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Over de website en de boodschappen
De website
Deze site is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te
publiceren die sinds 8 november 2010 ontvangen worden door een
getrouwde vrouw en moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa.
Zij wenst voorgesteld te worden als Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid ( De Europese visionaire en zienster).
De boodschappen gaan nog steeds door en versterken de Katholieke Leer
van geloof en zeden. De zienster Maria heeft de steun gekregen van een
aantal gelovigen, waaronder priesters en vrijwilligers uit verschillende
landen, om het mogelijk te maken dat deze boodschappen snel aan de
wereld bekend gemaakt worden. Zij zegt dat ze aan de wereld bekend
gemaakt worden voor ons eigen welzijn en dat van anderen.
Al dan niet officieel goedgekeurd door de Kerk of anders door een
mogelijk waardig godsvruchtig geloof, zijn katholieke personen moreel
niet verplicht om de boodschappen afkomstig van welke oorsprong van
private openbaringen dan ook (bv. verschijningen, inspraken, …) aan te
nemen. In tegenstelling tot de publieke openbaring (d.w.z. de Heilige
Schrift en de Overlevering) heeft de Kerk zelf geen providentiële
vrijgeleide op het gebied van private openbaringen. Er is nu hoe dan ook
een initiatief aan de gang om deze boodschappen diepgaand te laten
onderzoeken door middel van de juiste kanalen om zich ervan te
verzekeren dat ze in overeenstemming zijn met alle aspecten van de
katholieke leer en de publieke openbaring.
De zienster aanvaardt dat degenen die beweren boodschappen van
goddelijke aard te ontvangen met uiterste voorzichtigheid behandeld
moeten worden. Daarom aanvaardt zij ten volle dat de boodschappen
door bevoegde theologen onderzocht moeten worden. Als zodanig heeft
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zij deze gewillig aan de Katholieke Kerk ter beschikking gesteld voor
volledig onderzoek.
De dringende noodzakelijkheid van de boodschappen
De boodschappen worden snel aan de wereld bekend gemaakt want zij
zegt: “ We hebben niet veel tijd voordat deze gebeurtenissen zich in de
wereld ontvouwen en de mensen hebben het recht om de waarheid te
kennen zodat zij hun leven kunnen onderzoeken in de hoop dat hun ziel
gered kan worden.”
De zienster heeft om diverse redenen besloten niet in de openbaarheid
te treden. Allereerst zegt zij dat zij de identiteit van haar jonge familie
wenst te beschermen. Ten tweede wil zij geen aandacht zoeken of
persoonlijke roem, van welke aard dan ook. En, als ouder, voelt zij de
verantwoordelijkheid om zichzelf en haar gezin te beschermen. Zij vraagt
dat de mensen haar recht, om dat te doen, respecteren en ze vraagt dat
de boodschappen beoordeeld worden op hun verdienste.
Zij zegt dat haar rol zeer duidelijk is. “ Zoals opgedragen door Onze Heer
Jezus Christus, mag ik de schrijfster zijn maar ik ben niet de auteur, dat is
Hij. Ik besef dat het voor de mensen moeilijk is om de echtheid van deze
boodschappen te aanvaarden. Maar dat is niet erg. Laat me jullie echter
verzekeren dat de Liefde, die Jezus Christus en Zijn Eeuwige Vader voelen
voor elk van ons ter wereld, even zuiver als hartstochtelijk is. Het is
hartverscheurend om getuige te zijn van het lijden dat Hij ondergaat
door de zonden in de wereld en vooral van degenen die niet geloven dat
Hij bestaat. Hij zal nu de wereld het bewijs geven dat zij nodig hebben
tijdens de Waarschuwing – de verlichting van het geweten, een
bovennatuurlijke gebeurtenis waarvan iedereen getuige zal zijn.”
Onze Heer Jezus Christus heeft de zienster opgedragen om deze
boodschappen niet te analyseren en geen persoonlijke interpretaties of
beschouwingen toe te voegen. De boodschappen moeten gepubliceerd
worden exact zoals ze door haar ontvangen werden – met geen enkele
wijziging van de inhoud.
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Zij aanvaardt dat goddelijke openbaringen niet noodzakelijk zijn om in
God te geloven. Zij zegt dat, in dit geval, ze gegeven worden als hulp om
het geloof van de mensen te verbeteren en zich voor te bereiden op de
gebeurtenissen in de wereld die volgens haar betrekking hebben op de
periode die de Tweede Komst van Christus voorafgaat. Zij zegt zeer
duidelijk dat zij geen idee heeft wanneer de Tweede Komst plaatsgrijpt
en zij zal ook nooit een datum voor deze gebeurtenis krijgen.

De boodschappen
Het standpunt van de Kerk en goddelijke openbaringen
De boodschappen van de zienster Maria versterken de Leer van de
Katholieke Kerk betreffende het geloof en de zeden en worden aan de
mensheid gegeven door Jezus Christus om de wereld te helpen
herevangeliseren opdat de zielen gered kunnen worden vóór de Tweede
Komst – het Laatste Oordeel.
2011 is het jaar van de Zuivering over heel de wereld
Deze site bevat waarschuwingen, aan de zienster gegeven door Onze
Heer Jezus Christus in een reeks van innerlijke locuties die voorafgegaan
werden door verschijningen van Onze Lieve Vrouw en Onze Heer Jezus
Christus sinds november 2010, over de wereldwijde onrust die op
handen is waaronder oorlogen en aardbevingen die nu zullen escaleren
omdat de mensen de rug keren naar het geloof in God de Almachtige
Vader.
In de boodschappen heeft Jezus gezegd dat God, de Eeuwige Vader, niet
langer achterover zal leunen en toekijken hoe de zonde zich verder
manifesteert in een ongelovige wereld. Deze ecologische rampen zullen
heviger worden op het einde van 2011 en zullen, jammer genoeg,
gevoeld worden op plaatsen in de wereld waar dit het minst verwacht
wordt. Het is pas wanneer deze zó alledaags worden dat de mensen zich
vragen zullen gaan stellen. Vervolgens zullen zij beseffen dat ze niet het
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gevolg zijn van klimaatsverandering maar zich hebben voorgedaan door
Gods Hand.
Deze boodschappen onthullen ook een wereldwijde gebeurtenis nog
nooit eerder door de mensheid meegemaakt. Deze mystieke
gebeurtenis, die naar verwachting binnenkort gaat plaatsvinden, zal
ervaren worden door iedereen ter wereld ouder dan 7 jaar waardoor de
mensen een duidelijk bewijs zullen krijgen van Gods bestaan. Onze Heer
Jezus Christus verwijst hiernaar als de Waarschuwing – de verlichting van
het geweten. Het is een geschenk voor de mensen waarbij zij met eigen
ogen het bewijs zien dat God echt bestaat. Het is, hoe dan ook, belangrijk
dat de mensen zich hierop voorbereiden want veel mensen zullen
sterven van ontzetting wanneer hun zonden, vooral de doodzonden, aan
het licht gebracht worden. Gebeden om vergeving te vragen zijn
essentieel.
Volgens de zienster Maria is de reden dat dit zal plaatsvinden omdat God
steeds barmhartig is en de mensen een kans wil geven om tot inkeer te
komen zodat zij de Hemel kunnen binnengaan nadat Zijn Zoon, Jezus
Christus, terugkomt om te oordelen tijdens Zijn Tweede Komst.
Het is door Zijn barmhartigheid dat Hij de wereld deze allerlaatste kans
geeft om vergiffenis te vragen voor hun zonden opdat zij allen gered
kunnen worden en het Nieuwe Paradijs betreden zodra Hemel en Aarde
samensmelten.
Het gebed zal wereldwijde rampen afwenden maar, jammer genoeg, is er
volgens de zienster op dit moment niet genoeg gebed in de wereld. Dus
zal de toorn van God nu met onmiddellijke ingang op de wereld
neerdalen. Aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, hittegolven en
vulkaanuitbarstingen zullen nu escaleren en heviger worden.
De zienster zegt dat deze boodschappen aan haar geopenbaard zijn als
het Boek van de Waarheid – de laatste reeks van goddelijke
boodschappen die aan de wereld worden meegedeeld vóór de Tweede
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Komst. Ze zijn van goddelijke oorsprong en zijn gegeven vanuit de zuivere
liefde die God heeft voor al zijn kinderen.
Op het ogenblik ontvangt de zienster Maria geestelijke begeleiding via
diverse kanalen binnen de Kerk.
Overeenkomstig het decreet van de Congregatie van de geloofsleer
goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Paulus V (14 oktober 1966).
Artikel 1399 en 2318 van het Canoniek Recht zijn opgeheven zodat geen
imprimatur vereist is voor het publiceren van goddelijke openbaringen,
profetieën of wonderen.
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Eerste boodschap van de Maagd Maria
Ontvangen maandag 8 november 2010 15.30u thuis na de
rozenkrans
( Aankondiging van de toekomstige profetieën, die nog ontvangen gaan
worden door de particuliere zienster, die op dit moment geen idee had
wat er van haar gevraagd zou worden. )
Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je
door niemand laten tegenhouden. De waarheid moet uitgebracht
worden. Jij bent gekozen om dit werk uit te voeren. Mijn kind, blijf sterk!
Vertrouw op God hierboven voor begeleiding om Mijn werk te doen.
Je hebt al de heiligen die met jou meewerken. De gestaltes* (zie einde
boodschap) die je zag, zijn daar allen om jou te helpen Mijn grenzeloze
boodschappen te verspreiden opdat de hele wereld ze te horen krijgt. Je
wordt geleid. Je zult het niet gemakkelijk vinden maar je houdt ervan om
door te bijten. Wat er gebeurt, is allemaal aangekondigd. Jij bent een
instrument om het woord van God mee te delen aan al Zijn kinderen.
Vergeet het nooit, God houdt van al Zijn kinderen met inbegrip van de
zondaars die Hem beledigd hebben. Smeek om barmhartigheid voor
iedereen van jullie. De Heilige Familie zal herenigd worden.
(Pauze… Op dat moment was ik verrast dus ik vroeg O.L.Vrouw: Heb ik dit
deel juist begrepen? Ze glimlachte zachtjes en vervolgde…)
Neem je pen. Dat klopt en verspreidt de waarheid voor het te laat is.
Deze boodschappen zijn van goddelijke oorsprong en moeten
gerespecteerd worden. Ik vertrouw op jou om ervoor te zorgen dat deze
op doeltreffende wijze uitgebracht worden aan een ongelovige wereld.
Het is van het uiterste belang dat je sterk blijft voor Mijn geliefde Zoon. Ik
weet dat je lijdt voor Hem, met Hem en door Hem. Verheug je want dit is
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goed. Jij bent gezegend, Mijn kind, om gekozen te zijn voor dit werk. Blijf
sterk!
Bid elke dag voor begeleiding! Je zult sterker worden als de tijd vordert.
Vrees niet, Ik ben met jou en je familie elke dag. Je wordt vervuld met de
Heilige Geest zodat je de waarheid over Mijn Vaders plan op aarde kan
ontsluieren.
Mijn kind, schuif je twijfels terzijde! Je beeldt je deze boodschappen niet
in. De voorzeggingen uit de Bijbel staan op het punt zich te ontvouwen.
Bid voor alle kinderen van God. Mijn zeer geliefde Zoon wordt elke dag
zoveel pijn gedaan. Hij wordt gekweld door de zonden van de mensen.
Zijn lijden heeft ongekende hoogten bereikt die Hij niet ervaren heeft
sinds Zijn dood op het kruis.
Jij hebt de nodige energie en geestdrift, met de zegen van God, om je
missie uit te voeren. Jouw zuivering is compleet. Je bent klaar voor de
strijd die je wacht.
Ga nu, Mijn kind. Trek je pantser aan! Sta op met opgeheven hoofd en
help om te vechten tegen de Kwade. Wanhoop niet van tijd tot tijd als je
je eenzaam voelt. Je hebt al de engelen en heiligen – inclusief H.
Johannes Paulus II, H. Faustina, en H. Jozef die je begeleiden bij elke stap
van de weg.
Dank je, Mijn kind, voor het geloof dat je getoond hebt. Je bent een
vechter en zeer bemind door God de Vader en Mijn zeer geliefde Zoon.
Je bent één met Jezus en je hand wordt geleid door de Heilige Geest.
Ga nu, Mijn kind, om het werk uit te voeren en maak gebruik van alle
beschikbare middelen in deze belangrijkste tijd in de geschiedenis van de
mensheid.
God zegent jou, Mijn kind.
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Je liefhebbende Moeder in Christus, Maria Koningin van de Aarde.
* De gestaltes waarnaar verwezen wordt, zijn de beelden van
verschillende heiligen die verschenen aan de zienster gedurende de
privéverschijning maar zij had geen idee wie zij waren tot een later
tijdstip. Anderen dan degenen die hierboven genoemd zijn bv. H.
Johannes Paulus II, Zr. Faustina en H. Jozef en 2 andere gestaltes die niet
genoemd zijn.

