eenieder de waarheid van Mijn leer kan navolgen.
Mijn kinderen zullen de betekenis van deze Grote Akte van Barmhartigheid niet beseffen, de grootste
gave ooit aan de mensheid geschonken sinds Mijn Kruisiging. Want het zal door deze gave van De
Waarschuwing zijn dat de ogen van de mensen eindelijk zullen opengaan voor de waarheid omtrent
hun gehele bestaan op deze aarde en daarna.
Zij die nu op aarde leven moeten begrijpen hoe bevoorrecht ze zijn dat hun het bewijs wordt gegeven van
het bestaan van God, de Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, al gaat dat jullie
begripsvermogen te boven.
Keer na De Waarschuwing niet terug naar jullie vroegere wegen
Ik dring er bij jullie allen op aan dat wanneer jullie Mijn tegenwoordigheid gezien hebben en hoe de zonde
Mij niet alleen beledigt maar jullie neerwaarts drijft op het pad van de Hel, dat jullie niet moeten
terugkeren naar jullie vroegere wegen.
De tijd na De Waarschuwing is van cruciaal belang voor de wereldvrede en jullie redding. Verwerp
deze gave niet. Grijp ze met beide armen. Moge De Waarschuwing jullie als één man in Mij brengen.
Wanneer jullie dat doen en bidden om leiding zullen jullie beloond worden met het Nieuwe Paradijs op
Aarde waar jullie niets meer zullen verlangen.
Verheug jullie. Luister naar Mijn boodschap en sta Mijn liefde toe jullie te omhullen naar Mijn glorievol
koninkrijk.
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Ik bemin jullie allen. Wanneer jullie een volgende keer een liefdessteek in jullie hart zullen voelen voor
een medemens, weet dan dat die gave van Mij komt. Zonder liefde is er geen leven.
Jullie Goddelijke Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus
Zoon van God, de Eeuwige Vader

Gewone Mensen, Goede Mensen draaien hun Rug naar Mij.
Donderdag, 23 juni 2011, 22:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die jij vandaag voelt is het resultaat van de genaden die jou
gisteren geschonken werden tijdens de Aanbidding. Nu weet je hoe belangrijk het is om Mij toe te staan
om in de zielen zulke genaden uit te storten tijdens die bijzondere tijd in Mijn persoonlijk gezelschap.
Hoe verloren zielen te identificeren
Vandaag wil Ik je spreken over verloren zielen in de wereld en hoe ze te identificeren. Mijn volgelingen
geloven dikwijls ten onrechte dat verloren zielen diegenen zijn die leven in doodzonde. Dat is niet
noodzakelijk waar. Een verloren ziel kan een persoon zijn die niet in Mij of in Mijn Eeuwige Vader gelooft.
Verloren zielen kunnen ook die kinderen zijn die totaal opgaan in hun dagelijkse bezigheden van geld
verdienen, rijkdom te verwerven, carrière te maken en te hunkeren naar materiële goederen. Dat alles
voor het geluk dat die dingen naar hun mening hun in de toekomst zullen brengen. Dit zijn gewone
mensen, goede mensen, maar zij hebben hun rug naar Mij gekeerd.
Veel van die kinderen van Mij zijn goed van hart. Zij kunnen vol liefde zijn voor hun medemens, hun
familie en vrienden. Zij kunnen geliefd en graag gezien zijn. En toch kunnen zij verloren zielen zijn. Hoe
kan dat, zullen jullie vragen? Omdat zij niet geloven dat hun ziel net zo belangrijk is als hun fysieke noden
en daarom verwaarlozen ze haar. Door hun ziel te verwaarlozen zijn zij vatbaar voor bekoringen die elke
dag op hun weg geworpen worden. Zij vinden het zwaar om te weerstaan aan wereldse goederen zonder
er bij stil te staan dat de tijd die zij investeren in hun ambities kon gebruikt worden om liefde te geven aan
anderen door de kunst van het delen. In hun jacht naar geld kunnen zij hoogmoedig worden. Hoogmoed
maakt het moeilijk om een ware volgeling van Mij te zijn.
Kinderen, als jullie al je tijd besteden aan het achtervolgen van de dromen die jullie denken dat de wereld
jullie te bieden heeft – weelde, bezittingen en machtsposities – dan is er weinig tijd over om te bidden of
om jullie zielen te voeden voor het volgende leven. Zo vele van Mijn kinderen kunnen nooit begrijpen
waarom wereldse goederen hen zo leeg achterlaten van binnen. Zij luisteren niet naar Mijn volgelingen
die de waarheid kennen. Door het nalaten om het bestaan van God, de Almachtige Vader, te erkennen,
kunnen zij er niet in slagen om anderen buiten zichzelf te vergenoegen. Aan de buitenkant leiden deze
mensen een actief, gezond, vermakelijk leven in de wereld zonder enige zorg. Maar deze levensstijl kan
niet op een juiste manier bekomen worden zonder te geloven in het Eeuwig Leven. Nederigheid
ontbreekt in hun leven.
Jullie zouden kunnen zeggen, voor hun verdediging, dat zij toch hun families moeten voeden en zorg
dragen voor anderen die van hen afhangen en dus werken zij met die bedoelingen? Mijn antwoord is,
neen, dat doen ze niet. Zij hebben niet de bedoeling hun families te voeden. In veel gevallen mikken zij
op overdaad om hun lusten te bevredigen. Hoe meer zij dat doen hoe meer zij voor Mij verloren zijn en
voor Mijn Eeuwige Vader.
Tenzij Mijn kinderen wakker worden en de manieren herkennen waarop Satan al de opgehemelde
aantrekkelijkheden van de wereld gebruikt om jullie te bedriegen door een vals gevoel van materiële
veiligheid, kunnen jullie niet tot Mij komen. In dit leven moet er tijd besteed worden aan lofprijzing voor
jullie Schepper. Aan het zorgen voor jullie naaste door liefdadigheidswerk. Aan het voortrekken van
andermans noden voor de eigen noden. Door in Mijn voetstappen te wandelen.
Indien Mijn kinderen niet in God de Vader geloven of wel in Hem geloven, maar er gemakshalve voor
kiezen om elke eerbetuiging voor Hem opzij te duwen omdat zij meer begaan zijn met wereldse
aangelegenheden, zullen zij het moeilijk hebben om de poorten van de Hemel binnen te gaan, het ware
Paradijs waarnaar zij hunkeren. Het leven op aarde is maar een fase in jullie gehele leven. De Hemel,
zelfs een glimp van wat hij te bieden heeft, kan in jullie leven op aarde niet ervaren worden. Geen van
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deze wereldse aantrekkelijkheden zijn het waard om na te jagen als dat betekent dat jullie het juweel dat
de Hemel is daarmee verspelen.
De noodzakelijke kenmerken om Mijn Glorievol Koninkrijk binnen te gaan zijn: geloof, liefde, nederigheid
en het verlangen om Mij te behagen.
Jullie liefhebbende Leraar en Verlosser van heel de Mensheid
Jezus Christus

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

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

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

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

Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet
scheiden.
Maandag, 23 juni 2014, 01:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jou en al Mijn geliefde volgelingen vandaag grote Zegeningen.
Mijn Hart barst van liefde voor jullie allen. Ik besef dat jullie reis om Mij te dienen soms heel
moeilijk kan zijn, maar Ik wil jullie laten weten dat Ik jullie iedere seconde begeleid. Er is
geen enkele beproeving die jullie kunnen tegenkomen die niet kan overwonnen worden. Daarom,
wanneer jullie je hulpeloos en angstig voelen, mogen jullie niet opgeven en wanneer jullie Mij
vertrouwen zal alles makkelijker lijken.
Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet scheiden en die dit kind nooit
meer tijdens haar leven kan zien. De moeder zal dat kind nooit vergeten en heeft elke dag
heimwee naar haar vlees en bloed in de hoop dat ze zich op een bepaald moment met haar baby
zal herenigen. Elke dag is dat kind in haar gedachten; ze bidt voor zijn of haar welzijn en voelt diep
in haar hart, een permanente pijn om haar verlies. Niets zal haar ooit tevreden stellen, totdat ze
dat kind weer in haar armen omsluit. Ze heeft veel geduld, veel hoop en een diep verlangen om
oog in oog te staan met het kind dat uit haar moederschoot kwam, hoeveel jaren daar ook tussen
liggen. Het enige dat voor haar telt is dat zij en haar kind weer herenigd worden – de een
verweven met de andere.
Ik Ben zoals iedere ouder die een dergelijke angst moet doorstaan. Voor Mij is het wachten
kwellend. Maar de pijn van het verlies, zoals bij het lang verloren kind dat weigert om terug
naar de ouder te komen, is de grootste van allemaal. De pijn die Ik voel als Ik door Gods
kinderen Ben afgewezen, is een voortdurende kwelling voor Mij. Ik zal alles doen om deze
zielen aan Mijn Boezem te drukken. Ik zal andere zielen gebruiken – hun broeders en zusters, die
Me willen troosten – in Mijn zoektocht om hun slapende zielen wakker te maken. Ik heb Mijn
geliefde volgelingen nodig, de broers en zussen van deze verloren kinderen van God, om
zich over de hele wereld te verspreiden en Mijn familie bij elkaar te brengen.
Wij moeten ons verenigen tegen de geest van duisternis, die het bijna onmogelijk zal maken
voor deze zielen om de Waarheid van hun geboorte te ontcijferen. Aan deze mensen moet
worden verteld van hun geboorterecht, hun erfenis en hun Eeuwige Redding. Want de tijd is nabij
waarin de volle Waarheid zal worden onthuld. Met jullie hulp, Mijn geliefde volgelingen, zullen
zij tot Mij komen, terug in Mijn familie, waar we eindelijk allemaal verenigd zullen zijn. Zoals
het ook bedoeld was.
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Ik hou van jullie allemaal met een diepe tederheid en Ik verheug Mij als jullie met liefde in
jullie hart antwoorden op Mijn Oproep.
Jullie Jezus

Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die vanuit de Hemel gezonden
worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.
Zondag, 24 juni 2012, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt het Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen volgelingen
van God te zijn, maar die met Zijn Geboden pronken. Zij zijn huichelaars.
Zij zijn het die beweren dat zij Mijn Vaders Geboden navolgen, maar vinden dat zij anderen die zondigen
kunnen veroordelen.
Door in eerste instantie de Heilige Schrift als middel te gebruiken om een leugen te verkondigen, door
zogenaamde verdraagzaamheid te promoten, beledigen zij Mij ten zeerste.
Dat zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke Voorzienigheid te geloven.
Dat zijn de mensen die de zieners in vraag stellen die in de loop der eeuwen door de Hemel
gezonden werden, en dan proberen om hen te weerleggen aan de hand van Mijn Heilig Woord,
neergeschreven in de Heilige Schrift.
Elke mens die Mijn Woord afwijst is Mij ontrouw.
Elke mens die zichzelf afzondert van zijn broeders en zusters als geestelijk en intellectueel
superieur, moet zeer voorzichtig zijn.
Elke mens die de Heilige Schrift gebruikt om een verdraaide versie van de Waarheid voor te
houden, zal gestraft worden.
Elke mens die opstaat en de Waarheid verkondigt, maar Mijn Woord afwijst dat in deze eindtijden aan de
wereld gegeven wordt, zal door Mij aan de kant gezet worden.
Jullie zijn schuldig aan spirituele jaloersheid en daarvoor zullen jullie gestraft worden.
Wanneer jullie haat verspreiden over de profeten die vanuit de Hemel gezonden worden, dan zijn
jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.
Want daardoor verkondigen jullie niet enkel een leugen, maar jullie belemmeren het Woord van
God.
Ik vraag om nu met jullie campagne van laster en kwelling te stoppen. Jullie zullen nooit voorkomen dat
Mijn Woord gehoord wordt.
Waarom blijven jullie proberen deze Zending te hinderen? Weten jullie nu nog niet dat het vuur van De
Heilige Geest niet zou kunnen verspreid geweest zijn zoals dat het geval is indien Mijn Boodschappen
niet van de Hemel kwamen?
Jullie worden gebruikt door de Boze die door niets zal weerhouden worden om te beletten dat Mijn
Heilige Boodschappen aan de wereld gegeven worden.
Boodschap voor de Clerus:
Jullie die een plechtige gelofte hebben afgelegd, als een gewijde dienaar van Mijn Kerk op Aarde, luister
nu naar Mij.
Wanneer jullie openlijk Mijn Boodschappen afwijzen en Mij, jullie Jezus, in de weg staan in deze zending
om zielen te redden, begaan jullie de grootste van alle zonden.
Jullie zullen hiervoor lijden en jullie Vagevuur zal op aarde ervaren worden. Elke man, vrouw en kind
zullen getuigen zijn van jullie belediging tegen de Hemel.
Jullie foute beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg maken en jullie ziel zal een kwelling
ondergaan als geen andere.
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Indien jij een gewijde dienaar van Mij bent en onzeker van Mijn Stem terwijl Ik nu tot je spreek, dan moet
je stil blijven. Je moet bidden voor onderscheiding alvorens je overweegt Mijn Heilig Woord te verwerpen.
Duizenden van Mijn gewijde dienaars zullen er niet in slagen Mijn Woord te herkennen, gezonden door
deze profeet voor de eindtijden. Hoezeer breekt dat Mijn Hart.
Velen zullen onder het bewind van de Antichrist terechtkomen en Mijn Kerk op Aarde verlaten.
Veel van Mijn gewijde dienaars zullen aan de zijde staan van de vervolgers van Mijn Kerk. De
verleiding is reeds begonnen.
Jullie worden door de Misleider voorbereid om Mij te verwerpen en jullie hoogmoed verhindert jullie dit te
zien.
Vele van Mijn gewijde dienaars zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk op aarde te handhaven.
Velen zullen zich aan de zijde scharen van de Valse Profeet en Mijn kudde verwerpen wier geloof hen in
staat zal stellen de Waarheid te zoeken.
Weten jullie niet dat Ik de Kerk ben?
Weten jullie niet dat de Kerk haar eigen Kruisiging zal lijden net zoals Ik deed?
Zij zal gekweld worden. Het zal erop lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen denken dat zij dood is.
Maar zoals Mijn Verrijzenis zal ook zij verrijzen en weerom leven want zie, zij kan niet verwoest worden.
Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaars die de tijden niet herkennen waarin jullie leven om alert te zijn nu
Mijn Kerk op aarde de grootste vervolging ondergaat sinds haar begin.
Jullie moeten je voorbereiden en jullie ogen openen.
Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en jullie waarschuwen? Dachten jullie dat het nog wel
een tijd zou duren, ergens in de toekomst? Dat het nooit zou gebeuren tijdens jullie leven?
De tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij.
Weldra zal Ik de goeden scheiden van de slechten nadat elke poging zal ondernomen zijn om het
grootste deel van de mensheid te bekeren.
Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid om jullie geest, hart en ziel open te houden.
Ik heb jullie nodig om Mijn smeekbeden te beantwoorden en Mij te helpen zoveel mogelijk zielen te
helpen redden.
Volg Mij. Dat is jullie roeping.
Daarom hebben jullie een plechtige gelofte afgelegd aan Mij, jullie Jezus.
Jullie hebben je geloften niet afgelegd op jullie eigen voorwaarden.
Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en Mijn Kerk op aarde helpen verdedigen.
Er werd Mijn Kerk veel schade toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al diegenen die Mij liefhebben met
inbegrip van al Mijn gewijde dienaars.
Jullie moeten sterk, moedig en trouw zijn. Jullie mogen geen angst hebben en het Beest jullie zielen niet
laten verslinden.
Luister naar Mijn Woord alvorens Mijn profeten te veroordelen.
Wijs nooit een van Mijn boodschappen af zonder eerst voor onderscheiding te hebben gebeden. En zelfs
dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods kinderen het geschenk van de genaden niet weigert dat
Ik nu uitstort over deze arme zielen die dorsten naar de Waarheid van Mijn Leer.
Aan diegenen die openlijk Mijn Woord verwerpen, gegeven aan deze profeet, weet dat jullie Mij om
vergiffenis zullen smeken wanneer de Waarheid geopenbaard wordt.
Dan zal het te laat zijn voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat zielen zich van Mijn Woord
hebben afgekeerd.
Die voor Mij verloren zielen zullen geen eeuwig leven hebben omwille van jullie gemene tong.
Verwerp Mijn Woord nu, of beticht Mijn boodschap van fouten en jullie zullen opzij geschoven worden.
Jullie zijn niet geschikt om Mijn kudde te leiden.
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Jullie Verlosser
Jezus Christus

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

Mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig.
Zaterdag, 25 juni 2011, 1:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jouw stem, terwijl die uiteindelijk overal ter wereld door Mijn Godgewijde
dienaars zal gehoord worden, vervalt tot stilte daar waar men zich niet bewust is van het bestaan van
God, de Almachtige Vader.
Jij zegt misschien: zij luisteren niet, maar zij kunnen niet luisteren als zij niet horen. Wees moedig nu,
spreek tot zoveel mensen als je kan. Vraag anderen om het nieuws van Mijn woord te publiceren. Bel
hen. Vraag hen. Leg hen uit dat zij Mijn boodschappen eerst moeten lezen voor zij ze verwerpen. Want
alleen wanneer zij de sterkte zullen voelen die van Mijn Goddelijke lippen komt, wanneer Mijn geest hun
geest zal aantrekken, dan pas zullen zij uiteindelijk verstaan dat Ik het ben die met de wereld
communiceer.
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Ik ben verdrietig, Mijn dochter, omwille van de grote hindernissen en onenigheden die vandaag elke
poging versperren van Mijn Gezegende Moeder en van Mij, haar geliefde Zoon, om doorheen
visionairs tot de wereld te spreken. In het verleden was de nederigheid een beetje gangbaarder.
Vandaag is dat belangrijke kenmerk verdwenen. In de plaats daarvan is er een wereld waar alles wat
menselijke intelligentie, charme of fysieke aantrekkelijkheid uitstraalt, als een prioriteit beschouwd
wordt in het leven van de mensen. Hun spiritualiteit is gestorven. Mijn dochter, zij zijn louter lege
schelpen. Schelpen die wanneer ze breken niets zijn. Het wezen van de ziel is waar Mijn kinderen
naar moeten streven. Dat is moeilijk voor veel mensen en vooral voor diegenen wier geest vol is van
menselijke wijsheid waar weinig plaats is overgebleven voor geestelijke wijsheid.
Het gebrek aan spiritualiteit, gevoed door de macht van Satan, is dermate dat mensen in de val gelopen
zijn om hun zielen te openen voor de zonde. Een gebrek aan spiritualiteit of geloof in God, levert een ziel
over aan de aantasting door De Misleider. De Koning van het Bedrog brengt zielen tot het inzicht dat
enkel lichaam en geest met elkaar verweven zijn om een eenheid te worden. Spijtig, jullie kunnen niet
heel worden zonder jullie ziel.
Wat is jullie ziel?
Veel mensen weten niet wat hun ziel is. Hoe men haar voelt en herkent. Is het jullie geest? Jullie
geweten? Het antwoord is eenvoudig. Jullie ziel zijn jullie zelf. Zij is wie jullie zijn. Jullie geweten.
Jullie geloof. Jullie overtuiging, of die nu de waarheid weergeeft voor wat ze is, of de waarheid voor wat
jullie willen geloven dat ze is. Zij is geen apart deel van jullie, lieve kinderen. Of iets dat tot een andere
wereld behoort. Zij is aanwezig in elk menselijk wezen.
Er kan voor jullie ziel gezorgd worden door het volgen van Mijn onderrichtingen. Zij kan verwaarloosd
worden door zonde, wat moeilijk te vermijden is. Maar zij kan weer van het nodige voorzien worden door
te biechten of berouw uit te drukken en vernieuwd weer op te staan. Of zij kan ook vernietigd worden.
Sommigen verwoesten hun ziel vrijwillig door te zondigen voor het plezier of de ondeugden van deze
wereld, in volle kennis omtrent wat zij doen. Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun
arrogantie overtuigt hen dat zij alles weten. Dat het leven begint en eindigt op deze wereld.
En dan zijn er die jonge mensen die, niet door eigen schuld, door ouders opgevoed zijn in tijden van
overvloed, waar zij in materiële zin niets nodig hadden. Hun religie is gebaseerd op materieel gewin.
Door het streven naar meer prikkels blijft hun ambitie toenemen tot er, eventueel, niets meer na te
streven valt en de dood hen komt halen. Dan zijn ze verloren. Onzeker. Verward. Met een diep walgelijk
gevoel van binnen weten ze dat er iets verkeerd is. De ziel vertelt het hun, maar zij weten niet hoe te
antwoorden. Dat zijn degenen die jullie moeten redden.
Ik roep al Mijn volgelingen van overal op Mij te helpen om al Mijn arme kinderen te redden. Ik weet dat
Ik een buitengewone daad van edelmoedigheid vraag van jullie kant. Het is een grote
verantwoordelijkheid. Maar door Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen zullen jullie Mij helpen om velen
van de wereld te redden uit de greep van Satan en de verschrikking die hij hanteert.
Ga voort, Mijn volgelingen, jullie allen en verspreid Mijn woord aan een geblaseerde, misleide en
ontgoochelde wereld. Mijn genaden zullen uitgestort worden over ieder van jullie al was het slechts voor
één bekering. Eén ziel die de gruwel van de Hel kan ontkomen.
Ik bemin jullie allen. Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare kinderen overal. Wat een opbeuring
geven jullie Mij elke dag. Hoe troosten jullie Mij. Breng Mij meer zielen.
Jullie Goddelijke Verlosser
Redder van de Mensheid
Jezus Christus

De Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden
wordt.
Zaterdag, 25 juni 2011, 15:00 u.
Mijn kind, concentreer je altijd op Mijn Zoon, want Hij heeft je aandacht nodig. Jij moet al je vertrouwen in
Hem stellen en je nooit door iemand van Hem laten afleiden.
Mijn kind, Hij heeft jou uitgekozen als een van de belangrijkste boodschappers voor deze tijden zodat
verloren zielen gered worden. Zeg aan de mensen Mijn Heilige Rozenkrans te bidden, zelfs niet-
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Katholieken, want dat is het grootste wapen tegen de invloed van de Misleider die kreunt van pijn
wanneer hij gebeden wordt. Zijn kracht neemt af wanneer Mijn kinderen dat gebed bidden. Hoe meer
Mijn kinderen de Heilige Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er kunnen gered worden.
Mijn kind, jij hebt een zeer moeilijke zending, moeilijker dan een van de profeten in de geschiedenis. Dat
komt door de duisternis van geest in de wereld. Nooit tevoren is er zo’n duisternis gekomen wanneer
Mijn kinderen Mijn Zoon hun rug gekeerd hebben. Hij die een verschrikkelijke dood stierf om hen allen te
redden. Maar zij hebben dat niet alleen vergeten doch verkiezen ook zijn werkelijke bestaan te
loochenen.
Bidden tot mij, jullie Gezegende Moeder, verwondt de Duivel die ineenkrimpt en zijn macht verliest
wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt. Dat is het wapen dat Mij werd gegeven om verloren zielen te
helpen alvorens Ik uiteindelijk de kop van de slang verbrijzel. Onderschat nooit de macht van de
Rozenkrans, want zelfs slechts één groep van mensen die zich toelegt op de regelmatige devotie tot
Mijn Heilige Rozenkrans, kan hun land redden. Zeg Mijn kinderen voorzichtig te zijn, want door het gebed
te verzuimen zetten zij zich helemaal open voor de Misleider om hen te vangen op zijn bekoorlijk maar
gevaarlijk pad naar de duisternis. Breng Mijn kinderen in het licht door de verspreiding van de devotie tot
Mijn Allerheiligste Rozenkrans.
Jullie Liefhebbende Moeder
Maria, Koningin van Vrede

De eerste boodschap van God de Vader: De tijd is nu gekomen om Mijn Glorierijk
Koninkrijk terug te eisen – Het Nieuwe Paradijs op Aarde zal duizend jaar duren.
Zaterdag, 25 juni 2011, 16:00 u.
Opmerking van de zienster: "Net voordat ik dit bericht heb ontvangen was ik pas klaar met het bidden
van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid toen plotseling de Heilige Geest mij
aangekondigde dat ik een boodschap zou ontvangen van God de Vader. Ik beefde van de zenuwen.
Toen stelde ik de vraag: "In wiens naam komt U vandaan?" Dit was het antwoord:
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik ben God de
Vader en Ik spreek tot jou voor de eerste keer. Mijn uitverkoren dochter, Ik spreek je vandaag zodat Ik de
mensheid kan informeren van de Liefde die Ik heb voor jullie allen.
Velen kennen Mij niet ofschoon ze menen van wel, maar voor miljoenen van Mijn kinderen ben Ik
slechts een gezichtsloze entiteit (onbekend Wezen). Zo weinig kennen ze Mijn verlangen om hen in
staat te stellen Mij door hen te laten beminnen zoals het eigenlijk bedoeld was.
Mijn Naam wordt lichtzinnig gebruikt in de wereld door velen die niet erkennen dat door Mijn hand, de
wereld en haar schepsels, werden geschapen. Voor degenen die dit doen, ze zijn verward over wie Ik
ben en enigszins bang voor Mij. Men hoeft Mij niet te vrezen want Mijn liefde is puur voor al Mijn
kinderen. Zoveel hou Ik van jullie dat Ik het grootste offer van allen gebracht heb om jullie terug te
voeren in Mijn armen en jullie de mogelijkheid geef om gered te worden van de Bedrieger. Ik zond Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, in de wereld, zodat jullie de waarheid van de Liefde kon begrijpen. Deze
liefde, wanneer jullie ze aanvaarden, zal jullie allen redden.
Mijn Hart is gebroken door de wijze waarop zo velen zich niet wenden tot Mij en Mij hun Liefde tonen. Ik
verlang ernaar dat jullie je eenvoudig tot Mij wenden en Mijn hulp vragen. Het is niet nodig om angst
voor Mijn Liefde te hebben, want door Mijn Liefde gaf Ik jullie de eerste adem. Ik heb ieder van jullie
geschapen naar Mijn Beeld en Gelijkenis, zodat Ik een familie kon hebben. Ik schiep de wereld uit
pure Liefde, zodat jullie, Mijn kinderen, dit Paradijs met Mij konden delen. Zo liefdevol was dit geschapen,
elk detail was zorgvuldig opgebouwd. Zo blij was Ik toen het Paradijs op Aarde werd geschapen dat de
engelen verheugd en de Hemel lichtend was met liefdevlammen die geen mens ooit zou kunnen
doorgronden. Toen werd het vernietigd door de zonde, veroorzaakt door de slang.
Mijn kinderen, laat het Mij uitleggen. De tijd is gekomen voor Mij om het Paradijs, liefdevol door Mij
geschapen, terug op te eisen zodat we opnieuw een familie vormen. Een hecht gezin gebonden door
krachtige banden der Liefde, die het samen zullen houden. Dit Nieuw Paradijs op Aarde is nu gepland
voor al Mijn kinderen.
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Het zal 1.000 jaar op aarde duren en niemand mag worden uitgesloten want dat zou Mijn Hart breken*.
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, trachten intensief jullie terug te brengen in Mijn
beminde kudde, zodat het Paradijs, geschapen zoals in het begin, nog eenmaal als het grootste
geschenk voor al Mijn kinderen kan ontstaan tot grote vreugde van Mijn kinderen opdat zij het genieten.
Dit Paradijs wordt een plaats van liefde, schoonheid, heerlijkheid en zal een thuis zijn voor allen die rein
van hart en ziel zijn. Het is voor elke afzonderlijke ziel op aarde en het doel is dat elke ziel apart is
voorbehouden op aarde, ook zij die dat niet begrijpen en zich dat niet realiseren.
Mijn Zoon spreekt tot de wereld en bereidt zich voor om Zijn grote genade te tonen tijdens De
Waarschuwing om alle zondaren een kans te geven om het Nieuwe Paradijs te genieten op Aarde.
Jullie moeten luisteren naar Mijn stem. Ik roep jullie allen op om daaraan aandacht te besteden. Kom
terug tot Mij. Aanvaard dat Ik besta, dat Ik de bron ben van alle leven, de hele schepping, alle glorie. Als
jullie dat doen, worden jullie verwelkomd in Mijn Paradijs op Aarde, dat jullie alles biedt wat jullie ooit
zouden kunnen dromen. Luister naar Mijn Zoon en de boodschap die Hij geeft aan de wereld om jullie
allemaal te bekeren. Voor degenen die niet willen luisteren, zelfs dan, of die blijven op het pad van de
afschuwelijke zonde, zal geen genade worden getoond.
Ik ben de God van de hele schepping. Ik ben de God van Liefde, van mededogen. Ik ben ook de God van
Gerechtigheid. Mijn hand zal vallen op de mensheid, die door de kwade trouw aan de Boze, weigert om
het pad van liefde en waarheid te volgen. Want de tijd is nu gekomen om Mijn Glorierijk Koninkrijk, dat
geen mens, door de zonde, zal stoppen. Indien zij het proberen, zullen zij voor eeuwig verloren gaan.
Ik ben jullie God, jullie Schepper. Mijn Liefde sterft nooit. Zij staat in vlammen en is vol van diepe
tederheid voor jullie om jullie terug te brengen naar Mij, naar de erfenis die Ik zo liefdevol heb geschapen.
Vanwege de zonde van veel van Mijn kinderen zullen velen hun recht verliezen op dit erfgoed en een
stap terug zetten om degenen die Mij werkelijk liefhebben, toe te laten zonder hinderpaal door de poort
binnen te gaan.
Alstublieft, kinderen, wijs Mijn verzoek niet af voor de mensheid. Aanvaard de Barmhartigheid nu
aangeboden door Mijn geliefde Zoon. Aanvaard ze met open armen.
God de Vader,
Schepper en Maker van Alle Dingen

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.
Maandag, 25 juni 2012, 11:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de enorme omvang van deze zending uit het oog verliezen.
Je zal dikwijls in valstrikken getrokken worden die door de Misleider worden uitgezet om je te laten
struikelen.
Ongenadig zullen hij en al diegenen die gemakkelijk door hem geleid worden, er alles aan doen om Mijn
Woord, aan jou gegeven, in diskrediet te brengen.
Sta op en negeer dergelijke aanvallen.
Omdat jij jouw vrije wil hebt opgegeven, is het enige wat telt jouw totale gehoorzaamheid aan Mij.
Sta Mij toe, in Mijn Goddelijke Wijsheid, om voor jou Mijn volmaakte weg uit te zetten naar het Paradijs op
Aarde.
Mijn volgelingen moeten eveneens naar Mijn waarschuwing luisteren. Jullie zullen hevig aangevallen
worden, ieder van jullie, omdat jullie Mijn Woord verkondigen.
Deze zending gelijkt op geen enkele andere.
Jullie, Mijn leger, zullen de kudde van Mijn Restkerk naar de poorten van het Paradijs leiden.
Dat zal voor jullie veel persoonlijke vervolging meebrengen en het zal geen gemakkelijke reis zijn.
Jullie moeten je samen verenigen en elkaar sterken want in groep zullen jullie bij elkaar
bemoediging vinden.
In alle hoeken van de wereld verzamelt zich nu Mijn leger.
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Al de zieners die dankzij Mijn Moeder bekend zijn met de Goddelijke Waarheid, zullen de vlam van
de Heilige Geest aansteken samen met Mijn profeten zodat het restleger gepast voorbereid is op
de komende strijd.
Twijfel nooit aan Mijn Liefde. Onthoud dat alleen zij die Mij volgen het Nieuwe Paradijs kunnen
binnengaan.
Indien zij die naar jullie toekomen jullie kwellen, onthoud dan dat het jullie plicht is hen te
vergeven en te bidden voor hun zielen.
Betoon liefde jegens hen die jullie in Mijn Naam kwellen. Zo kunnen jullie Satan verslaan en verliest hij
zijn macht over jullie.
Ik zal jullie bij elke stap van jullie reis onderrichten.
Ik wandel altijd met jullie mee.
Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.
Jullie Jezus

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

Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij.
Woensdag, 25 juni 2014, 23:37 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig dat mensen al hun normale dagelijkse
bezigheden stoppen wanneer zij Mij hun trouw beloven. Ik Ben geen God die jullie beveelt om
aan Mijn Voeten neer te vallen ten nadele van jullie dagelijkse verantwoordelijkheden. Ik ga er niet
prat op, in majestueuze houding en trotse manier van doen, om te heersen over het menselijk ras
noch schrijf Ik jullie elke beweging voor of tracht Ik jullie te verstikken in ondergeschiktheid aan Mij.
Dat is niet Wie Ik Ben, want Ik kwam als een nederige dienaar om de mens te bevrijden van zijn
slavernij aan de duivel.
Ik kwam om jullie te redden en Ik kom terug om Mijn Plan van Verlossing te voltooien. Ik Ben hier
om jullie te dienen. Ik kom om jullie naar Mij te trekken en terwijl Ik behagen schep in jullie liefde
voor Mij en de tijd die jullie aan Mij toewijden, is het Mijn bedoeling om dat op een wijze te doen
die jullie geen overmatige onrust veroorzaakt. Terwijl Ik de tijd verwelkom die jullie aan Mij
besteden en ook de gebeden die jullie Mij aanbieden, moeten jullie gewoon jullie leven
leiden om jullie zelf en jullie families te voeden en te kleden. Het enige dat Ik vraag is dat
jullie je leven leiden op een wijze die noodzakelijk is om Mij te dienen. En wanneer jullie
relatie met Mij zich verdiept, dan zullen jullie een onweerstaanbaar verlangen voelen om
met Mij te spreken door jullie gedachten en woorden.
Ik vraag dat jullie anderen bejegenen met hetzelfde respect dat jullie Mij betonen. Redetwist niet
en verlies jullie kalmte niet bij anderen als het gaat over Mij. Maar rechtvaardig nooit de
handelingen of woorden van diegenen die Mij beledigen – bid gewoon voor hen. Terwijl
jullie liefde voor Mij aangroeit, zal jullie relatie met Mij vertrouwelijker worden. Als het zover
is dan zullen jullie vanaf dat ogenblik de toorn opwekken van diegenen wier geloof zwak is.
Wees erop voorbereid dat dit gebeurt en wees niet verontrust of beangstigd want wanneer jullie in
eenheid zijn met Mij, dan zullen jullie daarom gehaat worden. Wees geduldig met deze mensen.
Wees vriendelijk. Wees beleefd. Doe geen moeite om te argumenteren want niets van wat jullie
zeggen zal een verschil uitmaken. In plaats daarvan, toon hun de betekenis van het
Christendom door haat te beantwoorden met liefde.
Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij. Alstublieft, bid in plaats
daarvan voor hen. Jullie moeten trachten om een evenwicht te behouden in jullie leven wanneer
jullie verbonden zijn met Mij. Terwijl Ik verlang naar jullie gezelschap, verlang Ik ook dat jullie
diegenen beminnen die Mij nodig hebben maar die Mij niet kunnen zien, die Mij niet kunnen
aanvaarden in hun hart of die geen idee hebben van wat Eeuwig Leven betekent. Jullie plicht
behoort Mij toe en Mijn Verlangen is dat jullie je tijd oordeelkundig benutten om deze zielen te
beminnen. Door jullie woorden, daden, handelingen en gebeden, kunnen en zullen jullie Mij
deze zielen brengen.
Jullie Jezus