Eerste boodschap ontvangen van onze Verlosser Jezus
Christus
Ontvangen dinsdag 9 november 2010 3.00u
Ziezo, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de
gerechtigheid allen, die Mij verwerpen, zal overvallen. Mijn
barmhartigheid kent geen grenzen voor al degenen die zich laten leiden
door de waarheid van Mijn lijden op het kruis.
Vreugde aan diegenen van Mijn volgelingen die de bekoringen afwijzen
waarmee ze elke dag geconfronteerd worden. Anderen die Mijn
onderrichtingen de rug toekeerden, zijn blind voor de beloften door Mij
gemaakt toen Ik voor hun zonden stierf op het kruis.
Ik heb enorme pijn en voel Me troosteloos door de verlatenheid die Ik
ondervind door Mijn geliefde zondaars waarvoor Ik Mijn aardse leven
gegeven heb.
De aarde is op dit moment in duisternis. Zij, Mijn volgelingen, lijden veel
met Mij als zij een wereld zien van zondaars die zich niet alleen tegen
God, Mijn Eeuwige Vader, hebben gekeerd maar ook tegen Mij die een
groot offer volbracht om hen te redden van het Rijk van de eeuwige
verdoemenis.
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Ik ben verontrust en ween bittere tranen van teleurstelling en verdriet
door de manier waarop Ik voor de tweede maal word afgewezen. Ik
spoor Mijn volgelingen aan om zich te verzamelen op dit moment van
leed in de wereld. Zij moeten hun onverschilligheid terzijde schuiven om
te bidden en zich te verenigen met Mij om diegenen te helpen van wie
de zielen gestolen werden door de Kwade.
Er is nog tijd voor de zondaars om zich te bekeren. Er bestaat geen
gemakkelijke weg. Het moet vanuit het hart komen.
Gelovigen, wees niet bang jullie stemmen te verheffen in een
eenstemmige samenklank om de liefde die Ik voor allen heb, bekend te
maken.
Christenen, Moslims, Hindoes, Joden en al deze door de feilbare geest
van de mensheid afgeleide geloofsovertuigingen – Ik roep jullie allen een
laatste keer op om jullie ogen te openen voor het ware woord van God.
De God die jullie het woord gezonden heeft door de profeten. De
waarheid werd geschreven en gedocumenteerd in het heilige woord van
de Bijbel welke niemand mag bijsturen, wijzigen of proberen te
verdraaien naar zijn eigen interpretatie. Er is maar één God. Dus leg neer
jullie wapens, open jullie ogen en volg Mij naar het Eeuwige Leven!
Ik houd zoveel van jullie allemaal dat Ik Mijn leven gegeven heb voor
jullie. Zijn jullie dit vergeten? Door Mijn Goddelijke Barmhartigheid
smeek Ik ieder van jullie een laatste maal om naar Mij terug te keren.
Door Mijn barmhartigheid kom Ik terug naar de aarde om te oordelen en
jullie te helpen om in jullie harten te kijken en de waarheid te zoeken.
Laat niet toe dat de Bedrieger jullie te gronde richt! Zoek de waarheid.
Liefde - zuivere liefde – is de weg naar Mijn Vaders Koninkrijk.
A.u.b., a.u.b., denk aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid! Ik houd van
iedereen van jullie! Bid nu voor vergiffenis! Steek jullie handen uit en laat
Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik kom terug naar de aarde
zoals aangekondigd. Die tijd komt er zo snel aan dat velen niet
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voorbereid zullen zijn. Zo velen zullen geschokt en overrompeld zijn
zodat zij niet zullen geloven dat het plaatsvindt. Er is nu niet veel tijd
meer voor Mijn profeten om de mensheid te helpen zich voor te
bereiden op deze grote gebeurtenis.
Gelovigen, Ik roep jullie allen op om acht te slaan op Mijn waarschuwing.
Verspreid de waarheid! Zet mensen aan om te vragen naar Mijn
barmhartigheid. Ik zal Me tot en met hun allerlaatste ademtocht
inspannen om elke ziel die berouw heeft te redden.
Ik kan niet, en zal niet, ingrijpen tegen hun vrije wil in. Ik smeek jullie om
te luisteren en acht te slaan op Mijn woord. Ik houd van jullie allemaal. Ik
vraag jullie te bidden om bekering vóór de Eindtijd die bijna bij ons is. Ik
heb niet de wens om Mijn volgelingen bang te maken maar Ik smeek
ieder van jullie om nu zielen te redden. Jullie moeten iedereen
herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om hun geesten te
verwijderen van wereldse bezigheden. Zoek in de plaats daarvan de
deugden op van eenvoudige nederigheid, ontdaan van egoïsme en
afgodendienst.
Het eenvoudige volk zal de weg moeten voorgaan door de waarheid over
Mijn Tweede Komst te verspreiden.
Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het
atheïsme en de heftigheid van de satanische cultus in de trieste en
ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de echte
gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen.
Bid nu voor de redding van de mensheid omdat de wereld nu staat voor
de Grote Beproeving zoals aangekondigd in de Heilige Schrift. Het zal
afhangen van de eigen vrije wil van de mensheid of ze al dan niet klaar
zijn om uit te zien naar de verzoening voor hun zonden. Ze moeten nooit
bang zijn. Mijn liefde is altijd goedertieren.
Jullie Verlosser, Jezus Christus.
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De mensheid wordt geconfronteerd met de laatste
zuivering
Ontvangen donderdag 11 november 2010 0.20u
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Jij en Ik zullen zij aan zij werken om
de wereld voor te bereiden voor de tijden waarmee de mensheid
geconfronteerd gaat worden wanneer de aarde voor de laatste zuivering
staat.
Het is belangrijk dat deze zuivering plaatsvindt want zonder zuivering kan
er geen eeuwig leven zijn voor Mijn kinderen. Al mijn kinderen zullen
geconfronteerd worden met moeilijkheden, vooral Mijn volgelingen,
want dit maakt deel uit van de strijd die gestreden moet worden om
zielen te winnen.
Kalmeer! Laat jouw hart Mijn liefde voelen, Mijn dochter. Aanvaard dat
het een geschenk is van Mij.
Je kunt verbaasd zijn maar Ik ben jouw familie . Je bent thuis bij Mij in
Mijn koninkrijk. Je hebt nu een taak uit te voeren. Houd Mijn hand vast
en Ik zal je geest in beslag nemen om je te begeleiden om Mijn kinderen
naar Mijn Heilig Hart terug te brengen. Rust nu, Mijn kind.
Jouw liefhebbende Jezus Christus. Jouw liefhebbende Verlosser.

Tweede boodschap van de Maagd Maria
Ontvangen donderdag 11 november 2010 0.20u
Jij, Mijn sterk kind van God, bent zeer bijzonder. Ik zal steeds met jou
samenwerken tot je de beide kanten van het leven hier op aarde
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bekeken hebt. Jij, Mijn kind, moet begrijpen waar Gods werk om draait.
Ik zegen je en dank je, Mijn geliefde.
Ja, Mijn lief kind, de genaden nodig voor jouw werk zijn aan jou
geschonken. Op het moment dat de Heilige Geest jouw ziel binnentrad,
was je klaar om te werken.
Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou zal je met de dag sterker maken.
Maak je a.u.b. geen zorgen want dat is een negatieve emotie en zal je
enkel tegenhouden. Bid elke dag tot Mij, je eeuwige Moeder, Ik zal je
nooit verlaten of je in de steek laten bij je werk. Aan jou, Mijn lief kind, is
een speciaal geschenk gegeven en nu moet je dit gebruiken op de manier
waarvan je je pas bewust bent. Ja, Mijn kind, Ik versta dat dit op dit
moment heel beangstigend voor jou is. Wees er altijd van verzekerd dat
Ik bij je ben tijdens elke stap van jouw tocht. Vrede zij met u. Ik zal altijd
in jouw hart verblijven. Ik zegen je, Mijn kind, en dank je voor het
reageren.
Maria, Moeder van de Vrede en de Hoop.

De zonden breken Mijn Heilig Hart
Ontvangen vrijdag 12 november 2010 3.00u
Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn
Waarschuwing voor de mensheid te publiceren niet. Het is nu
noodzakelijk om tot inkeer te komen. Mijn kinderen moeten nu Mijn
Waarschuwing horen. Mijn dochter, stel je eerst in verbinding met
christelijke groepen om Mijn smekingen mee te delen.
Blijf sterk! Ik heb jou voor dit werk uitgekozen opdat Mijn pleidooi voor
verzoening snel gehoord zal worden. Schrijf het boek en deel Mijn
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boodschappen mee door gebruik te maken van de moderne
communicatiemiddelen zoals internet en de media. Omdat Mijn verzoek
dringend is, zal Ik je hand vasthouden zodat je de boodschap kan
begrijpen.
Je bent sterker dan je denkt. Bid verder dagelijks het Kroontje van Mijn
Goddelijke Barmhartigheid tot Mij. Vrees niet! Waarom ben je zo
bevreesd? Het eeuwig leven, wanneer de Hemel en de aarde zich
versmelten, moet verwelkomd worden. Dit is waar de mens naar
gestreefd heeft sinds het begin der tijden. Laat je niet voor de gek
houden door de aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft. Hun
belangrijkheid verbleekt vergeleken met de pracht van Mijn Vaders
Koninkrijk. Er zal je ondersteuning gezonden worden zodra jouw plan
zich begint te ontwikkelen.
Deze laatste paar dagen zijn voor jou overweldigend geweest. Toch heb
je in je hart aanvaard wat Ik van jou vraag. Het is moeilijk en misschien
een beetje beangstigend voor jou om dit alles aan te nemen maar het is
belangrijk dat je op Mij vertrouwt.
Sluit Me in je hart en steun op Mij. Geef elke twijfel die je hebt af aan Mij
en jouw taak zal gemakkelijker zijn. Je moet de mensen herinneren aan
de beloftes en hen verwijzen naar Mijn geschreven woord. Val terug op
de Schrift voor inzicht. Wees nooit of nooit bang om mensen eraan te
herinneren hoe hun zonden Mijn Heilig Hart breken en de ziel van Mijn
Eeuwige Vader doorboren.
Wij, Mijn Moeder en al de heiligen zullen jouw hand vasthouden en je
sterkte geven. Er zal je daadwerkelijke begeleiding gezonden worden en
deuren zullen geopend worden om je te helpen in je werk.
Pas op voor degenen die hindernissen creëren om je mededelingen te
vertragen. Bid voor hen en ga door. Ik weet dat je moe bent maar Mijn
verzoek moet zeer snel beantwoord worden.
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Het is nu tijd om te rusten, Mijn kind. Je reageert goed en met geloof en
moed. Geef nooit op!
Je geliefde Verlosser, Jezus Christus.