De Waarschuwing is een manifestatie van Mijn Goddelijke Barmhartigheid
gegeven aan Zuster Faustina.
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Zondag, 26 juni 2011, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar weinig tijd om al die arme zielen te
verwittigen en voor te bereiden die zo geschokt zullen worden tijdens De Waarschuwing dat zij niet
zullen beseffen wat zij zien. Het moet hun gezegd worden zodat zij zullen weten wat te verwachten.
Indien zij hun hart openen voor dat groot moment van Goddelijke Barmhartigheid, dan zal hun de kans
gegeven worden op eeuwig leven.
Deze Grote Waarschuwing is de manifestatie van Mijn Goddelijke Barmhartigheid gegeven aan Zuster
Faustina. Deze grote akte van Mijn Barmhartigheid werd voorzegd en het is tijdens De Waarschuwing dat
Mijn Grote Barmhartigheid de hele wereld zal omhullen. Mijn bloed en water zal neergutsen zodat jullie
allen uiteindelijk de waarheid zullen kennen. Zeg aan diegenen die niet geloven in Mij, of in Mijn Eeuwige
Vader, dat die gebeurtenis zal plaatsvinden. Wanneer het dan gebeurt zullen zij in staat zijn de schok te
doorstaan van Mijn Barmhartigheid die miljoenen zielen zal redden tijdens De Waarschuwing uit de
greep van Satan. De waarheid, wanneer die geopenbaard is, zal zo velen redden van de vuren van de
Hel.
De Heilige Geest die daarna overal aanwezig zal zijn in Mijn kinderen, zal helpen om de werken van de
Duivel te verslaan. Jullie moeten allemaal het woord verspreiden over hoe de mensen het nodig hebben
om hun zielen vooraf voor te bereiden. Want zelfs gelovigen moeten begrijpen dat ook zij emotioneel in
beroering zullen gebracht worden wanneer zij hun eigen verleden, zondig gedrag zullen zien zoals het
voor Mij verschijnt.
Ik roep jullie nu allen op om vergeving te zoeken. Voor die andere Christenen, jullie moeten neerknielen
en bidden voor verlossing. Voor hen die onzeker zijn omtrent deze profetie, alstublieft, houd jullie harten
open want wanneer jullie dit ecologisch, maar bovennatuurlijk evenement zullen zien, is het belangrijk dat
jullie begrijpen dat dit het grootste wonder is dat jullie ooit zullen zien en dat het Mijn grote gave is voor
jullie allen. Overweeg dit. Dit is hoe de Laatste Dag van het Oordeel zich zal ontvouwen, alleen zullen
jullie deze keer niet worden veroordeeld. Jullie zullen een nieuwe levensstart krijgen wanneer jullie ziel
zal gered zijn om jullie in staat te stellen jullie ziel terug op het niveau te brengen dat Ik verlang.
Gelovigen, bid nu voor anderen met heel jullie hart opdat zij gered zouden worden.
Jullie Redder
Jezus Christus

Het Nieuwe Paradijs: jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij
van ziekte, fysieke dood en veroudering.
Dinsdag, 26 juni 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs is nu voltooid in zijn volle glorie, klaar voor al
Gods kinderen op aarde.
Het zal geschonken worden in al zijn glorie, net zoals het Paradijs dat in het begin geschapen werd door
Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen.
Hoe zingen en verblijden de engelen zich want de tijd om die grote heerlijkheid te onthullen aan
een ongelovige wereld is zeer nabij.
Het zal door Mij geschonken worden wanneer het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen bij de
aankondiging van Mijn Tweede Komst.
Aan jou, Mijn dochter, zal gevraagd worden om dit aan te kondigen net voordat Ik Mezelf
bekendmaak.
Alleen diegenen die Mij als de Messias erkennen zullen in staat zijn de luisterrijke poorten binnen te
gaan.
Tot aan het laatste trompetgeschal zal de Hemel elke mogelijke oproep doen om al diegenen te bereiken
die nog steeds Mijn grote gave zullen afwijzen.
Dan zal het voor die arme zielen te laat zijn. Zij zullen daarna zonder enige hulp achterblijven als Mijn
Barmhartigheid in totale verwerping in Mijn Gezicht zal teruggegooid zijn.
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Al wat nu telt is al diegenen te waarschuwen die het gevaar lopen hun zielen aan Satan te
verliezen.
Breng ze bijeen, Mijn volgelingen. Drijf hen zachtjes in Mijn kudde. Geef nooit jullie gebeden op om hen
te redden.
O Mijn geliefde volgelingen, indien jullie het Nieuwe Paradijs zouden kunnen zien wanneer Hemel en
Aarde samensmelten als één geheel, dan zouden jullie op je knieën neervallen en wenen van vreugde en
opluchting.
Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd, wanneer de aarde zoals jullie die nu
kennen zal veranderen, sta Mij toe om jullie zorgen te verlichten.
Jullie zullen je familie meenemen en allen zullen zich verheugen in zuivere, volmaakte liefde en
harmonie.
Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en
veroudering.
Jullie zullen allen je eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren, stromen en bloemen die
jullie zullen omringen in al hun heerlijke schoonheid.
Dieren zullen tam zijn en in vrede en harmonie leven met al Gods kinderen.
Jullie zullen je kinderen zien trouwen en kinderen krijgen en het wonder van families, opgestaan
uit de dood, zal door allen aanschouwd worden.
Die verrijzenis zal met geen enkele andere denkbare vreugde te vergelijken zijn.
Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die in dit leven gestorven zijn en naar de Hemel
gingen.
Jullie zullen naties hebben, twaalf in totaal, allen voorgesteld door de twaalf sterren op de kroon
van Mijn Moeders Onbevlekt hoofd, en allen zullen bestuurd worden door Mij en Mijn apostelen en
Profeten.
Dat is Mijn Koninkrijk, dat beloofd werd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op Aarde schiep. Wie het
afwijst zal het leven verliezen.
Bid opdat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel mogen hebben om hen in staat te stellen thuis te
komen in Mijn Vaders Koninkrijk op Aarde, zoals het was in het begin, zoals het nu is en altijd zal zijn,
een wereld zonder einde, voor eeuwig en altijd.
Jullie Jezus
* Opmerking van de zienster: “Tijdens de boodschap weende ik ononderbroken, mijn hand schreef en schreef zonder
ophouden.
De Kerkleraar Sint Augustinus over het Duizendjarig Rijk:
Bron: Tweeëntwintig boeken over het Rijk Gods
§9 Er bestaat een Duizendjarig Rijk waarin de Heiligen met Christus heersen, een ander dan het Eeuwige Rijk.

Moeder van Verlossing: Breng mij jullie kinderen, zodat ik hen als een echte
moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan mijn Zoon.
Woensdag, 26 juni 2013, 16:50 u.
Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder roep ik jullie op om mij jullie kinderen te brengen, zodat ik hen
als een echte moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan mijn Zoon, Jezus Christus.
Wanneer jullie je kinderen toewijden aan mijn Zoon, door mij, de Moeder van Verlossing, zal
ik hen aan mijn Zoon aanbieden, zodat Hij hun zielen met grote Genaden kan toerusten.
Jullie mogen nooit de Liefde vergeten die mijn Zoon heeft voor al Gods kinderen. Ongeacht de
leeftijd die zij hebben, wanneer jullie hen aan mijn Zoon toevertrouwen, voor de heiliging
van hun zielen, door mij, Zijn Gezegende Moeder, zullen jullie gebeden verhoord worden.
Hier is een Kruistochtgebed voor jullie kinderen. Indien elke dag gebeden, zal het jullie kinderen
dicht bij het Barmhartig Hart van Jezus brengen.

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

Niemand van jullie is in staat om Goddelijke Wetten te begrijpen.
Donderdag, 26 juni 2014, 14:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet nooit geloven dat Mijn Woord, aan de wereld gegeven door
middel van deze Boodschappen, gemakkelijk zal worden aanvaard. Diegenen die ze niet
aanvaarden zullen van tijd tot tijd moeite hebben om deze Boodschappen en al wat Ik van hen
vraag te beleven. In plaats van de Boodschappen te beleven en dienovereenkomstig hun leven
aan te passen, zullen ze ieder Woord dat uit Mijn Heilige Mond komt voortdurend in vraag stellen.
Indien zij ter vervanging daarvan zich aan Mijn Onderrichtingen zouden houden, die nooit
veranderd zijn, dan zouden ze Mij beter dienen.
Niemand van jullie is in staat om de Goddelijke Wetten te begrijpen, die afkomstig zijn van Mijn
geliefde Vader. Wanneer jullie proberen om de Mysteriën van de Goddelijkheid van de
Heilige Drievuldigheid te analyseren, zullen jullie falen, want het komt jullie niet toe om alles
te weten. Wie van jullie geloven dat zij de gebeurtenissen begrijpen die leiden tot Mijn
Tweede Komst en nadien, moeten het volgende beseffen. Ik onthul bepaalde
gebeurtenissen alleen om jullie te helpen om jullie zielen voor te bereiden. Mijn
Openbaringen worden niet aan jullie gegeven om sensatie, onenigheid of haat onder jullie
te veroorzaken, want Ik zou nooit zo'n verwarring veroorzaken. Verwarring komt voort uit een
gebrek aan vertrouwen in Mij en een brandende menselijke nieuwsgierigheid, wat begrijpelijk is.
Jullie moeten gewoon trouw blijven aan Mijn Heilig Woord – dat is alles wat Ik vraag.
Ik leefde eenvoudig toen Ik op Aarde wandelde. Ik onderwees Mijn Woord op een eenvoudige
manier, zodat iedereen Mijn Onderrichtingen zou begrijpen. Ik liet Mijn afschuw blijken tegenover
diegenen die beleden God te vertegenwoordigen en wier taak het was om ervoor te zorgen dat de
Tien Geboden in ere gehouden werden. Toch droegen deze geleerde mannen, barstend van trots,
met-juwelen-getooide kleding en zij gingen prat op hun posities binnen de Tempel van God. Zij
waren zo gespannen bezig in hun aanstellerij – dicterend en de armen, de nederige mensen en de
onwetenden vermanend – dat ze één belangrijk feit vergaten. Dat hun rol erin bestond om God te
dienen. En om God te dienen, moesten ze Zijn kinderen dienen. In plaats daarvan eisten ze
respect, zochten vleierij en aasden op elkaars machtsposities binnen de hiërarchie die in de
Tempels bestond. Op geen enkel ogenblik heb Ik sensatiezucht aangemoedigd, al leidde
Mijn Woord dat aan de massa’s werd overgebracht – zij het op een zeer eenvoudige manier
– tot onenigheid. Want alleen het Woord van God, dat eenvoudig en oprecht is, kan op deze
manier beledigen. De Waarheid is bron van verdeeldheid voor veel mensen omdat zij haar niet
onder ogen kunnen zien. Toch is het alleen de Waarheid – het Woord van God – die jullie moet
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aanbelangen. Het analyseren van Mijn Woord, discussiëren over de betekenis van de
Waarheid of het Woord van God tot een sensatieverhaal maken, is verspilling van jullie tijd.
Veel beter dienen jullie Mij door anderen te dienen in Mijn Naam.
Wees niet bang voor de Waarheid; verwerp haar niet; wijs haar niet af of creëer geen nieuwe
interpretaties ervan. De Waarheid blijft dezelfde zoals ze altijd geweest is. Mijn Woord is Mijn
Woord. Wat Ik zeg zal Zijn. Met Gods Wil kan niet worden geknoeid. Door de Waarheid te
aanvaarden, zal zij helderheid van geest brengen, vrede in jullie zielen en een verlangen om te
allen tijde gehoorzaam te zijn aan Mijn Woord – zoals het is gegeven. Er is niets dat jullie er
kunnen aan toevoegen, want het zal voor eeuwig ongeschonden blijven.
Jullie Jezus

God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen en de
Nieuwe Aarde.
Woensdag, 27 juni 2012, 20:00 u.
Mijn liefste dochter, Ik onthul vandaag aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe
Hemelen en de Nieuwe Aarde.
Wanneer zij zullen samensmelten in één glorievol Paradijs zullen er twaalf naties zijn.
Deze naties zullen bestaan uit sommige naties in de wereld die hun trouw betoond hebben aan Mij, God
de Vader, Mijn Zoon Jezus Christus en de Moeder van God, Koningin van de Hemel.
Deze verspreide naties zullen samengebracht worden om zich te voegen bij die andere naties tot één
geheel, verenigd als een Heilige Familie.
Mijn Wil zal geëerd worden. Jullie zullen allen de gave van de vrije wil bezitten, maar deze zal
verstrengeld zijn met de Mijne. Dan alleen zal de waarheid van het Paradijs werkelijk geopenbaard
worden.
Mijn twaalf naties zijn voorgesteld in de twaalf sterren bij de Vrouw in het Boek der Openbaring.
De Vrouw is de Moeder Gods en zij draagt de twaalf sterren om twee zaken duidelijk te maken.
De twaalf apostelen hielpen Mijn Zoon om Zijn Kerk op aarde te vestigen.
De twaalf bijzondere uitgekozen naties zullen de ene ware apostolische Kerk vormen op de
Nieuwe Aarde wanneer Hemel en Aarde samensmelten tot één geheel in Mijn Nieuw Glorievol
Paradijs.
Dat is het moment waarop Ik geduldig gewacht heb.
Mijn Goddelijke Wil, die voor Adam en Eva het Paradijs geschapen had en die terzijde geschoven werd
ten gevolge van de bekoring door de Boze, zal nu uitgevoerd worden en deze keer zal het Paradijs
volmaakt zijn.
Mijn Zoon, Koning van de Mensheid, Koning van het Universum, zal over Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde
regeren.
Hij zal in elke natie leiders aanstellen die allen verenigd zullen zijn door Mijn Goddelijke Wil.
De mensen van deze naties zullen Mijn Zoon vereren zoals Hij moet vereerd worden, op de enige
manier, in vrede en liefde voor elkaar.
Zijn Gezegende Moeder, de Moeder van Verlossing, werd gekroond tot Koningin van de Hemel en
zal ook als Koningin van het Nieuwe Paradijs regeren.
Haar Kroning in de Hemel was een bijzondere goddelijke manifestatie van haar rol in de toekomst tot
redding van de wereld.
Zij werd gekroond met grote eer en luister voor de rol die zij speelde, niet alleen als de Moeder van God
en bruid van de Heilige Geest, maar als de Moeder van Verlossing aan wie de macht gegeven is om
Satan te vernietigen.
Het was Mijn geliefde Zoon die liefdevol de kroon met de twaalf sterren op het hoofd van de
Moeder van God plaatste tijdens haar Kroning.
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Het zal Mijn Zoon zijn die de kroon op haar hoofd zal plaatsen in het Nieuwe Paradijs als Koningin van al
Gods kinderen.
Mijn Goddelijk Plan om de mensheid te redden is reeds begonnen.
Het is Mijn verlangen dat deze Missie Mij zal helpen om verloren zielen in alle hoeken van de wereld te
verzamelen en hen te redden van de vijand alvorens het te laat is.
Mijn goddelijke tussenkomst zal Mijn liefde bewijzen voor al Mijn kinderen.
Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen Satans leger.
Ik zal jullie een nieuwe wereld brengen die jullie zal verbazen door al zijn luisterrijke glorie. Hij is
gereed.
Zijn schoonheid en pracht overstijgt jullie menselijk voorstellingsvermogen.
Wanneer jullie er getuige van zijn, zullen jullie het eeuwig leven hebben.
Bid opdat die arme kinderen van Mij die niet geloven in Mij, de Allerhoogste God, die Mijn wetten niet
naleven en die vreselijke gruweldaden tegenover elkaar begaan, berouw tonen.
Ik wil niet één van Mijn kinderen verliezen.
Help Mij om hun deze wonderlijke glorievolle erfenis te schenken. Helaas moet het uit hun eigen vrije wil
zijn.
Ik bemin jullie, kinderen, met een passie die de mensheid onbekend is.
Kom tot Mij door Mijn Zoon als één.
De tijd voor het Nieuwe Paradijs op Aarde is zeer nabij, maar jullie is tijd toegemeten om de mensheid te
helpen bekeren door deze missie van de 7de Engel op aarde die handelt in samenwerking met Mijn Zoon
om Mijn familie tot Mij te brengen.
Jullie liefhebbende Vader
Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is
God de Allerhoogste

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

Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen
het humanisme omarmen.
Vrijdag, 27 juni 2014, 22:11 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen nooit gemakkelijk het werk van Satan in de wereld kunnen
vaststellen want hij is zeer geslepen. Hij zal zelden zijn daden op zo’n wijze tentoon spreiden dat
mensen zich vragen zouden gaan stellen over zijn invloed. Gedurende gans zijn heerschappij op
Aarde getroostte hij zich buitengewone inspanningen om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet
bestaat. Zelden zullen jullie de waarheid zien, want zij is gecamoufleerd door die mensen die hij
gebruikt om anderen te overtuigen dat God niet bestaat.
Het oogmerk van de duivel is om mensen om de tuin te leiden en te laten geloven dat de
wereld en het bestaan van het menselijk ras middelen zijn om een doel te bereiken. Zijn
grootste succes was de invoering van het humanisme en, in bijzonder, het werelds
humanisme.
Het humanisme, een zogenaamd verlangen te zorgen voor de noden van het menselijk ras
door het uitschakelen van sociale onrechtvaardigheid, is gebrekkig. Zij die het humanisme
in hun leven adopteren doen dat als een vervangmiddel voor het geloof in God en het is
begrijpelijk waarom zij dat doen. Jammer genoeg hebben vele religies dissidenten
voortgebracht wier gedragingen niet beïnvloed zijn door God. Hun haat jegens anderen en
hun moordzuchtige bedoelingen worden uitgeoefend in de naam van God terwijl het in feite
Satan zelf is die elk van hun handelingen inspireert. Dat doet hij om de mensen van God weg
te jagen. Deze duistere zielen begaan vreselijke onrechtvaardigheden en gebruiken de
Naam van Mijn geliefde Vader om hun goddeloze daden te stellen. Zij rechtvaardigen die
daden nadien in de naam van hun religie en zij veroorzaken daardoor dat veel mensen elk
geloof in God verwerpen.
Seculier humanisme, onder toejuiching van alle goede dingen in de naam van sociale
rechtvaardigheid, is zeer aantrekkelijk voor die zielen die zacht van hart zijn want hun bedoelingen
zijn goed. Spijtig is dat wanneer zij deze doctrine omhelzen, zij beweren dat de Schepping van de
wereld een toevalligheid was, tot stand gekomen door de natuur. Maar dat is niet waar, want de
wereld is geschapen door Mijn Eeuwige Vader. Geen enkele wetenschapper zal ooit in staat zijn
om de Schepping van de wereld te verklaren omdat deze kennis nooit aan de mens zal
bekendgemaakt worden.
De verwerping van het bovennatuurlijke en het Bestaan van God betekent dat jullie alle
morele richtlijnen verwerpen die van God komen. Dat houdt in dat de zedelijke beginselen, een
diep gevoel van wat God behaagt of niet, niet kunnen behouden blijven en dat leidt tot duisternis.
In plaats daarvan zal de mens zich alleen richten naar zijn lichamelijke noden en hij zal zijn
ziel veronachtzamen. Bij zijn dood zal zijn ziel, die hij weigerde te erkennen als een leven-
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gevende Gave van God, nog steeds niet Gods Barmhartigheid aanvaarden. Veel van deze
zielen zullen, op dat punt, zichzelf volkomen vervreemd hebben van Gods Barmhartigheid.
Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen het
humanisme omarmen. En als resultaat daarvan zal zij al die zielen meesleuren in een
gebrekkige interpretatie van de Waarheid over hun bestaan. De wereld zal vervolgens dit nieuw
type van kerk omhelzen – een kerk die begaan is met sociale onrechtvaardigheden – maar er zal
geen woord gesproken worden over de belangrijkheid van de redding van jullie ziel.
Jullie Jezus