Dit boek zal levens veranderen en zielen redden
Ontvangen vrijdag 12 november 2010 15.00u
Vooruit, doe wat gedaan moet worden opdat de mensen Mijn goddelijke
boodschappen zien en horen.
Ik vertrouw op jou, lieve dochter, om welke middelen dan ook te
gebruiken waarvan je aanvoelt dat ze ervoor zullen zorgen dat de
mensen de boodschappen lezen. Dit boek zal levens veranderen, zielen
redden en is aangekondigd. Ja, het boek is dat wat er voorspeld werd. Jij
bent de schrijver. Ik ben de Auteur.
Wees niet verbaasd of overweldigd want dit is een zeer heilige taak en jij
bent uitgekozen om dit werk met Mij uit te voeren. Het zal je drie
maanden kosten. Ik wens dat je het wereldwijd publiceert. Het moet
groots en krachtig zijn en door miljoenen mensen opgezocht net zoals de
Heilige Bijbel.
Mijn dochter, je mag dit publiceren ‘in gesprek met de geheime profeet’.
Het is goed om dit zo te doen. Waarom heb je angst, Mijn kind? Je wordt
geleid vanuit de Hemel. Je moet sterk blijven! Vertrouw op Mij! Geef je
over! Ik zal je hand vasthouden bij elke stap op de weg. Ik zal later nog
met je spreken.
Je liefhebbende Verlosser, Jezus Christus
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Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het
Paradijs
Ontvangen zaterdag 13 november 2010 3.00u
Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan
die Ik heb toegelaten om je ziel te bevrijden van de kwellingen van de
hel. Je bent nu verlost en je geestdrift zal je in staat stellen om Mijn
woord te verspreiden zodat de mensheid bevrijd kan worden van het
lijden dat hen wacht als ze zo dwaas zouden zijn om te bezwijken voor de
Kwade.
Jij, Mijn dochter, wordt van helemaal in het begin gestuurd. Ik ben je de
hele tijd sterker aan het maken en dit pas sinds een paar dagen. Hoe
denk je dat je zult zijn binnen een week, een jaar of twee? Een vechter,
moedig tot het einde. Je zult met Mij werken om de zielen van Mijn zeer
geliefde kinderen, voor wie Ik een diepgaand en uiterst liefdevol
medelijden heb, te zuiveren. De liefde stroomt door Mijn aderen zoals
een rivier. Mijn mededogen slinkt nooit ondanks het feit dat zij zich de
andere kant op draaien.
Ik zal hen redden van de kwellingen van de hel
Vertel hen, Mijn dochter, dat Ik hen zal redden van de kwellingen van de
hel. Ik heb het nodig dat zij zich tot Mij wenden in hun vreugdeloze,
verwarde toestand. Er is maar één weg naar de liefde en de vrede. Dat
zal in Mijn nieuwe Paradijs zijn wanneer Hemel en aarde één zullen
worden.
Weten zij dit dan niet? Hebben zij nog nooit gehoord van Mijn belofte
van weleer? De belofte van het eeuwige leven, waarin zij – de gehele
mensheid die zich tot Mij wendt – met lichaam, ziel en geest gevoerd
zullen worden naar de Nieuwe Aarde en Hemel wanneer deze opnieuw
samengevoegd zijn als het Paradijs, reeds zolang aan Mijn Vaders
kinderen beloofd. Geloof, Ik smeek het jullie! Denk na! Als je nooit met
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de Heilige Schrift in aanraking gekomen bent, stel jezelf dan deze
eenvoudige vraag: Wanneer jullie liefde voelen in jullie harten, waar
denken jullie dat dit vandaan komt? Is het een liefde die jullie een
zachtmoedig, nederig, hunkerend gevoel geeft totaal vrij van ik-zucht? Zo
ja, dan is dit de liefde die Ik beloof aan al Mijn kinderen die zich tot Mij
wenden.
Hoe wereldse ambities jullie leeg achterlaten
Het is moeilijk, Ik weet het lieve kinderen, om te geloven in een andere
wereld dan degene waar jullie in leven. Herinner jullie dat deze wereld
gemaakt is door God, de Eeuwige Vader. Daarna werd deze bezoedeld
door de werken van de Bedrieger. Hij, Satan, is uiterst doortrapt. Jullie,
Mijn kinderen, moeten toch weten dat de wereldse ambities, die jullie als
onverzadigbaar ervaren, jullie niet bevredigen. Jullie voelen een leegte
die jullie niet kunnen verklaren of begrijpen, is het niet zo? En dan
streven jullie naar meer en meer. Maar, ook al hebben jullie het gevoel
dat jullie het zouden moeten zijn, toch zijn jullie nog steeds niet
tevreden. Waarom is dat? Hebben jullie in je harten gekeken en jullie
afgevraagd: waarom? Waarom? Het antwoord is heel eenvoudig.
God schiep de mensheid. De mensheid werd verleid door Satan. Satan
bestaat in deze mooie wereld die Mijn Eeuwige Vader gemaakt heeft uit
pure liefde. Jammer genoeg zal hij, Satan, bestaan tot aan Mijn Tweede
Komst. Hij zal dan ontmaskerd worden vanwege de enorme leugens en
het bedrog welke hij aan Mijn kinderen verkondigd heeft. Tegen die tijd
zal het te laat zijn voor vele van Mijn kinderen, met inbegrip van
diegenen die onzeker of besluiteloos zijn om te geloven in de goddelijke,
superieure schepping van Mijn Vaders Koninkrijk.
Wijs Mij niet af!
Luister! Ik, Jezus Christus de Verlosser, ben gezonden om jullie allemaal
een tweede kans te geven om in Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan.
Aanhoor nu Mijn belofte! Luister naar Mijn stem, door de goddelijke
genade via Mijn zieners en profeten naar de hedendaagse wereld
gezonden, en besef dat in de ogen van Mijn Vader al Mijn kinderen gelijk
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zijn. Degenen die Hem volgen zijn gezegend maar ondergaan kwellingen
voor de zielen die niet geloven en weigeren om te luisteren. God heeft de
wereld gemaakt. Deze kwam niet tevoorschijn vanuit het niets. De mens
heeft dergelijk wonder, dat de wetenschap nooit zal kunnen verklaren,
niet bedacht en kon dit evenmin. Het goddelijk bovennatuurlijke kan
nooit echt begrepen worden tot alle kinderen zich overgeven met geest,
lichaam en ziel aan de zuivere liefde die Ik aanbied.
A.u.b., Ik smeek jullie allemaal om jullie Schepper niet af te wijzen. A.u.b.,
luister niet naar het bedrog door de leugens die aan jullie verteld worden
door de Bedrieger via afdelingen van de vrijmetselaars, de Illuminati, de
valse profeten, de bizarre en volledig verdorven erediensten die zich
ontwikkeld hebben door de domheid van de mensheid.
Satan bestaat echt
De mensheid is zwak. Zelfs de meest heilige volgelingen vallen ten prooi
aan de voortdurende verleidingen van de Kwade. Het probleem is dat zij,
die plezier zoeken, niet geloven dat hij echt bestaat. Anderen weten dat
hij echt is en dat hij bestaat. Zij zijn degenen die Mij het meeste hartzeer
bezorgen.
Wonden openen zich weer en etteren
Ik lijd zodanig dat de wonden, aan Mij toegebracht bij Mijn
verschrikkelijke kruisiging waaraan Ik bezweken ben, zich weer openen
en etteren. Mij achterlatend in de uiterst pijnlijke doodstrijd van lichaam,
ziel en goddelijkheid. Toch zal Ik nooit ophouden van jullie allemaal te
houden.
Ik roep jullie op vanuit de Hemel en in naam van Mijn Eeuwige Vader, die
ieder en elk van jullie geschapen heeft uit pure liefde, om stand te
houden. Verwerp Satan! Geloof dat hij bestaat! Neem dit aan! Open jullie
ogen! Zien jullie de onrust niet die hij veroorzaakt in jullie levens? Zijn
jullie blind?
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Een boodschap voor de rijken
Tegen de rijken zeg Ik: stop! Denk na en richt jullie slechts een ogenblik
tot God. Vinden jullie je taak bij het leven naar jullie geboden
aangenaam? Voelt het goed? Hebben jullie Mij verloochend voor de
wereldse buitensporigheden? Diezelfde buitensporigheden en
genoegens zullen jullie met een leeg hart achterlaten. Jullie zullen in jullie
eigen hart merken dat het niet goed voelt. Toch zullen jullie nog snakken
naar meer van die lege maar opwindende beloftes die aan jullie gegeven
worden door de Bedrieger in ruil voor jullie ziel.
Een boodschap voor degenen die de Illuminati volgen
Ik waarschuw jullie allemaal, vooral Mijn kinderen die meegezogen
worden door de Illuminati en andere even slechte instanties. Eenmaal
daar zijn jullie veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Beseffen jullie
niet dat wat er jullie beloofd werd in ruil voor jullie ziel een leugen is?
Een bedrieglijke en beangstigende leugen. Jullie zullen nooit de
geschenken ontvangen die jullie beloofd zijn door deze onheilspellende
boodschapper uit de diepten van de hel. Aangezien Ik jullie op het Kruis
verlost heb, toen Ik Mijn leven gaf om jullie te redden, laat Me jullie nu
a.u.b. niet verliezen. Ik houd van jullie, Mijn kinderen. Ik huil terwijl Ik
jullie een laatste keer smeek om Mij niet af te wijzen ten voordele van de
Bedrieger.
Ik zal iedereen die zijn schuld belijdt vergeven
Ik kan niet tussenkomen tegen jullie vrije wil in omdat dit één van de
geschenken is aan jullie gegeven toen jullie geboren werden in het licht
van God. Ik zal zeer binnenkort komen zoals aangekondigd in de Schriften
– sneller dan wie ook kan beseffen. De wereld zal zich in duisternis en
wanhoop storten. Toch zal Ik onmiddellijk op het ogenblik van de
belijdenis stuk voor stuk elk van Mijn kinderen vergeven wanneer hun
zonden aan hen geopenbaard worden – ongeacht hoe weerzinwekkend
deze zijn. Zij zullen met lichaam en ziel het Paradijs binnentreden,
wanneer de Hemel en de aarde één worden, waar jullie allemaal zullen
leven in de eeuwigheid met jullie familie voor eeuwig en altijd.
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Beloftes die het Paradijs te bieden heeft
Geen ziektes, geen lichamelijke ontbinding, geen zonden – alleen maar
liefde. Dat is de belofte van Mijn Paradijs. Niemand zal aan iets gebrek
hebben. Iedereen zal leven in eendracht, vreugde en liefde.
De realiteit van de hel
Wijs dit leven niet af voor het leven dat Satan jullie beloofd heeft! Er is
tegen jullie gelogen! Als jullie deze weg volgen waar God of Ik, Jezus
Christus jullie Verlosser, geen deel van uit maken, zijn jullie op de weg
naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen van
ontzetting als jullie deze vergissing inzien. Daardoor zullen jullie smeken
om barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de
haren uit jullie hoofd trekken. Maar omdat jullie een vrije wil hebben,
een geschenk van Mijn Vader, kan dit niet ongedaan gemaakt worden.
Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de verdoemenis
ondergaan en voor eeuwig branden in de hel. Het is echt waar. De ergste
vervloeking is het besef dat er een God is. Dat Ik, jullie Verlosser Jezus
Christus, inderdaad besta. En er zal op dat moment geen enkele manier
zijn om jullie te redden.
Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de overkant. Als dat zich
afspeelt, en jullie de afschuwelijke waarheid beseffen, zal het te laat zijn.
Onthoud deze woorden! De ergste vervloeking is te weten dat jullie het
aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de grootste kwelling zijn en
deze zal eeuwig voortduren in het vuur van de hel waar het lijden
aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats van te genieten
van het aan jullie beloofde Paradijs door de leugens van de Bedrieger
eindigen in de angstaanjagende gangpaden van de hel. Het is echt waar
en het geeft het lijden in eeuwigheid weer.
Aan ieder van jullie, die niet geloven dat Ik met de mensheid
communiceer, vraag Ik dat jullie a.u.b. bidden tot Mijn Heilig Hart. Bid
elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid om 15 uur. Ik
zal jullie verzoek beantwoorden met liefde welke jullie onmiddellijk
zullen gewaar worden. Houd Mijn hand vast, kinderen. Laat deze niet los.
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Ik houd zoveel van jullie allen dat Ik Mijn leven gaf voor elk van jullie
zodat jullie gered kunnen worden.
Deze keer kom Ik om te oordelen. Hoeveel Ik ook van jullie houd, Ik kan
niet tussenkomen in de gave van de vrije wil die jullie door Mijn
liefhebbende Vader geschonken is. Ik hoop dat door Mijn hedendaagse
zieners en profeten jullie uiteindelijk zullen luisteren. Denk eraan dat de
waarheid de weg is naar de eeuwige redding en een nieuw begin
wanneer het Paradijs terugkeert naar de aarde.
De leugens van Satan
De leugens, ongeacht hoe verlokkelijk, zijn niet meer dan dat. Leugens –
ontworpen om de geliefde zielen te stelen opdat ze niet door Mijn Vader,
de Schepper en Vervaardiger van de aarde gered kunnen worden.
Jullie Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.

Het teken van de eindtijd – Maar de glorie zal naar de
aarde terugkeren
Ontvangen zondag 14 november 2010 23.00u
Mijn geliefde dochter, voel je niet schuldig voor de twijfels die je vandaag
gevoeld hebt. Dit is normaal. Jouw begrip van geestelijke zaken is niet zo
groot als het zou moeten zijn maar dat is niet erg.
Ik zal je leiden en je zult tijdig het doel van jouw opdracht begrijpen. Ik
wil dat je doortastend blijft in je werk en je gehoorzaamheid aan Mij. Dit
is een moeilijke opdracht en deze zal ook emotioneel uitputtend voor je
zijn. Ik zend je een geestelijke leidsman om je te helpen de ontzaglijke
taak, die volbracht moet worden, door te komen. De taak is zo belangrijk
aangezien er zonder dit werk meer zielen verloren zullen gaan aan de

~ 24 ~

De Waarschuwing – Boodschappen van Jezus Christus 2010 - 2011

Kwade. Mijn dochter, je hebt je aan deze taak toegewijd alvorens Ik je
opriep om dit werk te doen.
Ik leid jouw geestelijke leidsman. Hij zal de waarheid herkennen wanneer
je spreekt. Inmiddels zal je slechts enkele van de zonden van de
mensheid opgevangen hebben gedurende de laatste 2 dagen op een
manier die tot nog toe voor jou onmogelijk was. Heb je het verschil
gezien? Heb je je onwennig gevoeld als je naar Mijn kinderen keek? Je
zag hen in een ander licht, niet? Dat is de kracht van de Heilige Geest
waarmee Ik jou gezegend heb.
De liefde die je in je hart voelde voor Mijn kinderen en de priesters die je
vandaag in de Mis zag, is eveneens de gave die Ik je schenk door de
kracht van de Heilige Geest. Je zult de zonden van de mensheid nu
zodanig zien, voelen en horen dat je de pijn zult voelen die Ik voel. Je zult
ook de liefde zien die Ik voor Mijn kinderen heb door jouw ogen die Mijn
hart weerspiegelen.
Wees niet bang voor deze gaven, Mijn kind! Heb niet het gevoel dat je
deze taak niet aankan want de kracht, die je gegeven zal worden door
Mijn genaden, zal je zo sterk maken dat je nooit achterom zult kijken. Je
zult dit ook niet willen.
Nu voel je je verzwakt. Dit is het gevoel van Mijn goddelijke kracht,
golvend door jouw lichaam. De gloed is de liefde die Ik voor jou voel.
Ween niet, Mijn kind! Tot nu toe ben je uitzonderlijk sterk geweest en zo
aanvaardend hoewel het nog maar een paar dagen geleden is sinds ik
voor het eerst met je sprak. Neen, Mijn kind, je beeldt je dit niet in! Je
blijft twijfelen aan jezelf en aan diegenen die je nabij zijn.
Degenen die hun ziel aan Satan verkopen
Schrijf nu het volgende! De wereld zucht onder het gewicht van de
duisternis en de snode samenzweringen van de Kwade die doorgaat met
Mijn geliefde kinderen te verleiden en bekoren. Ze zijn zodanig verstrikt
geraakt dat velen van hen zich kronkelen als dieren zelfs in weerwil van
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de mensheid. Hoeveel arme zielen, gevoed door wellust, gierigheid en
ijdelheid, lijken voor diegenen met geloof in zo’n beklagenswaardige
toestand? Zij, in hun ijdelheid, geloven dat ze echte macht hebben. De
macht die hun door Satan beloofd is. Veel van deze kinderen hebben
ervoor gekozen om hun ziel te verkopen en scheppen met trots hierover
op.
Meerdere van Mijn kinderen worden aangetrokken door de beloften van
aanzien en rijkdom zichtbaar voor de hele wereld. Neen, zij zijn niet
beschaamd om op te scheppen over het feit dat zij hem toebehoren. De
beloftes die hij gedaan heeft zijn niet enkel leugens, ze zijn aan hen
gegeven uit pure haat voor de mensheid. Satan haat de mensheid.
Hij liegt tegen Mijn kinderen en vertelt hen dat hij hen alles kan geven
maar helaas is dit een leugen. Degenen die hem en zijn loze beloftes
volgen, zullen en kunnen niet gered worden.
Bid, bid, bid voor Mijn kinderen. Mijn dochter, Ik weet dat je moe bent
maar sla hier acht op. Ook de gelovigen die lauw zijn en die zich niet
rechtstreeks tot het uiterste schikken naar de Kwade moeten op hun
hoede zijn. Zij, met inbegrip van Mijn gelovigen en sommige van Mijn
gewijde bedienaren, bisschoppen en kardinalen, spotten hatelijk met het
geloof van Mijn kinderen. Hun spiritualiteit is verdwenen achter
hebzucht in sommige plaatsen waar goud en rijkdom de goddelijke gaven
bedekken die hun gegeven werden als apostelen van God.
De Kerk is de weg kwijtgeraakt en is ondergedompeld in duisternis. Dit
werd aangekondigd, Mijn kind en het is een teken van de Eindtijd. Die
vindt plaats wanneer de laatste Paus tevoorschijn zal komen en de
wereld onder de bedrieglijke leiding van de Valse Profeet ten onder zal
gaan.
Openbaringen over wat Mijn Tweede Komst zal voorafgaan, zullen aan
jou gegeven worden, Mijn kind, zodat jouw woorden beluisterd kunnen
worden opdat de zielen voorbereid zullen zijn vóór de grote
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Waarschuwing. Wees niet bezorgd! Het leven zal verdergaan. De glorie
zal naar de aarde terugkeren. Mijn kinderen zullen gered worden uit de
klauwen van de Kwade die vernietigd zal worden. Het is belangrijk dat hij
Mijn kinderen, door zijn bedrog, niet met zich meeneemt in de afgrond
van de hel.
Mijn woord moet krachtig zijn. Mijn kinderen moeten luisteren. Het is uit
pure liefde dat Ik hen deze Waarschuwing geef. Omdat Ik als Rechter
kom, en niet als Heiland, is het door de gebeden van Mijn Goddelijke
Moeder en Mijn volgelingen over heel de wereld dat de tijd voor het
Oordeel in het verleden uitgesteld geweest is. Deze keer zal dit niet zo
zijn.
Niemand zal de datum van de Tweede Komst kennen
De datum zal niet aan jou noch aan Mijn kinderen meegedeeld worden.
Die kan niet onthuld worden. Daarom is het belangrijk dat al Mijn
kinderen voorbereid zijn. Zij die zich niet willen voorbereiden, kunnen
niet zeggen dat hen de waarheid niet gegeven werd. Wanneer de
Waarschuwing plaatsvindt, zullen zij de waarheid beseffen. Ja, als zij hun
zonden belijden en erkennen, zullen zij Mijn Zegen ontvangen. Als zij dit
niet doen, zullen zij in de hel geworpen worden. Mijn barmhartigheid zal
tegen die tijd verstreken zijn.
Ga nu, Mijn kind. Maak het bericht klaar zodat de wereld het kan
vernemen. Zeg aan Mijn kinderen, de gelovigen, dat ze niet moeten
vrezen. Zeg hen om te bidden voor de niet-gelovigen. Zeg dan aan de
niet-gelovigen om zich terug tot Mij te wenden. Doe alles wat mogelijk is
om hen aan te sporen om hun harten te openen.
Jullie Verlosser, Jezus Christus, die komt om de levenden en de doden te
oordelen.
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De tweede komst
Ontvangen maandag 15 november 2010 3.00u
Dank je, Mijn dochter, om te volharden in Mijn waarheid en te beseffen
dat Mijn communicatie met jou echt waar is. Je zult Mijn Geest in je
lichaam voelen wanneer Ik kom om aan jou Mijn goddelijke boodschap te
openbaren die nodig is voor de mensheid om deze tijden te begrijpen. Ik
breng een boodschap van zuivere liefde en hartstocht aan de kinderen
van Mijn Vader. Deze boodschappen moeten op de eerste plaats aan alle
volgelingen van God duidelijk maken dat het nodig is om nu op hun
knieën te vallen en de waarheid van het Boek van Johannes te begrijpen.
De tijd is rijp voor Mijn Tweede Komst waarvan de tekenen al onthuld
worden aan degenen die de profetieën, lang geleden aangekondigd,
kennen. Kijk, wat zie je nu? De tekenen zijn zichtbaar. De mensheid
beseft het vreselijke verval niet waaraan zij onderworpen wordt. De
snode leugen, verstrekt aan en aanvaardt door argeloze regeringen,
verbergt zich onopgemerkt onder het mom van welzijn.
Luister nu naar Mij, Mijn kinderen! De Antichrist is klaar om op te duiken.
Blijf op jullie hoede, open jullie ogen en hart voor de waarheid of jullie
zullen omkomen! Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, want jullie zullen
Mijn kudde leiden naar de heilige aanbidding van Mijn Eeuwige Vader.
Voor die gelovigen zal het levensvoedsel overvloedig zijn gedurende de
donkere dagen. Blijf bij elkaar, heb elkaar lief! Geef elkaar de kracht
zodat jullie alle rassen, overtuigingen en gelovigen van overal kunnen
verenigen voor Mijn Vaders Koninkrijk!
Het zal jullie taak zijn om de liefde van God te laten zien, de goedheid, de
liefde, de hoop en de waarheid over het Eeuwige Leven dat de gehele
mensheid verwacht. Het zal door samen te bidden zijn, door jullie muur
van trots en schroom neer te halen, dat jullie de krachtige strijdmacht
zullen worden. Samen zullen jullie sterk zijn. Jullie geloof in Mij, jullie
goddelijke Verlosser, zal helpen de niet-gelovigen te bekeren. Deze
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mensen, waarvan velen niet door eigen schuld, zijn onwetend van Mijn
liefde. Zij kunnen liefde voelen voor elkaar maar beseffen niet vanwaar
deze komt. Leid hen, Mijn kinderen van God, naar het licht!
Ik ben het Brood en Ik ben het Licht. Mijn licht zal jullie allen veilig
bewaren. Maar Ik spoor jullie aan om edelmoedig te zijn in hart en ziel en
te denken aan die arme zielen die een leidraad nodig hebben. Jullie
moeten dit doen door een voorbeeld te zijn en deze zielen te tonen hoe
dichter bij Mij te komen. Ze moeten zachtjes, maar vastberaden, naar de
weg overgehaald worden. Het is belangrijk hen te wekken uit hun
sluimering van onwetendheid voordat het te laat is.
Mijn kinderen, begrijpen jullie de onderrichtingen in Mijn Vaders Boek
niet? Het Boek dat het teken van Mijn Wederkomst op aarde openbaart,
moet bestudeerd en aanvaard worden als de waarheid. God, Mijn
Eeuwige Vader, door de profeten, liegt niet. Hij spreekt zichzelf niet
tegen. De aangekondigde hemelse tekenen worden nu aan jullie getoond
en jullie moeten je nu voorbereiden.
Jullie en jullie familie zullen door Mij in een oogopslag opgeheven
worden
A.u.b., a.u.b., a.u.b. bid voor leiding. Gelovigen, maak jullie nu klaar om in
Mijn Naam te strijden en weerstand te bieden aan de Antichrist. De
mensen zullen met jullie lachen als jullie hen herinneren aan de
profetieën vervat in het Boek van Johannes. Jullie zullen aangeklaagd en
met ironische vermakelijkheid uitgescholden worden vanwege jullie
zienswijze en bezorgdheid. Negeer dit want jullie hebben nu een
opdracht vanwege Mij. Bid, bid en overhaal de niet-gelovigen om de
onderrichtingen te aanvaarden. Wees niet bevreesd! Daar velen van
jullie bang zijn voor de toekomst en voor hun familie, vertel Ik dit:
wanneer de tijd daar is, zullen jullie en jullie familie door Mij in een
oogopslag opgeheven worden naar de Hemelen. Dan zullen jullie de gave
van het Eeuwig Leven ontvangen wanneer de Hemel en de aarde één
worden. Dit is wat bedoeld wordt met het Nieuw Paradijs. Het zal een