Ga verder met het verspreiden van Mijn woord – Ik zend je vele vrijwilligers.
Dinsdag, 28 juni 2011, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de obstakels worden hoger waarover jij moet springen wanneer jij voor Mij
lijdt. De aanvallen van de Bedrieger om je van dit werk weg te trekken zijn nog nooit zo hevig geweest. Jij
moet sterk en standvastig blijven tegen zulke aanvallen. Weet dat de Bedrieger je nooit van Mij zal
wegnemen, toch zal hij proberen en blijven proberen. Dat is één van de moeilijkste fases in jouw zending.
Het is eenzaam, moeilijk en veroorzaakt jou diepe pijn naar lichaam en ziel. Jij moet je vertrouwen stellen
in Mij om je te helpen omgaan met deze aanvallen en ze te herkennen voor wat ze zijn.
Luister nu Mijn dochter. Jij moet verdergaan met Mijn woord snel de wereld rond te verspreiden, gebruik
makend van elke hulp die je geboden wordt. Ik zend je veel vrijwilligers en hun werk is al vrucht aan het
dragen.
Al wat je te doen hebt is Mijn woord te blijven bekend maken om zielen te redden. Geef nooit op. Het is
verleidelijk, Ik weet het en het misbruik dat jij moet weerstaan is niet gemakkelijk voor jou. Laat Mij je
hand stevig vasthouden en je nu leiden naar de sterkte die van jou vereist wordt. Mijn zegeningen
werden rondom jou verspreid om je wapenrusting te versterken zodat niets nu in de weg zal staan om
ervoor te zorgen dat Mijn stem over de hele wereld kan gehoord worden.
Je liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten zich losmaken uit hun boeien van
angst en twijfel en Mij toestaan Mezelf kenbaar te maken.
Donderdag, 28 juni 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend zijn dat zij die beweren als profeten in Mijn Naam te komen,
maar die niet spreken in de taal van de Hemel, in aantal stijgen.
Zo velen van deze zielen zijn besmet door gevallen engelen en spreken op behoedzaam opgestelde
maar liefdevolle toon, die doet denken aan hoe jullie zouden verwachten dat Mijn Heilige Stem is.
O hoe worden Mijn arme toegewijde volgelingen nu misleid en hoe verward zullen zij zijn. Wie te
vertrouwen? Wie te volgen? Wie te geloven?
Heb Ik niet gezegd dat er velen zouden komen in Mijn Naam maar dat weinigen met Mijn Stem zouden
spreken?
Het zijn er minder dan twintig die de toestemming hebben om aan de wereld Gods Woord mee te
delen, inbegrepen zij die goddelijke boodschappen vanuit de Hemel ontvangen door Mijn geliefde
Moeder.
Vele andere zieners zijn in de wereld aanwezig maar hun zending is uiteenlopend.
Hun rol kan er een zijn van dagelijks gebed om de mensheid te helpen redden of een van persoonlijk
lijden dat geofferd wordt als een gave voor Mij om zielen aan Satan te ontrukken. Het lijden op die
manier, vrijwillig, vermorzelt de macht van Satan over vele mensenzielen.
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Mijn profeten zijn weinig in aantal en jullie zullen hen herkennen aan Mijn ware Stem die de harten en
zielen van Gods kinderen zal raken op een wijze die onmogelijk te negeren valt.
Mijn boodschappen aan de wereld voor deze tijden zullen gedetailleerd zijn en zullen nooit eerder
geopenbaarde waarheden onthullen.
Veel van wat Ik jullie nu geef is gewoon bedoeld om jullie Mijn Leer in herinnering te brengen.
Veel van wat Ik jullie nu aanbied is voedsel om van te leven, jullie gegeven door Mijn Kruistochtgebeden,
om te helpen jullie zielen en die van anderen te redden bij Mijn Tweede Komst.
Veel andere boodschappen aan anderen gegeven zullen gelijkaardig zijn maar niet zo in detail gaan.
Hun zendingen zijn net zo belangrijk omdat zij zielen zullen bekeren.
Onthoud altijd dit. Ik probeer jullie te tonen hoezeer Ik jullie bemin en ernaar verlang de Waarheid van
Mijn bestaan te openbaren.
Het bewijs hiervan zal uiteindelijk aan al Gods kinderen onthuld worden.
Alstublieft, strijd niet onder elkaar om elkaar in geestelijke kennis te willen overtreffen.
De Waarheid is dit.
Geen mens kent de Waarheid die vervat zit in de Zegels, verborgen in het Boek der Openbaring.
Zoals Ik jullie al eerder gezegd heb werden zij verzegeld in het Boek der Waarheid, tot nu, de eindtijden.
Ik, Jezus Christus, het Lam van God, open ze nu om jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw
Koninkrijk.
Aan jullie werd de Heilige Schrift geschonken om jullie voor te bereiden en nu moeten jullie Mij, de Koning
van heel de Mensheid, toestaan jullie de Waarheid te vertellen over wat te gebeuren staat.
Zo zal Ik in staat zijn jullie te leiden door wat men kan noemen een mijnenveld van bedrog, vervolging en
haat.
Sta Mij toe om jullie allen, inclusief alle leden van Mijn Kerk op Aarde, over die laatste horden naar het
Eeuwig Leven te brengen.
Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun boeien van angst en twijfel verwijderen en Mij toelaten Mij
door deze boodschappen kenbaar te maken.
Herken Mijn Liefde in haar zuivere en eenvoudige vorm.
Mijn Liefde is niet gekunsteld en verborgen in mystieke woorden.
Zij staat helder voor jullie ogen, maar zo vol medelijden dat zij jullie als een vlam van herkenning zal
doorsnijden wanneer jullie je wapenrusting van hoogmoed en angst laten vallen.
Wanneer jullie dat doen zal het jullie gemakkelijker vallen Mij, jullie Jezus, te volgen.
Ik kwam als Verlosser de eerste keer.
Ik kom, eens te meer, als Verlosser deze laatste keer. Maar dit maal is Mijn taak nog zwaarder.
De Liefde voor God is dood in de wereld. Het is nog slechts een sprankje.
Indien Mijn Tweede Komst nu zou plaatsvinden zouden er maar weinigen het Paradijs binnengaan.
De Waarschuwing, Mijn gave van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal helpen om het grootste deel van
de mensheid te bekeren.
Help Mij om Mijn kudde voor te bereiden. Ik heb Mijn Kerk op aarde nodig, zowel clerus als leken, om Mij
te helpen al Gods kinderen te redden.
Alstublieft, aanvaard Mijn Hand terwijl Ik haar aanreik en Mijn Oproep verspreid naar alle naties.
Kom met Mij, jullie geliefde Jezus.
Volg Mij deze keer.
Verwerp Mij niet zoals de Farizeeën deden.
Deze keer zouden jullie Mijn stem moeten herkennen.
Jullie zouden nu toch reeds moeten weten hoe Ik spreek want jullie werd de Heilige Schrift gegeven.
Jullie Jezus
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Moeder van Verlossing: De Ware Kerk zal een Restkerk worden.
Zaterdag, 28 juni 2014, 15:03 u.
Mijn liefste kind, de grootste misleiding die over de mensheid zal neerdalen, zal komen van
binnen de Kerk van mijn Zoon op Aarde en zij zal worden uitgelokt door Zijn vijanden, die er op
slinkse wijze in geïnfiltreerd zijn. Satan zal de Kerk van mijn Zoon binnenkomen en de tekenen
daarvan zullen duidelijk waargenomen worden door diegenen bij wie de Geest van God stevig is
ingeplant in hun ziel.
Het geloof van de heilige dienaren van mijn Zoon zal worden verbrijzeld, aangezien velen zich
zullen gedwongen voelen om Hem in de steek te laten door heiligschennende daden. Aan veel
arme ongelukkige dienaren zal worden gevraagd om trouw te zweren aan een nieuwe eed
en zij zullen te bevreesd zijn om er vandoor te gaan, hoewel velen diep in hun hart zullen
beseffen dat het verkeerd is.
Veel nieuwe regels zullen geïntroduceerd worden in de Kerk van mijn Zoon op Aarde,
aangezien duizenden nieuwkomers in de Kerk zullen beëdigd worden en ze zullen niet
betrouwbaar zijn, want zij zullen de Ware Geest van Christus niet in hun hart hebben. Zij
zullen de Kerk binnendringen en getuigenis afleggen van een nieuwe ene-wereldreligie die mijn
Zoon, Jezus Christus, niet zal eren. Niet alleen zullen zij Hem niet dienen, hun taak zal erin
bestaan om de behoeften te dienen van het humanisme, dat in zijn kern het Bestaan van
God, Zijn Bovennatuurlijk Wezen en alles waar Hij voor staat, zal ontkennen.
De geestelijken, die ooit hun leven aan God verpandden, zullen in dit grote bedrog worden
meegesleurd en als gevolg daarvan zullen zij het Ware Geloof verliezen. Zij zullen niet het belang
propageren van de redding van de zielen, die mogelijk werd gemaakt door de dood van mijn Zoon
aan het Kruis. Het Kruis staat in het centrum van het Christendom. Er is slechts één Kruis en het
zal door het Kruis zijn dat de eerste zichtbare tekenen van het verraad van mijn Zoon zullen
waargenomen worden. Nieuwe soorten kruisen zullen geïntroduceerd worden die het Kruisteken
en wat het beduidt in de harten van de mensen, bits zullen afwijzen.
Niet-gelovigen, die tot nu toe geen interesse hadden in het Christendom, zullen in de
zogenaamde nieuwe één-wereld-kerk worden binnengeleid. Samen met alle andere religies,
die niet voortkomen uit de Waarheid, zullen ze spotten en grijnzen met de kinderen van God die
trouw zullen blijven aan het Woord van God.
De Ware Kerk zal een Restkerk worden en dit Leger zal zich in de hele wereld verenigen om
de heiligen van de eindtijd te worden en zij zullen door de Heilige Geest worden bekrachtigd om
de Waarheid te ondersteunen. Zij zullen bespuwd, uitgelachen en ervan beschuldigd worden
radicaal te zijn, net zoals mijn Zoon, Jezus Christus, beschuldigd werd van ketterij toen Hij de
Aarde bewandelde om de Waarheid te verkondigen.
Het zal enorm veel moed vergen om trouw te blijven aan het Woord van God, want jullie zullen
beschuldigd worden van wangedrag. Jullie misdaad, zullen de vijanden van God zeggen, is dat
jullie onwaarheden over deze gruwel verspreiden. Al wat van God komt zal tot leugen worden
verklaard, terwijl de waarheid waarvan zij zullen beweren dat die vertegenwoordigd wordt door de
nieuwe één-wereldreligie, een leugen zal zijn.
De Heilige Geest zal echter diegenen ondersteunen die de Heilige Evangeliën blijven verspreiden
en mijn Zoon zal jullie bedekken en beschermen. De toekomst van het voortbestaan van het
menselijk ras en het recht op het Eeuwige Leven, beloofd aan elke man, vrouw en kind,
zullen op jullie schouders rusten. Het zal de Restkerk zijn die het Licht van God brandend zal
houden in een wereld die in duisternis zal gedompeld zijn.
De geest van het kwaad zal velen van jullie op de proef stellen en leugens in jullie hart zaaien om
jullie af te wenden van de Waarheid. Helaas zullen velen van jullie het té moeilijk vinden om trouw
te blijven aan jullie overtuigingen en jullie zullen verleid worden om jullie rug toe te keren aan mijn
Zoon.
Om ervoor te zorgen dat jullie sterk, moedig, kalm en in vrede blijven, terwijl jullie het Kruis van
mijn Zoon op jullie schouders nemen, moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden. Voor velen van
jullie die het er moeilijk mee hebben om te aanvaarden dat deze dingen gaan gebeuren, zal er
een dag komen waarop jullie dit Kruistochtgebed (158) drie keer zullen bidden, omdat de
druk die op jullie zal worden uitgeoefend om mijn Zoon te verloochenen, overweldigend zal zijn.
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Kruistochtgebed (158)
Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie.
“Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe één-wereldreligie, die niet afkomstig is
van U.
Ondersteun mij op mijn reis naar de vrijheid, langs de weg naar Uw Heilige Koninkrijk.
Houd mij in vereniging met U, wanneer ik bestookt word en gedwongen word om leugens te slikken
die door Uw vijanden worden verspreid om de zielen te verderven.
Help mij om vervolging te weerstaan, om standvastig te blijven aan het Ware Woord van God
tegenover valse doctrines en andere heiligschennissen, die ik misschien onder dwang zal moeten
aanvaarden.
Neem mij op, door de gave van mijn vrije wil, in het Domein van Uw Koninkrijk, om mij in staat
stellen op te staan en de Waarheid te verkondigen, wanneer men zal beweren dat zij een leugen is.
Laat mij nooit wankelen, aarzelen of in angst weglopen wanneer ik geconfronteerd word met
vervolging. Help mij om standvastig en trouw te blijven aan de Waarheid zolang ik leef. Amen.”
Ga, mijn lieve kinderen, en aanvaard dat deze dingen zullen gebeuren, maar weet dat als jullie
trouw blijven aan mijn Zoon, jullie zullen helpen om die zielen te redden die in dwaling zullen
gedompeld worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Belijd nu jullie zonden – wees niet bevreesd.
Woensdag, 29 juni 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gezonden heb zal nu Mijn woord snel de wereld doen
rondgaan, gebruik makend van de moderne communicatiemiddelen. Mijn Hart brandt van liefde voor Mijn
bijzondere kinderen die zich aandienden om Mijn oproep te beantwoorden. Want zij zijn het leger dat Mijn
kinderen zal leiden.
Al Mijn zegeningen omringen eenieder van hen die helpen Mijn kruis te dragen voor het goed van de
mensheid. De Heilige Geest is over hen uitgestort om hen in staat te stellen deze boodschappen als een
virus en met echte impact te verspreiden.
Mijn kinderen en al Mijn volgelingen, onthoud slechts dat ene ding waarop Ik wil dat jullie je focussen.
Verwittig de anderen om verlossing te zoeken voor De Waarschuwing. Zij moeten nu hun zonden
belijden en niet bevreesd zijn. Integendeel, zij moeten zich verheugen. Er resten nog slechts enkele
maanden voor deze Grote Akte van Mijn Barmhartigheid. Verlies geen tijd. Ga in liefde en vrede. Deins
niet terug voor dit werk. Het is voor het welzijn van al Mijn kinderen. Al diegenen die werken aan het
verspreiden van Mijn waarheid zullen beloond worden voor hun toewijding en geloof. Mijn Zegeningen zal
ieder van hen en hun families beschermen.
Verheug jullie nu, want de tijd is rijp voor de wereld om eindelijk Mijn stem te horen op de wijze waarop zij
die zou moeten horen.
Jullie liefhebbende Redder
Verlosser en Koning van de hele mensheid
Jezus Christus

De Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de
verbeelding van de mensheid, teisteren nu de wereld.
Vrijdag, 29 juni 2012, 9:20 u.
Mijn kind, een vreselijke duisternis valt over de wereld, omdat de geloofsafval die de wereld in haar greep
heeft, sterker wordt.
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De liefde tot God werd aan de kant gezet.
De liefde voor Mijn Zoon is verminderd en vervangen door eigenliefde.
Hebzucht en machtshonger tasten overal de zielen aan en het najagen van de zelfzucht wordt
bewonderd en aanvaard als de juiste manier om jullie leven te leven.
Kinderen, het is op dit moment dat jullie moeten bidden om te helpen deze zielen in duisternis tot
verlichting te brengen.
Zij kennen de Waarheid niet van het Offer van Mijn Zoon noch wat Zijn vreselijke Kruisiging betekent.
Zijn gave van de Verlossing is terzijde geschoven alsof zij nooit heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben
diegenen die zich wel bewust zijn van wat Zijn Dood op het Kruis betekent, de keuze gemaakt zich tot
valse goden te wenden om hun vrede te brengen. Zij zullen nooit zo’n vrede bereiken.
Vrede van de ziel kan alleen bekomen worden door trouw aan en gebed tot Mijn Zoon.
Alleen wie zuiver en nederig van hart zijn en die hun volle vertrouwen in Hem stellen, kunnen eeuwig
leven hebben.
Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu
de wereld.
Zo velen worden geleid door gevaarlijke valse religies dat zij afgedwaalde zielen naar de Hel zullen
voeren.
De gevallen engelen zijn overal aanwezig, kinderen. Wees op jullie hoede want zij zullen vooral al
diegenen in het vizier nemen die Mij vereren, jullie geliefde Moeder, met de bedoeling jullie in verwarring
te brengen.
Zij zullen jullie verhinderen te bidden. Zij zullen voortdurende twijfels omtrent de liefde van God in jullie
geest zaaien. Zij zullen jullie afleiden met bekoringen van de zinnen. Het zal veel gebed vragen om hen
weg te houden. Mijn Rozenkrans is jullie belangrijkste bescherming.
Mijn Zoon verleent op dit moment veel genaden aan diegenen die luisteren naar Zijn Heilige
Boodschappen aan de wereld, ze horen en aanvaarden.
Hij doet dat om jullie kracht en volharding te schenken in deze missie om de mensheid te redden van de
eeuwige verwerping.
Neem deze genaden met liefde aan, Kinderen, want jullie zijn zeer bijzonder door uitgekozen te zijn om
Hem op dit moment te volgen.
Als Zijn Restkerk op aarde zullen jullie op elk moment het Brood des Levens nodig hebben want jullie
zullen deze tocht niet gemakkelijk vinden.
Hier is een bijzonder Kruistochtgebed (63) om jullie te helpen sterk te blijven in jullie missie.