~ 29 ~

De Waarschuwing – Boodschappen van Jezus Christus 2010 - 2011

tijd worden van enorme glorie, liefde en volmaaktheid voor al Mijn
volgelingen.
Blijf sterk! Jullie moeten een korte periode van kwelling ondergaan. Maar
jullie geloof zal jullie sterk houden. Denk eraan dat Ik van jullie allemaal
houd. Houd in ruil daarvoor van Mij en help Mij om zoveel mogelijk
zielen te redden.
Jullie zijn Mijn machtig leger en het is nu tijd om jullie klaar te maken
voor de strijd. Ik zal jullie allemaal leiden naar het Koninkrijk van Mijn
Vader.
Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest
Ontvangen maandag 15 november 2010 11.00u
Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is.
Schrijf dit, Mijn dochter. De snelheid waarmee de profetieën zich
ontvouwen, zal duidelijk door iedereen te zien zijn. Kijk naar de
veranderingen die zichtbaar zullen worden met Mijn Kerk als één van de
eerste tekenen. Dit is als de Bedrieger Mijn apostelen zal weglokken.
Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer
de controle zullen hebben over jullie eigen land. Dit omvat alle materiële
en militaire controle. Mijn kinderen, hun leidsmannen en al degenen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun volk, zullen alle controle
verliezen. Ze zullen zijn zoals een schip zonder roer. Dit schip, waar zij
bevel over voeren, zal stuurloos worden en zij zullen vergaan.
Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die
deze boosaardige groeperingen van mensen op jullie zullen uitoefenen,
te doen verslappen. Zij behoren niet tot Gods Koninkrijk. En door de
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listige misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet beseffen dat dit een
krachtige macht is welke erover waakt om zichzelf niet kenbaar te
maken.
Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen
denken dat jullie in harde tijden leven maar deze façade is ontworpen
om jullie dat te laten denken. Richt jullie nu op, Mijn kinderen!
Het teken van het Beest
Aanvaard het merkteken niet! Als meer van jullie het niet aanvaarden,
zijn jullie sterker in aantal. Dit merkteken – het teken van het Beest – zal
jullie ondergang zijn. Het is niet wat het lijkt. Door toe te stemmen,
zullen jullie verder en verder verwijderd worden.
Pas op voor het plan, aangedreven door de Bedrieger, om alle tekenen
van Mijn Eeuwige Vader en de onderrichtingen van de Schrift te
verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen dit zien in scholen, universiteiten,
ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De grootste gruwel,
welke Mij hevige pijn veroorzaakt, is de afschaffing van de
onderrichtingen van de Schrift aan degenen die hun aanbidding voor Mij,
hun Goddelijke Verlosser, in de praktijk brengen. Zeer spoedig zullen
jullie zien dat Mijn woord en de onderrichting van de waarheid
afgeschaft en strafbaar zal worden.
Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam
lijden. Deze kwade machten zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze worden
geleid door Satan. Jullie zullen hen overal vinden en vooral tussen deze
gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven. Kinderen, wees
niet bang voor jezelf! Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide
zielen die zo besmet zijn door de verleider dat zij het moeilijk vinden om
zich terug te trekken. Zodanig is de greep die hen vasthoudt. Deze
mensen zijn niet te vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen
communiceren. Ze zullen jullie zodanig in een tang houden aangezien zij
over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden om tegen hen
te strijden daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie
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bezittingen, jullie belastingen en het voedsel dat jullie nodig hebben om
te overleven.
Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen
doorgaan met hun slaafsheid aan het kwade zullen zij zich in een afgrond
storten met zulke verschrikkingen dat het beschrijven van hun lot te
angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn. De mensen zouden
steendood vallen als zij maar één minuut van de kwelling die zij zullen
ondergaan, zouden ontwaren.
De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen wanneer de
hand van Mijn Eeuwige Vader in allerijl zal neervallen, als straf voor hun
zonden, waarvan men op deze aarde getuige zal zijn. De zonden waar Ik
voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of samenspant met dit
onheilspellende maar goed georganiseerde leger van vernietiging, is geen
kind van God. Dit verdorven leger, doordrongen van demonen uit de
diepten van de hel, voert daden uit van zodanig kwaadaardige omvang
dat onschuldige mensen deze onmogelijk kunnen doorgronden.
Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de waarheid voor
wat het is, zal na verloop van tijd ontdekt worden. Richt jullie nu op ,
Mijn kinderen! Bestrijd de krachten van het kwaad voordat zij jullie
verpletteren. Wees op jullie hoede voor de wereldwijde voorschriften in
welke gedaante, grootte, vorm of code dan ook. Kijk aandachtig naar
jullie leidsmannen en naar degenen die jullie dagelijkse toegankelijkheid
tot geld, dat jullie zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie
moeten nu een voorraad voedsel opslaan.
Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn leer weerspiegelt,
niet aanvaard maar aanhoor Mij nu. Deze profetieën zijn aangekondigd.
Mijn kinderen moeten aandachtig luisteren. De geest van de duisternis
neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, moeten sterk blijven. Houd jullie
geloof in Mij levend door het gebed. Elk van Mijn volgelingen moet elke
dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid opzeggen. Het zal de
zielen sterken en hen helpen om genade te vinden op het moment van
de dood.
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Mijn kinderen, laat a.u.b. Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen.
Mijn volgelingen hebben een taak te volbrengen voor Mij. Laat Me dit
zeggen. Denk eraan dat jullie vervuld zullen worden door de Heilige
Geest zodra jullie Mijn woord aanvaard hebben. Vrees niet want jullie
zijn uitverkoren. Jullie, Mijn leger van volgelingen, zullen de nederlaag
van de Kwade veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten jullie
bidden.
Ik kom met een boodschap van ware liefde. Beseffen jullie niet dat jullie
het Paradijs zullen ervaren als de Hemel en de aarde zich samenvoegen?
Er valt niets te vrezen want jullie, Mijn volgelingen, zullen met lichaam,
ziel en geest verheven worden tot het Rijk van de goddelijke Hiërarchie.
Jullie zullen jullie geliefden zien. Deze geliefden die genade gevonden
hebben bij Mijn Eeuwige Vader.
Doe wat Ik zeg! Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij! In ruil
hiervoor zal Ik jullie sterkte geven. Bid voor bescherming, door het
opzeggen van de meest heilige Rozenkrans, aan jullie gegeven met de
zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed moet enerzijds
opgezegd worden om te helpen om jullie te beschermen tegen de
Kwade. Anderzijds moeten jullie vragen om bescherming voor deze
mensen met wie jullie in contact komen zodat zij jullie niet kunnen
bezoedelen of het geloof verdrijven dat jullie voor Mij in jullie hart
hebben.
Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor
Mijn geliefde gewijde bedienaars. Voor deze heilige, toegewijde dienaars
door Mij gezonden om jullie te begeleiden. Zij, juist zoals Mijn
volgelingen, lijden onder de kwellingen van de Kwade. Hij zal nooit
stoppen met te proberen jullie blind te maken voor de waarheid en zal
elke smerige tactiek gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat jullie
geloof vals is. Hij, de Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een
zachte, vriendelijke manier verwoord, om jullie ervan te overtuigen dat
hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door de Antichrist, zich inspannen
om jullie te doen geloven dat hij de uitverkorene is.
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De Antichrist
Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk
bedrog. Wees op jullie hoede! Hij zal gezien worden als de boodschapper
van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen zullen op hun
knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie
zullen geloven dat het van goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij
zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. Ware
gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige,
hoogdravende houding zal verborgen worden achter louter kwaad. Hij zal
pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en liefde
voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn
geliefde kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren.
Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal
machtig, zelfverzekerd, humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal
gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen
aantrekken maar hij zal snel veranderen.
Hij zal grote schade aanrichten en zal velen vermoorden. Zijn
terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie
onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren
naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, moeten
sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie
onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen.
Velen zullen sterven door hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie
lijden voor Mij, in Mij en met Mij zijn jullie uitverkoren. Bid, bid om niet
onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en kom op voor
Mij!
Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren
over jullie zielen. Laat Me jullie vasthouden in Mijn armen, jullie
koesteren door Mijn goddelijke genade om jullie de sterkte te geven om
te strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan.
Jullie mogen nooit deze weg kiezen of ook jullie zullen verloren zijn voor
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Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer veel manieren hulp
gegeven worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu
heen en bid tot Mijn Goddelijke Barmhartigheid en maak jullie klaar voor
de beslissende strijd.
Jezus Christus, Koning van Mijn volk
Verlosser en Rechtvaardige Rechter.

Waarschuwing voor de geestelijkheid
Ontvangen dinsdag 16 november 2010 9.55u
Mijn dochter, je bent gisteren afgewezen aangezien de mensen
probeerden om twijfels in je gedachten te brengen. Je hebt daardoor
geleden. Wanhoop niet! Mijn woord zal gehoord worden. Je zult
geconfronteerd worden met hindernissen waardoor je je ontgoocheld
zult voelen bij het werk.
Mijn dochter, Ik leid je. Je moet daaraan denken en nooit Mijn belofte
vergeten. Ik deed zoals je vroeg, en liet je toe om afgelopen nacht rustig
te slapen. Je bent nu sterker. Voel je dat niet?
Wees behoedzaam met wie je communiceert. Mijn volgelingen, of
degenen waarvan je denkt dat het Mijn volgelingen zijn, zijn niet altijd
wat ze lijken. Je moet doen wat je hart je ingeeft.
De wereld lijkt misschien zoals het altijd geweest is. Toch is er
verandering en dit vindt nu plaats. Deze verandering leidt de mensheid
naar een duisternis die hen zal omhullen en die hun liefde voor Mij zal
benevelen.
Waarom willen Mijn kinderen de waarheid blijven trotseren? Zij volgen
Mijn leer niet. Toch is hen dit geschenk gegeven door Mijn apostelen die,
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uit liefde voor Mij en door de kracht van de Heilige Geest, de wereld een
zeer bijzonder geschenk gaven. De gave van de waarheid is aan al Mijn
kinderen doorheen de wereld onderwezen en verspreid. Veel kinderen
volgden deze leidraad doorheen de eeuwen.
Anderen, terwijl ze de waarheid kennen, besloten deze te verdraaien om
te schikken naar hun eigen bedoelingen, verlangens, wellust en
zoektocht naar macht. Mijn volgelingen konden vervolgens geen
onderscheid maken tussen de waarheid van het woord van God en de
onwaarheden verspreid door degenen die misleid werden. Dit is hoe de
Bedrieger werkt. Hij veroorzaakt verwarring, wanhoop en een gevoel van
hopeloosheid. Hij heeft dit gedaan vanaf Mijn kruisdood. Maar aanhoor
Mij nu! Hij zal niet winnen, Mijn dochter. De machten van de hemelse
leiding zullen nogmaals bij de kinderen het geloof inprenten door de
onderrichtingen van Mijn profeten.
Verzoek Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor de veranderingen
die zij in de wereld zien. Vraag hen om hun hart, hun ogen en hun geest
te openen om de leugens, door Satan verspreid, te aanschouwen. Van
hem komt een web van beloften voort. Ontworpen zodat Mijn kinderen
zich aangetrokken zouden voelen door uiterlijke wonderen. De
wonderen en de bedrieglijke roem zijn waardeloos.
Zij zijn niet gericht op de liefde noch bieden zij enige echte vertroosting
zodra de ledigheid ervan aan het licht gebracht wordt.
De kwade machten worden nu steeds sterker, Mijn kind. Zij worden
georganiseerd door Satan, door middel van zijn leger van boosaardige
volgelingen. Deze volgelingen gehoorzamen, uit hebzucht en eigenliefde,
in gewillige aanbidding en zullen geleid worden naar zijn trendy paradijs.
Zijn beloofde paradijs is niets anders dan zwarte duisternis en tegen de
tijd dat Mijn kinderen dit beseffen, zal de tijd van de redding voorbij zijn.
Gebed om verlossing
Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar
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willen redden, zeker uit liefde voor hun eigen familie. Mijn liefde zal hen
blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten nooit bang
zijn om zich te buigen en te zeggen:
O, mijn Heer, leid mij naar Uw Koninkrijk en bescherm me tegen de
duisternis die mijn ziel overspoeld heeft. Hoor mij nu, o Heilig Hart en
laat door Uw goedheid Uw licht van liefde en bescherming
doorschemeren.
Degenen van Mijn kinderen die dit gebed opzeggen, zullen verhoord
worden. Hun smekingen om verlossing voor hen en voor degenen waar
zij van houden, zullen beantwoord worden. Ik heb, door middel van Mijn
zieners geleid door Mijn Gezegende Moeder, moeizaam geprobeerd om
waarschuwingen in de wereld te zenden. Vele, vele malen werden Mijn
zieners, niettegenstaande de afwijzingen in het begin, uiteindelijk
aanvaard. Deze keer zal hen het belang van de tijd, voordat de
boodschappen door voldoende mensen gehoord worden, niet worden
toegekend.
Wees op jullie hoede voor valse profeten
Niettemin moet Ik Mijn kinderen waarschuwen om op hun hoede te zijn
voor valse profeten. Veel waarachtige zieners werden misleid. Aan de
zieners die waarachtig zijn, zullen de genaden geschonken worden die
Mijn waarheid op een zodanige manier zullen uitstralen dat zij gepaard
zullen gaan met bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen welke
niet ontkend kunnen en zullen worden.
Mijn hart breekt als Ik zie hoe velen van hen door Mijn allerheiligste
discipelen verloochend worden. Dezelfde discipelen, die Ik afgevaardigd
heb om Mijn kinderen te onderrichten, falen in hun opdracht. Zij moeten
zich nu tot Mij wenden om leiding en bidden voor de nodige genaden om
Mijn volk te leiden.
Mijn gewijde bedienaren zijn heel bijzonder en degenen die de
sacramenten ontvangen hebben, moeten luisteren naar Mijn dringend
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verzoek. Jullie zijn het nu aan Mij verplicht. Hernieuw jullie geloften nu!
Geloof en volg Mijn heilige boodschap! Wees sterk want jullie worden nu
allen geroepen om getuigenis af te leggen van de waarheid in het Boek
der Openbaringen. Aanvaard dat de tijd gekomen is! Maak jullie nu klaar
voor deze grote gebeurtenis. Verloochen Me niet of keer Me niet de rug
toe! Predik met kracht en overtuiging! Verzwak Mijn onderrichtingen niet
door Mijn volgelingen te vertellen dat alles zal goed komen. Dit is niet de
boodschap waarvoor jullie geroepen zijn. Jullie zijn aan Mij, jullie
Goddelijke Verlosser, verplicht om jullie kudde in kennis te stellen van de
waarheid.
Er moet niet tegen Mijn kinderen gezegd worden dat ze allemaal gered
zullen worden. Dit is een onwaarheid! Want het zijn enkel diegenen die
Mijn vergeving opzoeken en zich aan Mij en Mijn leer overgeven die
gered zullen worden.
Waarom volgen jullie de leer van de Schrift niet? Waarom gebruiken
jullie excuses? Waarom misleiden en overtuigen jullie Mijn kinderen dat
God iedereen zal vergeven? Mijn Eeuwige Vader zal enkel diegenen
vergeven die in Mij geloven en die tot inkeer komen.
Heeft Mijn kruisdood jullie niets aangetoond? Ik stierf om de mensheid
te verlossen van de razernij van Satan. Toch onderwijzen jullie, door
misplaatste verdraagzaamheid, een leugen aan Mijn kinderen. Jullie zijn
het slachtoffer geworden van de druk op de mensheid om de heilige
geloofsleer, waarvoor jullie geroepen zijn om die te verkondigen, te
verbloemen.
Zijn jullie niet beschaamd? Jullie worden zo in beslag genomen door de
wereldse aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft, dat jullie de
valse leerstellingen volgen die jullie zijn voorgeschreven door de
populaire verdraagzaamheid die Satan verspreid heeft onder Mijn
kinderen. Deze arme, misleide kinderen hebben leiding nodig. Zij moeten
ook het verschil begrijpen tussen de menselijke interpretatie en die
goddelijke belofte door Mij gegeven.
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Waarom willen Mijn kinderen niet geloven in de goddelijke tussenkomst?
Waarom bagatelliseren jullie dit als het zich bij jullie voordoet? Mijn
priesters, luister naar Mijn dringend verzoek. Bid dat Mijn boodschap van
waarheid gehoord zal worden.
Boodschap aan de bisschoppen
Tot Mijn bisschoppen zeg Ik dit. Leg jullie gewaden af, keer jullie rug naar
de rijkdom waar jullie geloof aan hebben gehecht! Zoek de nederigheid
op die vereist wordt van jullie! Gehoorzaam Mijn woord nu of zie de
gevolgen onder ogen! Jullie zijn het verplicht aan Mij en aan Mijn
Eeuwige Vader. Hoe blind zijn jullie geworden? Tekenen worden nu
gegeven via zieners, in de lucht, en jullie hebben verzuimd er acht op te
slaan. In plaats daarvan zitten jullie in jullie kastelen en lachen spottend.
Hierdoor zullen jullie zonden niet vergeven worden.
De zonden van Mijn gewijde discipelen, diegenen die kozen voor Mijn
weg, beledigen Mij in hoge mate. Open jullie ogen, jullie hart en keer
terug naar de leer volgens Mijn Heilig Boek.
Boodschap aan de kardinalen
Tot Mijn kardinalen zeg Ik dit. Tot op welke verheven hoogtes zijn jullie
gaan staan zodat jullie de sacramenten of de waarheid van Mijn leer om
Mijn kudde te leiden, vergeten zijn. Kom nu naar beneden en handel
volgens Mijn leiding. Wees niet afgeleid door de onwaarheden die de
mensheid vastgegrepen hebben. Verloochenen ook jullie Mij niet!
Ik vraag jullie allen om voor Mijn geliefde moedige Paus te bidden, de
laatste ware Paus. Jullie, Mijn discipelen, worden op een dwaalspoor
gebracht door de Bedrieger. Hij heeft zichzelf bekend gemaakt in de
gangen van Mijn Kerk en zijn verdorven handelswijzen vertonen zich nu.
Tot diegenen van jullie die ogen hebben: blijf voor en achter jullie kijken.
Hij zal jullie ziel bemachtigen als jullie toegeven aan zijn bedrog.
A.u.b., bid nu voor ieder van jullie. Smeek om Mijn leiding! Smeek om
vergiffenis en laat Me jullie opnieuw leiden!
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Diegenen van jullie die deze onderrichting zullen aanvechten: luister nu!
Waarom zou Ik met jullie niet op deze manier communiceren? Ik
onderwees jullie allen door de Apostelen die, geleid door de Heilige
Geest, aan de wereld Mijn boodschappen gaven welke vanaf die tijd zijn
blijven voortbestaan. Nu is de tijd nabij. Heel jullie leven hebben jullie
gebeden om leiding. Nu, op dit moment, spoor Ik jullie aan om te
luisteren naar Mijn dringend verzoek.
Jullie Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.

Schuif alle twijfels terzijde
Ontvangen dinsdag 16 november 2010 23.00u
Schrijf het volgende, Mijn dochter! De twijfels die je gedachten
binnensluipen, waren te verwachten. Ja, je wordt verleid om je hoofd
weg te draaien maar hij, de Bedrieger, zal je nooit van Mij onttrekken.
Mijn geliefde dochter, je bent sterker dan je denkt want zeer weinig
uitverkoren zielen zouden in staat zijn om te gaan met dit belangrijke,
heilige verzoek zoals jij dat gedaan hebt. Het vergt moed om te gaan met
de wijze waarop Ik met jou communiceer. Je liep niet ineengedoken van
angst weg. Je wist vanaf het begin dat dit een goddelijke mededeling was
vanuit de hoogste en meest heilige rangorde.
Je gaat binnenkort extra verlichting ondervinden welke al je twijfels zal
wegnemen. Wanneer dit gebeurt, zal je geest zich meer openen om de
bijzondere genaden te ontvangen. Die moeten bijdragen om je te
doordringen met de moed en vastberadenheid die nodig zijn als hulp om
deze profetie naar buiten te brengen.
Ja, Mijn dochter, tot jouw grote verbazing ben jij de uitverkorene om de
profetieën opgenomen in het Boek van Johannes uit te dragen en de
mensheid voor te bereiden op de zuivering die zich binnenkort gaat
ontvouwen. Eenmaal de angst, twijfel en onzekerheid zich van jou
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verwijdert, Mijn geliefde dochter, zal je jezelf oprichten en deze
bijzondere taak die Ik van jou vraag, voleinden. Doe nu wat Ik zeg! Je
moet het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke dag om 15 u
bidden om zielen te helpen redden. Je moet doorgaan met het opzeggen
van de Rozenkrans die aan de wereld gegeven is door Mijn meest
kostbare Moeder die met Mij aan het werk is om Mijn Tweede Komst op
deze aarde voor te bereiden.
Veel zielen zijn nu voor Mij verloren doordat er dagelijks steeds meer van
Mij worden weggekaapt door de Kwade. Zij mogen niet van Mij
weggenomen worden. Help Mij a.u.b. om deze arme zielen te redden.
Schuif al je twijfels terzijde! Denk enkel aan je taak! Help hen de ogen te
openen om hen in staat te stellen zichzelf te bevrijden in de ogen van
Mijn Eeuwige Vader. Als je gewoon blijft denken aan het uiteindelijke
resultaat, zal je de reden begrijpen waarom dit belangrijk is en waarom
het een roeping is, voortgebracht vanuit de pure liefde die Ik voor al Mijn
kinderen in Mijn Hart draag.
Stel dit jullie op de volgende manier voor! De liefde van een toegenegen
ouder kent geen grenzen. Als een kind dwaalt en het pad van de
ondergang bewandelt, is het hartzeer en de kwelling als gevolg hiervan
en gevoeld door de ouder als een zwaard dat het hart doorboort. Elke
ouder die van zijn kinderen houdt, zal zich tot het einde toe inspannen
om voor hen te strijden. Zij geven nooit op. Nooit. Zo is het ook bij Mij. Ik
zal alles doen wat in Mijn goddelijke macht ligt, zonder in de vrije wil van
de mens tussen te komen, om hun harten terug naar Mijn Hart toe te
keren. Jij, Mijn dochter, zal Mij hierbij helpen.
Ik hoef je niet te herinneren aan de nood van gehoorzaamheid en
volledige overgave aan Mij. Dit is de roeping waarvoor je uitgekozen
bent. Neem nu je zwaard! Je moet zij aan zij strijden met je goddelijke
Verlosser in een laatste poging om de redding van al Mijn kinderen tot
stand te brengen vóór de Oordeelsdag.
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Ga nu heen in vrede en liefde om vandaag Mijn Lichaam te ontvangen.
Je liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Boodschap voor de agnostici en de atheïsten
Ontvangen donderdag 18 november 2010 9.00u
Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te
zeggen. Stel jezelf de volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat je
wel geloofde? Denk terug aan toen je een kind was dat geloofde in God.
Het maakt niet uit welke godsdienst je ouders beleden. Geloofde je? Wat
veranderde er? Was het de invloed van anderen? Zegden zij je dat er een
rationeel antwoord was voor je wezenlijke bestaan?
Het is sinds het begin der tijden moeilijk geweest voor Mijn kinderen om
het andere bestaan, buiten dit hier, te aanvaarden. Kijk toch rond in de
wereld en zie de wonderen van de schepping van Mijn Eeuwige Vader.
De zon, de maan, de zee, de rivieren, de planten, de dieren en alle
wonderen van de schepping en beantwoord het volgende. Waar kwam
dit allemaal vandaan? Geloof je echt dat het tevoorschijn kwam uit iets
anders dan een superieur wezen? Wees gewaarschuwd als je de leugens
hoort, verspreid door zogenoemde helderzienden, die voorkomen in de
New Age-beweging. Zij worden gevoerd naar wat zij geloven als zijnde de
waarheid en de sensatie van het aan hen beloofde leven in een nieuw
tijdperk. Dit tijdperk, waartoe zij gebracht werden om in te geloven, is
een nieuw paradijs. Een soort van gecontroleerde mensheid maar
niettemin het roemrijke centrum van het universum. Dit is een valse leer.
Veel van Gods mensen, met inbegrip van degenen die geloven,
verwarren ten onrechte hun geloof in deze leer met deze van het Licht.
Zij worden geleid door de demonen. Sommigen weten dat zij bestaan.
Anderen niet. Bid dat zij de waarheid inzien voordat zij verdergaan op
hun zinloze weg naar ijdelheid.
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Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie
Mij ook beledigen. Tot de atheïsten die geleid en beïnvloed worden door
andere overtuigingen zeg Ik: stop en denk na! In hun zoektocht om de
door mensen gemaakte redenering te volgen, geloven zij eenvoudigweg
in een ander geloof. Het geloof dat de mens de controle heeft. Hij heeft
dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare kinderen waarvoor Ik zal
strijden, worden aangemoedigd om Satan, de Bedrieger en vijand van de
mensheid, te volgen. Vraag aan de atheïst die buitengewoon veel moeite
doet om Gods kinderen onder druk te zetten waarom hij dit doet.
Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen? Waarom liegen deze
mensen? Veel van deze atheïstische groeperingen hebben een plan om
Mijn kinderen te bekoren en te verleiden tot een valse leer. Vergis jullie
niet! Hun overtuiging is een andere vorm van religie. Een religie die het
vermogen van de intelligentie, het verstand en de trots verheft. Zij
imiteren de eigenschappen van Satan. Zij volgen in hun blindheid een
ander geloof – de bewieroking van het duistere waar geen liefde bestaat.
Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij
niet beseffen dat waar zij voor staan een godsdienst is – de godsdienst
van de Bedrieger, die met hun domheid lacht.
Atheïsten, luister nog een laatste keer naar Mij. Keer nu terug naar de
Schriften. Onderzoek het Boek van Johannes en aanschouw de waarheid
daar deze zich nu begint te ontvouwen. Lijkt het jullie niet reëel
aangezien jullie nu getuige zijn van de gebeurtenissen terwijl ze elke dag,
laag na laag, voor jullie ogen worden blootgelegd.
Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden
aangekondigd, misschien de waarheid is? Open jullie ogen en spreek
eens tot Mij als volgt:
“God, als U de waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw
liefde. Open mijn hart om leiding te ontvangen. Als U bestaat, laat me
Uw liefde voelen zodat ik de waarheid kan inzien. Bid nu voor Mij.”
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Aangezien Ik beroep op jullie doe, zeg Ik dit nog een laatste keer. De
liefde is niet gemaakt door mensen. Jullie kunnen deze niet zien maar
wel voelen. De liefde komt van de Eeuwige Vader. Het is een geschenk
voor de mensheid. Het komt niet vanuit de duisternis. De duisternis die
jullie voelen, is verstoken van liefde. Zonder ware liefde kunnen jullie niet
voelen. Jullie kunnen het licht niet zien. Jullie zijn niet bezorgd om welke
toekomst dan ook. Ik ben het Licht. Ik ben de toekomst. Ik breng jullie
gelukzaligheid en leven voor altijd. Verander nu en vraag om Mijn hulp!
Doe dat en Ik zal jullie verhoren en jullie in Mijn armen sluiten.
Mijn tranen van geluk zullen je verlossen naarmate je terug Mijn geliefd
kind wordt. Kom nu en sluit je bij Mij aan in het Paradijs.
Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