Kruistochtgebed (63)
Behoed mij op deze tocht.
“Mijn geliefde Moeder van Verlossing, ik vraag U om te bidden opdat mij het Brood des Levens wordt
gegeven om mij te behoeden op deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.
Alstublieft help al diegenen die misleid worden door valse idolen en valse goden om hun ogen te openen
voor de Waarheid van Uw Zoons dood op het Kruis, om elk van Gods kinderen te redden en elkeen eeuwig
leven te brengen. Amen.”
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

De wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld
worden.
Zaterdag, 29 juni 2013, 21:13 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die overstroomt uit de monden van hen die
beweren heilige mensen te zijn en trouwe volgelingen van Mijn allerliefste Moeder. Weet dat de
haat die tegenover jou zal betoond worden, erger zal zijn dan die tegen gelijk welke andere
profeet, die voor jou kwam. Ik zeg je dit niet om je angst aan te jagen, maar alleen opdat je dit feit
zou aanvaarden en vervolgens de boosaardigheid negeren. Telkens wanneer de
Tegenwoordigheid van God onder de mensen bekend gemaakt wordt, zal dat altijd een
kwaadaardige reactie opleveren van het beest, dat door anderen zal ijveren om het Woord van
God te verloochenen.
Mijn dochter, de wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden.
Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen de leugens niet zien die hen in de nieuwe gebeden
zullen aangeboden worden. Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele wijze opgezegd
worden, maar zij die de nieuwe vorm volgen, waarin Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid ontkend
zal worden, zullen niet in staat zijn om het Offer aan God op te dragen zoals het moet. Mijn
dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat
dit voorzegd werd. Mijn volgelingen zal gezegd worden dat de Heilige Communie alle
mensen betreft – van overal – verenigd als één, om de liefde aan elkaar te tonen. Langzaam,
maar zeker, zal de Heilige Mis niet langer om Mijn Heilig Offer gaan. In plaats daarvan zal een
ceremonie in het leven geroepen worden om eer te bewijzen aan de mens en jullie zullen misleid
worden en getuigen zijn van een confrontatie voor Mijn Heilige Altaren en al de tabernakels in de
wereld.
De dag waarop het dagelijks misoffer zal stoppen is niet meer veraf. Weet dat Ik jullie
hiervoor nu kom waarschuwen, zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie van Mijn
Tegenwoordigheid beroofd worden, zullen jullie leeg zijn van Mijn Geest en jullie zullen het moeilijk
vinden om dicht bij Mij te blijven.
De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden zullen de volgende zin
bevatten “voor het heil van allen – voor de eenmaking van al Gods kinderen.” De Mis zal
een nieuwe betekenis krijgen. Mijn Dood op het Kruis zal vergeten worden en al de redenen
daarvoor zullen opnieuw gedefinieerd worden. Herinner jullie op die dag, Mijn Woorden die Ik nu
tot jullie spreek. Indien jullie die vervanging aanvaarden zal Mijn Tegenwoordigheid verdwijnen. Ik
zal met jullie zijn, maar jullie zullen geen deel hebben aan Mijn Lichaam.
Tot hen die niet geloven in het verderfelijke plan, dat reeds gemaakt werd, om alle sporen van Mij
weg te wissen, zeg Ik nu het volgende. Wanneer Ik weg Ben, zullen jullie dan naar Mij zoeken?
Wanneer Mijn Heilige Eucharistie verontreinigd wordt, zullen jullie verontschuldigingen maken voor
diegenen die ervoor verantwoordelijk zijn? Of zullen jullie Mij volgen en naar de Waarheid luisteren
wanneer jullie door leugens omringd worden?
De keuze zal aan jullie zijn.
Jullie Jezus

Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van diegenen die slechte daden
stellen en valselijk beweren Hem te dienen.
Zondag, 29 juni 2014, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wie zich verschuilt achter religie om mensen van andere
geloofsovertuigingen kwaad te berokkenen, komt niet van Mij. Religies die haat wegmoffelen en
andere gezindten demoniseren, dienen God niet.
Wanneer mensen Mij, Jezus Christus, gebruiken als een schild om er zich achter te
verbergen, in hun zoektocht om onschuldigen te vermoorden en af te maken, dan is dat de
grootste heiligschennis. Mensen die in God geloven, moeten weten Wie God is, wat Hij de
wereld gezegd heeft en hoe Hij Zijn kinderen onderricht heeft door de Tien Geboden, bedoeld om
Hem te dienen.
God is Liefde. Hij verschoont geen enkele vorm van haat. Indien en wanneer jullie mensen
religie zien gebruiken als een dekmantel om anderen pijn te berokkenen, voor welke reden
ook, dan moeten jullie weten dat dit niets te maken heeft met liefde voor God. Haat komt
van Satan en hij verspreidt zijn venijn onder religieuze fanatici, om zo zijn woede tegen God
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te uiten. Door binnen te dringen in diegenen die een verstoord begrip hebben over Wie Ik Ben,
slaagt hij erin haat tegen God te verspreiden. Mensen zullen zich dan afvragen: “Hoe kan God
zulk een kwaad in Zijn Naam toelaten?” Het antwoord is dat het kwaad altijd zal gevonden
worden op plaatsen waar God vereerd wordt, omdat deze plaatsen door de Boze zorgvuldig
worden uitgekozen, om schande te brengen over elke religie die God vereert. Door deze
activiteiten zullen mensen zich van God afkeren en zal Hij de schuld krijgen voor elke slechte
daad, uitgevoerd door diegenen die beweren Hem te dienen.
De haat verbergt zichzelf zorgvuldig. Hij zal gewoonlijk kenbaar worden door diegenen die
beweren God te vertegenwoordigen, zogezegd om gerechtigheid te doen geschieden voor de
vijanden van God. De haat zal voorgewend worden als een ‘uitdrukking van bezorgdheid’
tegelijk met de veroordeling van zogezegde slechte zaken zoals zij de wereld willen laten
geloven. Kerken van verschillende belijdenissen, over de hele wereld, zijn van binnenuit
door Gods vijanden geïnfiltreerd. Het doel is schande toe te brengen aan de Naam van Mijn
Eeuwige Vader. Het gevolg daarvan is dat in alle hoeken van de wereld een diepe argwaan is
ontstaan en een gebrek aan vertrouwen in God. De logische veronderstelling is immers dat Gods
vertegenwoordigers in Zijn Naam kwaad hebben aangespoord en daardoor is het geloof in God
gebrekkig. Dit is waarom de wereld verzonken is in haat, corruptie en oorlogen, omdat het
Satans plan is om elke religie te vernietigen die de Ware God vereert. Diegenen die deze
boosaardigheden veroorzaken hebben geen liefde in hun ziel.
Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van diegenen die slechte daden stellen en valselijk
beweren Hem te dienen. Indien jullie dat toch doen en jullie jezelf daardoor van God verwijderen,
dan zijn jullie gevallen voor de leugens die Satan jullie wil laten slikken. Oordeel anderen nooit
omwille van hun geloof – goed of kwaad. Veroordeel nooit Mijn Eeuwige Vader of Mij, Jezus
Christus, Zijn geliefde Zoon, omwille van de zonden welke diegenen bedrijven die Zijn Kerken
dienen. De mens is en zal altijd hier op Aarde een zondaar zijn. De zonde zal altijd de vloek van
de mens zijn, totdat Ik wederkom. Maar God beschuldigen van zonde is een even zo
verschrikkelijke heiligschennis als dat het onmogelijk is.
Word jullie bewust van het feit dat Satan bestaat en dat hij dat feit zorgvuldig verbergt, zodat hij
zielen zover kan brengen om God, de Schepper van al wat Is en zal Zijn, te vervloeken. Weldra
zullen al deze gruweldaden voorbij zijn en alle Glorie zal Mij toekomen. Het zal niet lang meer
duren voor Satan vernietigd wordt en het menselijk ras in staat zal zijn om duidelijk te zien
Wie Ik Ben en welk Glorievolle Leven Ik bij Mijn Tweede Komst zal brengen.
Jullie moeten waakzaam blijven voor al wat in Mijn Heilige Naam aangeboden wordt, want jullie
zullen merken dat niet alles van Mij komt.
Jullie Jezus

128. Laat niet toe dat het menselijk falen van Mijn Kerk jullie van Mij doet afkeren.
Donderdag, 30 juni 2011, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond lach Ik met vreugde in Mijn Hart, want zoals voorzegd horen
jongere mensen eindelijk Mijn woord via het internet.
Op deze wijze zullen meer mensen in staat zijn de wereld te zeggen hoe zich voor te bereiden op De
Waarschuwing. Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik de liefde zie die Mijn kinderen overal ter wereld
voor Mij koesteren. Mijn liefde sterft nooit. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zijn vol liefde die zij voelen in hun
harten. Nu kunnen zij de wereld vertellen, inclusief de cynische personen, hoe zeer zij Mij vereren door
Mijn heerlijkheid bij allen aan te prijzen. Want deze dappere en liefdevolle makers van Mij zullen nu
diegenen die Mij weerstaan, aantrekken tot de waarheid wat betreft de reden waarom zij in de eerste
plaats op deze aarde zijn.
De Hemel jubelt samen met hen die openlijk hun liefde voor Mij op het internet* verkondigen. Mijn liefde
voor hen stroomt voort zodat Mijn genaden over ieder van hen zal uitgegoten worden, verspreid van de
ene hoek van de wereld tot de andere.
* Noot van de redactie: via Facebook.