De uitbreiding van de satanische groeperingen en de
wereldheerschappij
Ontvangen zaterdag 20 november 2010 7.20u
Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te
duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van
waaruit geen terugkeer mogelijk is.
Hij, de slang, heeft veel gedaanten. Zijn volgelingen, gehersenspoeld met
de beloften van onderlinge roem en macht, spannen nu samen om een
reeks gebeurtenissen over de hele wereld te veroorzaken die overal zeer
veel smart, pijn en ontzetting teweeg zullen brengen.
Mijn kinderen zullen niets wijzer geworden zijn. De kinderen aan wie de
waarheid getoond werd en die door Mij geleid worden, zijn moedige
kinderen. Zij proberen wanhopig om de wereld te waarschuwen voor
deze verschrikkelijke groeperingen, versplinterd in allerlei stromingen,
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allemaal met maar één doel in het achterhoofd. Uitgezaaid in elk land,
aanwezig in elk autoriteitsniveau, spannen zij in het geheim samen.
Er zijn onschuldige leden, deel van het snode genootschap, welke de
realiteit van de waarheid niet beseffen. In plaats daarvan werken zij mee,
doen hun goede daden zonder begrip van de kwaadaardige handelingen
die hun superieuren in het geheim plegen. Vergis jullie niet, deze
superieuren zijn devote volgelingen van Satan. Zij houden zich bezig met
aanbiddingsrituelen welke andere mensen, als die er getuige van waren,
zouden doen kokhalzen van afschuw door de obscene handelingen van
satanische verering en trouw aan de Kwade welke gebeuren in het hart
van hun organisaties.
Diegenen van jullie, die de woorden van Mijn moedige zielen amusant
vinden, luister nu naar Mij! Het niet begrijpen van de waarheid en het
niet luisteren naar deze moedige zielen zal jullie leven, geloof en
levensonderhoud te gronde richten. Deze mensen spannen al zo lang
samen. Hun werken zijn waarneembaar in heel veel landen maar ze zijn
op een zodanige manier ontworpen dat die kinderen, die opgaan in hun
dagelijkse gang van zaken, niet beseffen wat er gebeurt.
De slang zal NU opduiken!
Wanneer Ik zeg dat de slang op het punt staat om boven water te komen
dan bedoel Ik: nu. Hij en zijn goddeloze, kwaadaardige leger van trotse
en hongerige beesten rukken naarstig en met vastberadenheid op in alle
lagen van de bevolking. Zij besturen jullie leven op een manier waarvan
jullie je niet bewust zijn. Omdat zij geleid worden door de Bedrieger zijn
zij doortrapt, innemend, met geslepen tong, hebzuchtig, meedogenloos
en hebben enkel één doel voor ogen. Zij willen over jullie allemaal
heersen door middel van de banken, de moderne
communicatiemiddelen, de militaire en religieuze organisaties en de
overheid. Kijk uit en luister nu!
Geen samenzweringstheorieën
Mijn waarschuwingen en die van Mijn kinderen zullen verworpen

~ 45 ~

De Waarschuwing – Boodschappen van Jezus Christus 2010 - 2011

worden als samenzweringstheorieën. Dit is jammer genoeg niet het
geval. Mijn dochter, deze situatie is er niet zomaar ineens gekomen. Deze
groepering, en Ik verwijs nu naar enkel één groepering, is sinds eeuwen
aan het samenspannen, plannen aan het smeden, aan het aanwerven uit
de hoogste geledingen in de maatschappij. Zij hebben diegenen
vermoord die hen in het verleden ontdekt hebben. Zij hebben doorheen
de eeuwen leidsmannen vermoord, met inbegrip van gerenommeerde en
getalenteerde boegbeelden. Zij zijn bloedbroeders en verslinden het
vlees van de mensheid.
Satanische relikwieën
Zij brengen hulde aan de schunnige relikwieën en symbolen zoals de
slang wenst. Wees er zeker van, dit is een machtige en angstaanjagende
groepering. Zij zijn zó machtig dat het moeilijk zal zijn om uit hun
klauwen te ontsnappen eens jullie bestaansmiddelen, voedsel en geld
van hen afhankelijk zijn.
Mijn kinderen, zeer veel mensen met macht in regeringen, banken,
voedselindustrieën en hulpagentschappen weten niet wat er gebeurt, en
zij zullen dit niet weten, tot na de afloop van de Grote Beproeving welke
op het punt staat plaats te grijpen. Dan zullen zij het Beest zien opduiken
dat een spoedige verandering tot stand zal brengen zodat iedereen van
jullie zal moeten strijden zoals nooit tevoren om zich te verbergen voor
dit kwaadaardige regime.
Eens het Beest en zijn volgelingen jullie geld beheersen, zullen zij alles
beheersen behalve één ding. Zij kunnen niet en mogen nooit proberen
jullie zielen te stelen. Toch is het juist dit wat zij zullen proberen te doen.
Diegenen die twijfelen aan deze boodschap van waarheid, aan jullie
gegeven door het verlangen dat Ik heb om jullie te helpen, te leiden en
de waarheid aan jullie te onthullen, luister nu naar Mij! Als jullie deze
boodschap niet geloven bid Ik, door de gebeden die Ik aan Mijn
volgelingen zal vragen, dat jullie het licht zullen zien. Ik smeek jullie om
op jullie hoede te zijn en te letten op de tekenen van deze verdorven, op
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macht beluste beesten die kwijlen op het doel en de roem dat deze
zullen opbrengen.
Vergis jullie niet! Het beheersen van jullie vermogen om geld te
verdienen en jullie toegang daartoe, zal niet genoeg zijn. Neen, zij zullen
veel, veel meer van jullie willen. Zij zullen de controle willen hebben over
wat jullie eten, drinken en waar jullie wonen. Jullie moeten nu de
volgende maatregelen treffen om jezelf te beschermen.
Zoek toevluchtsoorden
A.u.b., zoek een toevluchtsoord zoals groepen van gelovigen. Sla voedsel,
dat je kunt bewaren, op. Begin nu te plannen alsof jullie een storm
verwachten. Weet dat de duisternis in die mate zal neerdalen dat, om te
overleven, jullie voorbereid moeten zijn.
Luister naar de profeten! Maak niet dezelfde fout als de mensen die
niet naar Mijn profeet Noah wilden luisteren. Zij keerden hem de rug toe.
Weigerden te luisteren. Zij gingen door met hun leven van dag tot dag
terwijl zij aten en lachten in totale veronachtzaming van het
afschuwelijke lot dat hen wachtte.
Richt jullie op! Wend jullie voor leiding tot de Allerhoogste God, Mijn
Eeuwige Vader. Bereid jullie familie voor op de komende sijpelende
duisternis die jullie nu niet kunnen doorgronden. Bid, bid, bid, voor de
moed om het Teken van het snode Beest niet te aanvaarden. Door
middel van zijn verdorven leger zal hij aanvankelijk proberen om een
demonisch identiteitsmerk verplicht te maken. Dit zal jullie toegekend
worden en voorgesteld als beslist noodzakelijk om geld op te nemen,
voedsel te kopen, te reizen, in jullie huizen te wonen en handel te
drijven. Dit is de ultieme controle. Jullie en jullie eerlijke politieke leiders
zullen machteloos worden.
Ik spoor de media aan, degenen die niet door deze verdorven groepering
besmet zijn, dit te onderzoeken en in te zien wat er aan het gebeuren is.
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Ontmasker allen die de slang en zijn leger steunen maar pak het
voorzichtig aan.
Mijn kinderen, wees beducht voor deze groepering. Weet dat ze
werkelijk bestaan en dat de beweringen van deze moedige sterke
mensen, die hen proberen te ontmaskeren, waar zijn.
Voor diegenen onder jullie die zich misschien afvragen hoe uit een
boodschap van goddelijke oorsprong dergelijke sensationele ‘nonsens’
kunnen ontspruiten. Denk nog eens na! Neem jullie toevlucht tot de
Schriften en lees deze. De woorden opgenomen in Mijn Vaders Boek van
de Waarheid zijn zoals het hoort. Zij verhalen gebeurtenissen uit de oude
tijden. Zij brengen de waarheid om jullie naar God te leiden. De woorden
van Mijn profeten toen en nu belichamen de volle waarheid van het
komende leven. De waarschuwing opgenomen in het Boek van Johannes,
al vinden tegenwoordig veel mensen deze moeilijk te ontcijferen, is
gebaseerd op een gebeurtenis welke zich nu zal ontvouwen.
Het Boek der Openbaring voorzegt nauwkeurig een reeks van
gebeurtenissen die door Satan geactiveerd zullen worden als de
Eindtijden naderen. Hij kent de waarheid. Hij weet dat zijn dagen geteld
zijn. Maar hij vertelt Mijn arme kinderen, die hem aanbidden, dat het
paradijs, een ander maar aanlokkelijker paradijs dan dat het door God
beloofde, hen wacht. Bijgevolg zal hij, in zijn eindstrijd met Mijn Eeuwige
Vader, er alles aan doen om de zielen in te pikken en zoveel mogelijk
vooraleer de toorn van Mijn Vader neerdaalt.
Hij, Satan, heeft haast. Loop de andere kant uit! Bied tegenstand voor
jullie familie en bid zoals jullie al lang niet meer gebeden hebben! Het
gebed zal jullie allemaal beschermen. Doe jullie geloof nu herleven en
wanneer de drie dagen van duisternis op de aarde neerkomen, zullen zij,
Mijn volgelingen, hun huizen met gemak verlichten. Deze verschrikkelijke
duisternis die geen mens zich kan voorstellen, is zwarter dan de nacht.
De niet-gelovigen en degenen die de lof van het Beest bezingen, zullen
op dat moment de waarheid beseffen. Want zij zullen niet ontsnappen
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aan de duisternis wanneer deze neervalt.
Houd stand, Mijn kinderen, en strijd! Plan om met zowel lichaam als ziel
te overleven wanneer de verdorven daden van deze mensen zich voor
jullie ogen ontvouwen.
Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Bekering
Ontvangen zondag 21 november 2010 1.30u
Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor
al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze
boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. Maak je geen zorgen,
zelfs voor diegenen onder jullie die het moeilijk vinden om in Mij, Mijn
Eeuwige Vader en de Heilige Geest te geloven. Velen van jullie, Mijn
dierbare kinderen, willen geloven maar vanwege jullie redenering en
logica, waarbij jullie alle dingen evalueren gebaseerd op rationeel
denken, zullen jullie het moeilijk vinden om te geloven in het
bovennatuurlijke.
Vrees niet! Door te bidden, zelfs maar één keer per dag, en te vragen aan
Mijn Heilig Hart om Mijn liefde over jullie uit te storten, zullen jullie je
binnen de kortste keren anders voelen. Velen onder jullie – degenen die
onzeker zijn in hun overtuigingen – benijden anderen met een diep
geloof. Jullie moeten begrijpen dat Ik jullie allemaal bemin. Net zoals bij
een ouder heeft ieder van jullie een diepe en speciale plaats in Mijn Hart.
Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie Mijn liefde niet waardig
zijn.
Hield Ik niet zodanig veel van jullie dat Ik vrijwillig Mijn leven voor jullie
gegeven heb in de hoop dat jullie een tweede kans zouden krijgen om
terug naar Mij te komen?
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Kinderen, jullie zullen altijd door anderen opzij geschoven worden omdat
jullie het geloof belijden in jullie Goddelijke Schepper. Als dit gebeurt,
denk er dan aan dat dit iets is waaronder de mensen op deze aarde
moeten lijden voor hun liefde tot Mij. Laat dit geloof in Mij, jullie
Goddelijke Verlosser, nooit verbleken of verborgen zijn voor diegenen
die met medelijden naar jullie zullen kijken.
Ja, veel van Mijn kinderen zullen jullie overtuigingen in vraag stellen,
beïnvloed door menselijke redenering en logica opzettelijk in hun
gesloten zielen aangebracht. Ten einde jullie meer te beledigen, zal hen
het genot ontnomen worden door jullie geloof en terwijl zij het niet
openlijk zullen toegeven, voelen zij een eigenaardige jaloezie. Deze
jaloezie komt voort uit de stelligheid die tot hen doordringt, dat er in hun
zielen een leegte is. Hoe ze zich ook inspannen om hun blik naar binnen
richten, toch kunnen ze niet begrijpen waarom dit zo is. Ondertussen zal
jij, de gelovige, vernedering ondergaan vanwege de beschamende ogen
van de toeschouwers met een zwak of totaal geen geloof.
Wees nooit bang of beschaamd om uit te komen voor de liefde die jullie
voor Mijn Eeuwige Vader voelen in jullie hart. Wees open over jullie
geloof! Draag jullie liefde voor Mij met trots voor iedereen zichtbaar! Op
die manier geven jullie het goede voorbeeld.
Probeer nooit te hard jullie overtuigingen door logische redeneringen op
een agressieve manier op te dringen aan niet-gelovigen. Betuig in plaats
daarvan liefde en steun aan jullie broeders en zusters, zelfs al weten jullie
dat ze een leidraad nodig hebben. Als zij de openhartige manier zien
waarmee jullie openlijk en met vreugde uitdrukking geven aan jullie
liefde voor Mij, zullen zij nieuwsgierig beginnen te worden.
Door anderen de weg te wijzen, door het voorbeeld van liefde, respect
en goede daden, zullen zij naar het Licht getrokken worden. Velen zullen
in het begin niet begrijpen waarom. Maar mettertijd en door de kracht
van jullie gebeden zullen zij naar Mij toe wandelen.
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Ik spoor jullie allen aan om te bidden voor de bekering van alle zielen.
Hiertoe behoren ook de mensen door jullie persoonlijk gekend waarvan
jullie aanvoelen dat ze nood hebben aan gebeden wegens de
moeilijkheden die ze in dit leven ondervinden. Bid ook voor de bekering
van die arme kinderen die Ik verloren ben door de duisternis welke hen
blind maakt voor de waarheid. Bid vooral uit medelijden en liefde voor
diegenen die actief de weg van de Bedrieger volgen. Zij hebben, meer
dan iemand anders, jullie gebeden nodig.
Maak aan iedereen waarmee jullie in contact komen de details bekend
over hoe elk van hen verlost kan worden, zelfs in het uur van de dood,
door het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
A.u.b., a.u.b., geef dit door aan iedereen die wil luisteren. Spoor hen aan,
als jullie durven, om het op te zeggen en te onthouden want als jullie dit
doen en zij zeggen deze op wanneer zij hun laatste adem uitblazen,
kunnen en zullen zij door Mij gered worden.
Wees nooit beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen
Voel jullie nooit beledigd als niet-gelovigen lachen of de draak steken
met jullie als jullie bidden. Wees nooit beschaamd voor de kruisjes die
jullie dragen om bescherming. Verstop deze symbolen van de liefde die
jullie voor Mij, jullie Goddelijke Redder, Mijn Eeuwige Vader of de Heilige
Geest hebben niet. Door met trots deze kentekens van heilige hulde te
dragen, zullen jullie anderen naar Mij toe leiden. Ondanks de uiterlijke
minachting van deze mensen kunnen jullie ondervinden dat zij jullie
innerlijk benijden om jullie geloof. Gebed, Mijn kinderen, kan Mij helpen
hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor hen:
“Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit om U te vragen om mijn
beminde broeder/zuster in Uw tedere armen te nemen. Zegen hen met
Uw Heilig Bloed en geef hen de nodige genade om hen toe laten de
Geest van Uw liefde te ontvangen om hen te leiden naar het Eeuwige
Heil.”
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Wanneer jullie, Mijn gelovigen, door anderen openlijk worden
uitgedaagd aangaande jullie geloof, begin dan met dit te zeggen. Ik ben
een volgeling van Christus die de dood onderging door de handen van
niet-gelovigen. Daardoor, als een volgeling van Christus, zal ik altijd van
anderen vernedering ondervinden door mijn liefde voor Hem. Dat is het
kruis dat ik draag en ik ben daar trots op. Hij, mijn Redder, stierf niet
alleen voor mijn zonden maar ook voor die van jou.
Wanneer zij met trots opscheppen over het feit dat zij agnostisch of
atheïstisch zijn, zeg hen dan het volgende. Vraag hen of zij zich anders
zouden voelen als hun leven op deze aarde op zijn einde loopt. Geef hen
dan dit advies. Herinner jullie op jullie doodsbed dit gebed van de
Goddelijke Barmhartigheid zelfs als jullie dan nog onzeker zijn. Open
jullie harten en vraag aan Mijn Eeuwige Vader om hen te vergeven. Denk
aan Mijn belofte. Als Rechter, alsook als jullie Redder, zal Ik vergeven –
tot de laatste snik op aarde van elk van Mijn kinderen. Zeg hen om intens
te bidden zodat ze bij machte zijn om hun harten slechts één maal te
openen.
Het gebed leidt al Mijn kinderen nader tot Mijn Koninkrijk op aarde
wanneer de Hemel en de aarde zullen samensmelten. De kracht van het
gebed zal pas echt begrepen worden als Mijn kinderen hun harten
openen en het uitroepen. Vraag, en als het Gods Wil is, zullen jullie
gebeden verhoord worden.
Ontzeg jullie kinderen nooit het sacrament van het doopsel
Tenslotte, bid voor de kleine kinderen, jullie zonen en dochters en de
jeugd in de wereld. Elk van hen verdient het dat hen de waarheid
getoond wordt. Er is hen niet de waarheid van Gods liefde getoond of
door hun ouders de leidraad gegeven vanwege de geestelijke duisternis
die de afgelopen twee decennia op aarde bestaat. Zelfs als je eigen
geloof zwak is, onttrek jullie dan niet aan jullie plicht als ouders, om hen
toegang te verschaffen tot de Sacramenten, in het bijzonder deze van het
Doopsel.
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Neem het niet op jezelf om dit belangrijkste sacrament aan jullie eigen
kind te weigeren. Veel ouders die met trots voet bij stuk houden als zij
hun ongelovige opvattingen op luide toon meedelen, beschadigen de
zielen van hun kinderen. Geef jullie kinderen het geschenk van de
sacramenten. Na verloop van tijd zullen zij ofwel jullie dankbaar zijn
ofwel Mij verloochenen. Dat zal van hen afhangen. Verloochen Mij als
jullie het nodig vinden maar steel de zielen van Mijn kinderen niet. Jullie
mogen hun ouders zijn hier op aarde maar zij zijn de kinderen van Mijn
Eeuwige Vader, de Schepper en Maker van alle dingen. Probeer hen niet
met jullie mee te nemen naar de duisternis. Vergeet niet dat, ondanks
jullie eigen overtuigingen, Ik jullie allemaal bemin.
Jullie Goddelijke Redder en Rechter
Jezus Christus, Zoon van de Eeuwige Vader

Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te
verenigen tegen het Kwade
Ontvangen zondag 21 november 2010 15.00u
Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie
kinderen en volgelingen behoren Mij toe. Zo velen van jullie volgen de
onderrichtingen van jullie Kerk en God, de Schepper van de mensheid.
Dat is goed. Velen onder jullie interpreteren de onderrichtingen van Mijn
Eeuwige Vader op verschillende manieren. Dit is tot stand gekomen door
de interpretaties van de profeten sinds het begin der tijden.
Veel profeten vertolkten de onderrichtingen van God op dezelfde manier
als dat de boodschap door hen ontvangen werd. Sommige woorden van
Mijn profeten zijn vervalst. Aan al Mijn profeten werd de waarheid
gegeven. Niet al Mijn profeten zijn er in geslaagd om ervoor te zorgen
dat hun volgelingen op het ene pad naar het Eeuwig Leven bleven.
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Alle wegen leiden naar God, de Schepper van de mensheid. De
volgelingen van God interpreteerden de onderrichtingen op verschillende
manieren wat leidt tot verwarring. Eens de verwarring begint, kunnen
jullie er zeker van zijn dat het enige middel daartegen is jullie
overtuigingen te vereenvoudigen. Geloof gewoon in jullie Schepper en
eer Hem.
Ik roep al de Kerken, godsdiensten en overtuigingen over de gehele
wereld op om te bidden voor de mensheid en voor diegenen die geen
geloof hebben - nu. Liefde tot God heeft niets te maken met de
vernietiging van het leven. Niemand heeft het recht om in Mijn Naam, of
in de naam van Mijn Eeuwige Vader, iemand van het leven te beroven.
Kom in plaats daarvan samen en verenig jullie in je liefde voor jullie
Schepper ten overstaan van de Kwade aangezien deze snel opkomt
overal rondom jullie.
Mijn kinderen, laat Me jullie herinneren aan Gods Wetten: de tien
geboden, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader door Zijn meest
heilige en vrome profeet Mozes. Deze regels zijn bedoeld om Gods
kinderen te onderrichten over de manier waarop zij Hem hulde moeten
brengen om hen naar de waarheid te leiden. Vandaag de dag zijn zoveel
mensen deze vergeten. Diegenen die ze niet vergeten zijn, overwegen
zelden wat zij betekenen. Degenen die de tien geboden niet verstaan,
kiezen ervoor deze te interpreteren op een manier die ver van de
waarheid verwijderd is. Tot hen zeg Ik: neem a.u.b. de tien geboden door
en gehoorzaam of loop de kans om geconfronteerd te worden met de
toorn van God. Hun betekenis mag niet afgezwakt worden verborgen
achter onechte liefde, onecht medelijden of door de zonde te
rechtvaardigen in weerwil van wat jullie verteld is.
Het eerste gebod gebiedt jullie om slechts één Schepper, Mijn Eeuwige
Vader, te aanbidden en om afgoderij te vermijden. Toch is dat eerste
gebod verbrijzeld in het voordeel van valse goden. Met valse goden
bedoel Ik niet bepaald alleen mensen op hoge plaatsen of degenen die
zichzelf ophemelen tot in de hoogste graad zodat jullie, Mijn kinderen, in
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extase neervallen aan hun voeten. Ja, dit is een overtreding en zeer
beledigend in de ogen van God. De afgoderij waarnaar Ik nu verwijs is de
liefde van de mensheid voor macht en geld welke Mijn kinderen tot ijdele
wanhoop kan voeren. Deze wanhoop leidt naar het breken van de
andere regel. De zonde van de obsessie voor zichzelf. Het verlangen om
jullie eigen weg te zoeken in het leven ten koste van jullie ziel zal jullie
ondergang worden. Eigenliefde is geen liefde. Het is ijdelheid.
Toch is dit een populaire leer vandaag de dag. Jullie verheerlijken jezelf,
onder het mom van bedrieglijk mededogen, en verloochenen God. Jullie
gebrek aan nederigheid zal leiden tot jullie vernietiging. Als jullie jezelf
vóór de anderen plaatsen, zullen zij, en andere mensen er door boeten.
Dit gebod mag nooit of nooit geschonden worden. De menselijke
redenering, die gebruikt wordt om de zonde te rechtvaardigen, is een
dwaasheid.
De obsessie voor beroemdheden
Wat de jonge mensen betreft die al zo lang gebrek hebben aan een
leidraad, zij worden nu in de afgrond van de afgoderij gezogen op
manieren die voor iedereen duidelijk te zien zijn. De buitensporige
idolen, die Mijn jonge kinderen verafgoden, behoren voor het grootste
deel niet tot het Licht. Velen hebben hun ziel verkocht aan de duivel. Een
feit waarop ze zich trots beroemen.
Hun hypnotische aantrekkingskracht, door hun muziek en woorden,
overtuigt Mijn kinderen ervan dat dit de ware weg is om te volgen. Hun
aantrekkelijke immoraliteit moedigt hun volgelingen aan om hen te
imiteren. Wanneer zij dat doen, blokkeren zij, Mijn kinderen, het Licht
aangezien ook zij dan in de eeuwige duisternis gezogen worden. De
obsessie voor beroemdheden in de wereld van vandaag houdt in dat
Mijn kinderen zich de gehele tijd verontrust voelen omdat zij zich
inspannen om dezelfde verhevenheden, waarover diegenen die de
Bedrieger volgen beweren te beschikken, te bereiken.
Komaan nu, al Mijn kinderen van alle Kerken en geloofsovertuigingen.
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Kom samen en strijd voor het recht om het geloof in God, de Eeuwige
Vader, te behouden. Het recht om elkaar lief te hebben. Het recht op
ware Liefde. De Liefde van God, de Eeuwige Vader, Schepper van Hemel
en aarde.
Jullie liefhebbende Redder en Rechtvaardige Rechter, Jezus Christus.