Ik kom nu om jullie te redden voor de Dag van het Oordeel komt.
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Onthoud één les, kinderen. De waarheid omtrent Mijn leer verandert nooit. Menselijke vergissingen, de
zonden van Mijn Godgewijde dienaars en zij die de waarheid misbruikt hebben om hun eigen ambities te
dienen, mogen Mijn naam bezoedeld hebben, maar zij hebben nooit veranderd wie Ik ben. Ik ben de
Verlosser van de mensheid. Ik kwam de eerste keer om jullie te redden om de vergeving van de zonden
mogelijk te maken. Nu kom Ik om jullie te redden vóór de Dag van het Oordeel komt.
Omdat Mijn liefde zo krachtig is zal zij zich nu door de kracht van de Heilige Geest verspreiden doorheen
heel de wereld om jullie terug te trekken in de schoot van Mijn tedere liefde. Voel Mijn liefde nu, kinderen.
Sta jullie ontgoocheling over het menselijk falen van Mijn Kerk niet toe om jullie af te keren van
Mij, Jezus Christus of van Mijn Eeuwige Vader.
Tot hen die zich van Mij afkeerden door de zonden van de Kerk
Het is door de zonde dat jullie geneigd waren de waarheid weg te werken. Diegenen van jullie die de
Kerk beschuldigen voor jullie gebrek aan geloof in Mij, jullie zijn niet eerlijk met jullie zelf. Want indien
jullie Mij werkelijk zouden beminnen zouden jullie je niet verontschuldigen. Satan is overal in de wereld,
kinderen, om te proberen jullie te overtuigen, bij elke gelegenheid, dat jullie geloof van geen betekenis is.
Niet belangrijk. Dat jullie geloof jullie geen garantie geeft op een plaats in de Hemel. In sommige gevallen
geloven jullie dat Gods Barmhartigheid oneindig is en dat jullie kunnen gered zijn eens jullie een leven
leiden waarbij jullie de anderen geen kwaad doen. Jullie dagen Mij dikwijls uit wanneer jullie Mij
beschuldigen voor het kwaad in de wereld. Dat is wanneer jullie kwaad worden op Mij en God de
Eeuwige Vader. Hoe kan God zich op de achtergrond houden en toestaan dat dit kwaad in de wereld
geschiedt? Waar moord, verkrachting, abortus, marteling, hebzucht en armoede bestaan? Hou daarmee
op en luister naar Mij.
Herinner jullie dat zonde, veroorzaakt door Satan waarin de meeste mensen vandaag niet meer geloven,
ieder van jullie kan kwellen omwille van de gave die jullie gegeven werd door jullie Schepper, God de
Vader. Die gave van de vrije wil werd aan iedereen gegeven. Sommigen gebruiken deze gave door
goede werken te doen waarin zij hun liefde tonen tot allen terwijl anderen haar misbruiken om van andere
mensen te profiteren. Wanneer Satan dan deze laatste aantrekt, omwille van hun zwakke vrije wil, dan
zijn die in staat om grote gruwelijkheden te begaan. De vrije wil behoort jullie toe, kinderen. Wanneer hij
besmet wordt door zonde, dan is ravage in de wereld het resultaat. God, de Vader kan jullie niet dwingen
met iets te stoppen of het nu goed is of slecht. Want Hij zal niet tussenkomen in jullie vrije wil. Hij zal jullie
altijd aanmoedigen te bidden om de nodige genaden te verkrijgen om zonde te vermijden. Het zal altijd
door jullie vrije wil zijn dat jullie tussen twee keuzes moeten beslissen. Ofwel keren jullie je tot God
ofwel laten jullie toe dat jullie verleid worden door de leugens van Satan die jullie geest zal
verdraaien, weg van de waarheid.
Onthoud, Ik ben de waarheid. Satan wil niet dat jullie de waarheid zien. Hij zal jullie intelligentie gebruiken
en geraffineerde argumenten voorstellen om jullie te verleiden. Hij kan jullie zelfs ervan overtuigen dat
iets slecht is terwijl het goed is. Dus als jullie geloven dat het hypocriet is om te gaan bidden en God de
Vader te prijzen, omwille van de zonden van de Kerk, dan moeten jullie dat bedrog herkennen voor wat
het is: een andere weg om jullie aan te moedigen jullie van Mij af te keren. De Waarheid. Kinderen, toon
Mij jullie liefde door op te staan en Mijn Naam te verdedigen in een ongelovige wereld.
Weldra zullen jullie anderen aanmoedigen naar jullie inzichten te luisteren. Net zoals diegenen die
beweren niet in Mij te geloven, luidkeels roepen hoe zeer zij Mij haten, zo moeten jullie de wereld zeggen
dat jullie Mij beminnen. Enkel dan zal massale bekering in de wereld opgewekt worden. Laat Mij jullie
nu opwekken zodat jullie Mijn kinderen kunnen voorbereiden om Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde binnen
te gaan. Onthoud dat enkel zij die geloven in Mij en Mijn Eeuwige Vader dit Paradijs kunnen binnengaan.
Ga nu en breng Mij de menigten.
Jullie liefhebbende Verlosser Jezus Christus

Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn Eigen
Kerk, toch zal jullie enige misdaad zijn de Waarheid hoog te houden.
Zondag, 30 juni 2013, 23:10 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, geen moment zal de Boze ophouden met zijn vervolging van hen die
Mij liefhebben. Wanneer zielen dicht bij Mij zijn en hun liefde voor Mij groeit, zal Hij er altijd bij zijn
en proberen om hen van Mij weg te trekken.
Wanneer jullie zielen redden door jullie gebeden, zal de Boze al zijn woede op jullie afreageren en
jullie zullen je gekwetst voelen omdat jullie een mikpunt van kritiek zullen worden, vooral vanwege
diegenen die jullie liefhebben. Jullie moeten gewoon raken aan die pijn en dat verdriet wanneer
jullie Mij volgen en wanneer jullie Mijn Tussenkomst, door deze Boodschappen, aanvaarden. Zij
zullen een vreselijke geseling meebrengen, want deze Boodschappen zullen
verantwoordelijk zijn voor de redding van meer dan 7 miljard mensen.
Wanneer de duivel weet dat hij zielen aan Mij verliest, zal hij om het even welke middelen
gebruiken die nodig zijn om twijfels te scheppen in de geesten van hen die Mij trouw blijven en
vervolgens zal hij een erge wrijving veroorzaken onder Mijn volgelingen. Jullie moeten het werk
van de duivel herkennen voor wat het is en beseffen dat hoe meer jullie vervolgd worden, om Mijn
Hand van Barmhartigheid aan te nemen, des te meer jullie de Waarheid volgen. Alleen het Woord
van God, wanneer aanwezig in Zijn machtigste vorm – wanneer de Heilige Geest zichtbaar wordt
onder groepen van Gods kinderen – zal de Boze het krachtigst bestrijden. Hij, Satan, is razend
vanwege deze Missie. En voor diegenen onder jullie die twijfelen aan Mijn Woord, dat aan jullie op
dit moment gegeven wordt, weet dit.
Alleen Mijn Woord kan zo’n verontwaardiging opwekken, zelfs onder diegenen die in Mij
geloven en Mijn Leer volgen. Niet één onder jullie is immuun tegen aanvallen. Jullie, Mijn
geliefde volgelingen, zullen de klappen krijgen van de uithalen vanwege boze tongen die tegen Mij
gericht zijn. Jullie zullen bespuwd worden, uitgelachen en bespot. Jullie zullen ervan
beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn Eigen Kerk, toch zal jullie enige misdaad
zijn de Waarheid hoog te houden. Diegenen die het Woord van God hoog houden en weigeren
van de Waarheid af te wijken hebben altijd geleden onder de hand van diegenen die zichzelf naar
voren schoven als de meest uitverkorenen onder Gods vertegenwoordigers, boven die arme
zielen die Mij waarlijk beminden.
Er is een verschil tussen diegenen die zeggen dat zij beter geïnformeerd zijn en om die reden
waardiger zijn in Mijn Naam over anderen te oordelen, en diegenen die Mij eenvoudigweg
beminnen. Jullie kunnen enkel opstaan en jullie liefde voor Mij verklaren indien jullie Mijn
Voorbeeld volgen. Ik zou nooit zeggen dat de ene mens beter is dan de andere – want jullie
zijn allen zondaars. Toch zou Ik nooit diegenen aanvaarden die wellicht alles kennen wat over
Mij te weten valt maar die met hun superioriteit over anderen te koop lopen. Zij die zeggen Mij te
kennen maar een ander in Mijn Naam beledigen, kennen Mij in werkelijkheid helemaal niet.
De duivel vult zielen met egoïsme, hoogmoed en boosheid. Zij zijn de drie karaktertrekken
waardoor jullie zullen weten dat hij in een ziel aanwezig is, wanneer hij probeert om andere zielen
die de Waarheid van God verkondigen, tot zwijgen te brengen. Hoe zeer zullen dergelijke zielen
lijden, vooral nu, wanneer deze meest verwachte Missie, onder jullie tot leven komt. Ieder van
jullie die Mijn Oproep beantwoordt zal beledigingen en openlijke spot onder ogen moeten zien, die
jullie de adem zullen benemen – zo gemeen zullen de uitbarstingen van haat zijn. Ik wil dat jullie
zouden begrijpen dat die haat niet tegen jullie gericht is, maar tegen Mij. Satan wenst Mijn Stem
tot zwijgen brengen, aangezien Zij zich uitdraagt om jullie te redden van zijn boosaardig plan, dat
zorgvuldig georganiseerd werd en dat reeds gedurende zo’n lange tijd gepland werd. Er kan geen
overwinning zijn voor het beest, maar hij weet hoe Ik lijd wanneer hij zielen van Mij wegrukt. Sta
niet toe dat deze bemoeienis jullie blind maakt voor de Waarheid.
De Waarheid zal jullie ziel redden en wanneer jullie de Waarheid verspreiden, zal ze Mij
meer zielen brengen. Op die wijze zal Ik het beest verslaan. Jullie zullen tegen alle onheil
beschermd worden, maar jullie zullen lijden onder de vernedering gemerkte dwazen te zijn. En dat
alles omdat jullie Mij beminnen.
Jullie Jezus

Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid.
Ontken de Waarheid en jullie verloochenen Mij.
Maandag, 30 juni 2014, 23:50 u.
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Mijn zeer geliefde dochter, jullie, Mijn dierbare volgelingen, moeten weten dat de poorten der Hel
nooit Mijn Kerk zullen overweldigen, hoewel veel van Mijn Kerk op Aarde zal worden vermorzeld,
zoals voorspeld. Maar de Waarheid kan nooit sterven. Mijn Woord zal nooit sterven noch zullen
Mijn Onderrichtingen worden vergeten door diegenen die in ware vereniging met Mij zijn.
Alleen diegenen die trouw blijven aan Mijn Woord kunnen zeggen dat ze deel uitmaken van Mijn
Kerk op Aarde. Diegenen die elke vorm van manipulatie van de Heilige Evangeliën of elke
aanpassing van Mijn Onderrichtingen toejuichen, zullen niet langer in staat zijn om te
beweren dat zij Mij dienen. Zouden heilige dienaars van Mij een alternatieve leer durven
verkondigen dan diegene die aan de mensen werd gegeven door Mijn apostelen en de
profeten, voor Mijn Tijd, dan zullen zij onmiddellijk verdreven worden.
Ik waarschuw al diegenen die iets omarmen dat als heilig beschouwd wordt – maar dat
gevormd en ontworpen is door mensenhanden – en die dat erkennen als van Mij komend,
dat Ik jullie zal verjagen, want jullie zullen jezelf niet langer Mijn dienaren kunnen noemen.
En mochten jullie andere zielen in dwaling leiden, dan zal jullie bestraffing tijdens jullie
levenstijd beginnen en nog lang voortduren na jullie vertrek uit dit leven.
Mijn Woede is jullie onbekend, omdat jullie het nog niet hebben meegemaakt. Maar weet dit. Jullie
die Mij zullen verraden weten reeds wie jullie zijn, want jullie geloof is al verzwakt. Velen van jullie
zijn al gevallen en jullie zwakheid zal jullie ondergang worden. Jullie zullen Mij verraden, Mij
ontkennen en Mijn vijanden omarmen, want jullie zullen zo verstrikt zijn in de nieuwe religie – het
seculiere humanisme dat als een wolf gekleed in schaapskleren zal komen om jullie te verslinden
– dat Ik zal worden vergeten. Jullie ambitie en het verlangen om die vijanden van Mij te behagen
die tot grote hoogten zullen stijgen in de rangen van Mijn Kerk – zullen jullie verblinden voor de
Waarheid. Dat zal de oorzaak van jullie ondergang zijn en van allen die jullie in ernstige dwaling
zullen meesleuren.
Wanneer Mijn Kerk Mijn Onderrichtingen ondersteboven draait, binnenstebuiten en
achterstevoren, dan zullen jullie weten dat de tijd voor de antichrist is gekomen om de
centrale plaats in te nemen. Diegenen die het beest aanbidden zullen hun eigen doodvonnis
ondertekenen en hun vrije wil, een Heilige Gave van God, aan Mijn vijanden overhandigen. Zodra
jullie aan deze nieuwe valse leer een eed zweren, zullen jullie schuldig zijn aan het
kruisigen van Mij en jullie straf zal zwaar zijn.
Waarom, kunnen jullie vragen, zouden jullie gestraft worden voor jullie gehoorzaamheid aan jullie
voorgangers? Het antwoord is eenvoudig. Toen jullie een eed zwoeren om Mij te dienen, stemden
jullie ermee in om de Waarheid te handhaven. Wanneer jullie deze eed breken, vanwege jullie
gehoorzaamheid aan die vijanden van Mij die eraan komen, dan ben Ik het niet, Jezus Christus,
die jullie zullen dienen.
Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid. Ontken de Waarheid en
jullie verloochenen Mij. Als jullie Mij verloochenen, als dienaars van God, dan zullen jullie niet
langer geschikt zijn om Gods kinderen te onderrichten op weg naar hun Eeuwige Redding.
Jullie Jezus