De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit
Barmhartigheid
Ontvangen maandag 22 november 2010 2.00u
Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn
woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde
voor jou is intens. Zo is ook jouw liefde voor Mij. Je voelt Me nu zeer
dicht bij je hart. Je bent nu één met Mij, Mijn dochter. Ik en Mijn Eeuwige
Vader alsook de Heilige Geest, de Heilige Drie-eenheid, verheugen zich
door jouw reactie op deze zeer belangrijke oproep. Wij, en al de engelen
en heiligen, zijn elke dag bij jou om je te beschermen bij dit allerheiligste
werk.
Schep moed en blijf Mijn hand vasthouden. Sta Me toe om je te leiden in
je woorden om de mensheid een kans te geven om uiteindelijk de
waarheid te begrijpen vóór de Grote Waarschuwing. Deze Grote
Waarschuwing, uit barmhartigheid en liefde als een ultiem geschenk aan
Mijn kinderen, zal spoedig plaatsvinden. Aan elk van Mijn kinderen zal
hun levenswijze getoond worden. Hun zonden, hun verkeerde doen en
laten en elke belediging tegenover hun broeders en zusters, waar zij
verantwoordelijk voor waren. Dit alles gedurende een mystieke ervaring.
Geen enkele man, vrouw of kind op deze aarde zal uitgesloten worden.
Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun
leven en zullen zich onmiddellijk wenden tot Mij, hun Rechtvaardige
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Rechter, en zichzelf redden. Zij zullen uit liefde en spijt om vergeving
vragen.
Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun
zonden aan het licht gebracht worden, dat zij dood zullen vallen voordat
zij de kans gehad hebben om vergeving te vragen.
En dan zullen er diegenen zijn die de Bedrieger volgen. Zij zullen in hun
ontzetting vluchten als zij de verderfelijke zonden uit hun voorbije leven
voorbij zien flitsen. Zij zullen proberen zich te verbergen maar ze kunnen
nergens heen. In elkaar duikend en gebukt zullen zij ofwel aanvaarden
wat zij zien en om vergiffenis vragen ofwel zullen zij zich afwenden en
zich kronkelen in schaamte en afgrijzen maar niet om Barmhartigheid
vragen.
Dan is er de onherroepelijke zondaar. Wanneer zijn zonden aan hem
getoond worden, is alles wat hij zal doen redetwisten en ontkennen dat
hij deze ernstige misdrijven tegen Gods geboden bedreven heeft. Hij zal
eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zich wenden naar de
duisternis van de eeuwige hel.
Niemand zal door Mijn barmhartigheid weggestuurd worden
Waarom willen Mijn kinderen dit niet begrijpen? Als zij oprecht berouw
hebben en verlangen om met Mij mee te gaan en met Mij op de nieuwe
aarde te wonen, waar de Hemel en de aarde één zijn geworden, waarom
vragen zij dan niet om vergiffenis? Niemand zal door Mijn rechtvaardige
barmhartigheid geweerd worden als zij berouw tonen. Maar, zo verstrikt
in hun jacht naar egoïstische doelen, slagen zij er niet in om de gevolgen
te begrijpen.
Word nu allemaal wakker! Aanvaard de tekenen die aangekondigd
werden en die Mijn terugkeer naar de aarde zullen voorafgaan door de
veranderingen waarvan jullie getuige gaan zijn ten gevolge van de
verdorven activiteiten van de mensheid.
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Laat Mij jullie naar het Paradijs leiden
Door middel van deze profeet en het Boek der Waarheid smeek Ik jullie
nogmaals, uit een heilige liefde voor jullie allemaal, om jullie nu tot Mij te
wenden voordat het te laat is. Laat Mij jullie in Mijn armen houden! Laat
Mijn liefde door jullie geest, lichaam en ziel stromen! Open jullie hart en
laat me jullie naar Mijn Paradijs op aarde leiden waar jullie zullen
genieten van het Eeuwige Leven. Waarom zouden jullie voor de andere
vervloekte weg naar niemandsland willen kiezen zodra de waarheid aan
het licht gebracht is?
Mijn Hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn
kinderen denk die gewoon weigeren om de waarheid van Mijn belofte te
aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één maal, wend jullie nu tot Mij en praat
tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik zal Mezelf in
jullie ziel vestigen. Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest
verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je
Mijn aanwezigheid te tonen door te zeggen:
“Jezus, ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw liefde te aanvaarden
en toon me de waarheid zodat ik gered kan worden!”
Mijn waarschuwende woorden zijn geen dreigement. Deze gebeurtenis is
bekend sinds Mijn kruisdood. Waarom denken jullie dat dit niet kan
plaatsgrijpen? De waarheid ligt in de Schrift verstaanbaar voor iedereen.
Ik zal tot en met de laatste minuut te werk gaan als jullie Redder voordat
Ik kom als de rechtvaardige Rechter opdat Ik uiteindelijk Mijn kinderen
naar Mijn familie vervuld met immense liefde, vreugde en geluk kan
leiden waar iedereen in eeuwigheid in eendracht zal leven.
Satan en zijn volgelingen zullen voor altijd in de duisternis gedompeld
worden. Mijn familie zal de vreugde en de goddelijke Hemel
aanschouwen. Niemand zou zijn rug keren naar dit pure geluk in Mijn
Vaders Koninkrijk als ze enkel een glimp mochten opvangen van wat
beloofd is.
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Bid, bid om vergiffenis en treed binnen in Mijn Vaders Koninkrijk in
heerlijkheid waar jullie, en jullie geliefden, verwelkomd zullen worden in
het Licht van de ware liefde.
Ik zal strijden om jullie allen terug te winnen
Ik ben gestorven voor elk van jullie en Ik zal tot het allerlaatste moment
strijden om jullie allemaal terug voor Mij te winnen ondanks de
duisternis van het kwade in de wereld.
Laat Me jullie a.u.b. nog eens tonen hoeveel Ik van jullie houd. Neem nu
Mijn hand, plaats je hoofd op Mijn schouder en je lieflijke ziel zal in vuur
en vlam gezet worden door een liefde die je vergeten bent.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Waarschuwing voor een nucleaire oorlog
Ontvangen dinsdag 23 november 2010 3.00u
Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De
duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door
middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou
aan te vallen. Ondanks je gevoelens van wanhoop word je daadwerkelijk
beschermd. Hij, de Bedrieger waarover Ik je verteld heb, zal je ziel niet
schenden. Je moet doorgaan met het bidden van de heilige Rozenkrans
om blijvende bescherming tegen de kwellingen. Door het bidden van
deze veelvermogende verering van Mijn gezegende Moeder, zal je een
verschil bespeuren.
Het werk waarvoor je namens Mij streeft om het te voltooien, is niet
gemakkelijk maar je moet sterk blijven, Mijn kind. Want het is dit werk
dat, als het aan de wereld bekend gemaakt wordt, vrede en tevredenheid
zal brengen voor Mijn kinderen.
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Zij, Mijn kinderen, zullen wanneer ze de waarheid begrijpen, weten dat
ze niet in de steek gelaten en vergeten worden door hun Schepper. De
troost die zij zullen ervaren door de kennis die Ik hen door middel van dit
boek zal geven, zal hen dichter bij Mij brengen.
Maak plannen voor de komende oorlog!
Vrees niet, Mijn dochter, je bent veilig niettegenstaande je je machteloos
voelt en de onzekerheid vreest. De wereld, waaronder ook jouw land,
staat op het punt meer leed te ondergaan als gevolg van de wereldwijde
controle die de mensen machteloos zal maken. Dat is dus de reden
waarom het belangrijk is om zich nu voor te bereiden.
Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat
ze nu moeten beginnen met plannen maken vooraleer de vreselijke
wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog waarover Ik spreek wordt
momenteel georkestreerd door de Rode Draak. De draak, de drijfkracht
van de nieuwe wereld, is nu plannen aan het smeden en zal steden in het
Westen verwoesten. De tijd is nabij! Bid, bid voor bekering aangezien dit
kwaad niet gestopt kan worden als er geen gebed genoeg is om het te
voorkomen. Bid voor de zielen die door deze nucleaire oorlog zullen
sterven.
Drie jaar voordat het complot zich ontvouwt
Bid nu voor deze zielen. Als een wereldmacht geleidelijk, met een
bedrieglijk mededogen de wacht overneemt, zullen zij zich inspannen om
je vrijheid om te leven, eten en bidden te beheersen, Mijn dochter.
Daarom moet Mijn volk zich beijveren om zelfvoorzienend te worden.
Verbouw jullie voedsel! Vind op tijd toevluchtsoorden waar jullie samen
kunnen komen om eerbetoon te geven aan jullie Goddelijk Redder! Houd
jullie eenvoudig sterk! Vertel aan niet teveel mensen waarom jullie dit
doen. In slechts drie jaar tijd zullen de tekenen van dit complot zich voor
jullie ogen ontvouwen. Tegen die tijd zullen jullie plannen jullie een vorm
van onderhoud opleveren waaraan jullie misschien getwijfeld hebben en
waarvan jullie van tijd tot tijd gedacht hebben dat het raar was. Teel nu
je eigen voedsel! Koop nu de zaden die in de toekomst niet meer
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verkrijgbaar zullen zijn! Dit zal jullie familie voeden als de wereldwijde
hongersnood plaatsgrijpt.
Ga nu heen en bereid jullie voor.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

De trap naar geestelijke volmaaktheid
Ontvangen woensdag 24 november 2010 2.30u
Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn
meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst
verwachten. Dit is belangrijk want het test hun geloof zodat zij door deze
ervaring des te sterker terug in Mijn hart zullen keren. Vrees niet, dit is
een beproeving die Ik Mijn kinderen laat doorstaan opdat zij sterker
zullen worden.
Het is niet gemakkelijk om jullie geloof in Mij te bewaren, Mijn kinderen,
omdat er zoveel obstakels zijn die jullie devotie blokkeren. Van tijd tot
tijd zullen jullie een volkomen leegte in jullie ziel voelen. Dit kan jullie in
een onrustige toestand achterlaten omdat jullie je alleen voelen zonder
toeverlaat.
Mijn gelovige volgelingen, jullie moeten het volgende weten: Ik ben nooit
ver weg ondanks de eenzaamheid die jullie kunnen ervaren. Al deze
periodes hebben één doel: jullie geloof zodanig te versterken om ervoor
te zorgen dat jullie telkens een nieuwe stap naar Mij toe zetten. Dit
wordt de trap naar geestelijke volmaaktheid genoemd, wat de Hemel is.
Het is een hoge trap en het kan heel lang duren om de bovenste treden
te bereiken. Elke trede kan een nieuw inzicht betekenen in de lessen die
je moet doormaken voordat je de genaden kan verkrijgen die nodig zijn
om jullie zielen te verheffen tot de geestelijke volmaaktheid noodzakelijk
om Mijn Vaders Paradijs binnen te treden.
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Wanneer elke trede gezet wordt, wordt een nieuw besef van wat Ik van
jullie verwacht, bewerkstelligd. Op sommige momenten zal het zwaar
zijn. Op andere momenten zal het onrechtvaardig lijken. Maar bij elke
trede die jullie beklimmen, worden jullie scherpzinniger in het verstaan
van de waarheid van Mijn onderrichtingen.
Sommigen beklimmen deze treden vlug terwijl anderen er hun tijd voor
nemen. Sommigen van Mijn toegewijde volgelingen kunnen de moed
verliezen en één trede, twee treden of drie tegelijk achteruitgaan. Dit is
normaal. Anderen die te snel gaan, verwerven een vertrouwen dat hen
ervan overtuigd dat zij alle geestelijke zaken begrijpen. Maar dit is de
manier van de Bedrieger om jullie in dit ongegronde vertrouwen te laten
geloven en te aanvaarden. Alle aan jullie geschonken gaven kunnen
alleen van Mij komen. Zij worden aan jullie, Mijn gelovige volgelingen,
gegeven door Mijn grenzeloze liefde voor jullie. Jullie mogen er nooit van
uitgaan dat, doordat jullie geloof sterk is, jullie dit allemaal aan jullie
gedrag te danken hebben. Ja, jullie geloof kan sterk zijn door jullie
teerhartigheid. Maar ook dat is een gift van Mij. Jullie moeten nederig
worden in jullie liefde voor Mij ten einde de bovenste trede te bereiken.
Toon deugdelijkheid op elk moment.
Geef in ieder geval blijk van vertrouwen in jullie geloof want dat doet me
plezier. Maar trap nooit in de val door te geloven dat jullie de mysteries
van het Goddelijke Rijk ten volle kennen. Vermits jullie mensen zijn, met
de erfzonde geboren, zal enkel de tijd deze mysteries aan jullie
openbaren, Mijn kinderen.
Span jullie altijd in om alles te aanvaarden, zelfs de beproevingen die Ik
jullie mogelijk zend, als Mijn geschenk. Al Mijn gaven worden
geschonken om jullie sterk te maken in jullie liefde voor Mij.
Ik ben zo ontzettend trots op al Mijn kinderen die in Mij geloven en Mij
hulde en respect betonen. Opdat Ik jullie kan optillen naar de volle
glorie van Mijn Vaders Paradijs is het nodig dat jullie streven naar de
glorie van een volmaakte eenheid in Mij.
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Dit neemt een beetje tijd in beslag en vereist geduld voordat jullie
zwichten voor de totale overgave van jullie ziel aan Mij, Mijn kinderen.
Zodra dat gebeurt, maken jullie deel uit van Mijn mystieke lichaam in
eeuwigheid.
Geef jullie aan Mijn grenzeloze, ware liefde over, Mijn kinderen, en jullie
zullen nooit meer hoeven terug te blikken of te vrezen want jullie zullen
veilig zijn in Mijn armen.
Houd jullie sterk, Mijn trouwe kinderen, ook als jullie met obstakels
moeten omgaan want Ik zal Mijn geliefde toegewijde gelovigen nooit in
de steek laten. Nooit!
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen
en wereldleiders ten val te brengen
Ontvangen vrijdag 26 november 2010 3.00u
Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman
gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door
Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. Zoals je weet
kan Ik niet in de vrije wil, een gift aan de mensheid, tussenkomen.
Desondanks is het nu belangrijk om door te gaan met dit dringende werk
zodat Mijn kinderen zullen gehoorzamen en gered worden.
De tekenen
Vergis jullie niet. Er is verandering op til en binnenkort zullen er zoveel
tekenen zijn dat er weinig mensen op aarde zullen zijn die deze ontgaan.
De tekenen waarover Ik spreek zijn deze die gegeven werden door
middel van Mijn zieners door de verschijningen van Mijn geliefde
Moeder in Europa. Veel mensen die hun geest openen en hun gevangen
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zielen ontsluiten, zullen begrijpen dat deze mededelingen van de Hemel
komen. Wanneer Mijn kinderen de miraculeuze tekenen zien, die
zichtbaar zullen zijn in de zon, zullen zij de waarheid herkennen.
Negeer de hoon, de spot en de haat die tentoongespreid zullen worden
als de mensen de inhoud van dit manuscript lezen. Hetzelfde gebeurde
bij Mijn apostelen die met de gave van de Heilige Geest hun werk
volbrachten. Ook aan jou, Mijn dochter, is deze gave gegeven. Verwerp
dit nooit of trek dit nooit in twijfel! Het is werkelijk waar en je weet dit
nu. Jouw twijfels beginnen eindelijk te vervagen.
Zoals gezegd, zal Ik je hulp zenden. Het bewijs van deze belofte begint
zich nu te ontwikkelen. Ik zal je ook informatie geven over toekomstige
gebeurtenissen die je aan iedereen bekend moet maken, met inbegrip
van de ongelovigen. Wat maakt het uit dat zij dit in het begin niet willen
geloven? Want zodra de gebeurtenissen zich ontplooien, zullen zij geen
keuze hebben dan de waarheid te erkennen.
De samenzwering om een oorlog te orkestreren
Er is een snode samenzwering aan de gang vanuit de wereldmachten om
een oorlog te orkestreren – met de bedoeling de wereldbevolking in te
krimpen. Bid, Bid nu om te helpen om de omvang van de schade, die
deze kwaadaardige mensen willen veroorzaken op aarde, in te perken.
Hun dwaze trouw aan de Bedrieger houdt in dat zij vastbesloten zijn deze
taak tot elke prijs uit te voeren door de satanische krachten die zij onder
zijn invloed ontvangen.
Samenzweringen om Paus Benedictus ten val te brengen
Er zijn ook samenzweringen gaande om Kerken en diverse religies over te
nemen met inbegrip van het Vaticaan. Mijn Paus, Mijn geliefde
Benedictus, is omringd door degenen die zijn val beramen. Andere
wereldleiders, zich niet bewust van de onderliggende machten verborgen
in hun eigen rangen, gaan ook het doelwit worden van sommigen om
hen omver te werpen.
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Mijn kinderen, word wakker en strijd! Dit is een daadwerkelijke oorlog
verschillend van elke oorlog die op aarde plaatsvond. Het is een oorlog
tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen. Jullie zijn het doel. Het
probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards zijn in
hart en nieren hebben ze de moed niet om zichzelf bekend te maken.
Geheime bijeenkomsten
Zelf geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen
gemeenschap en ze hebben zich verspreid in alle lagen van de bevolking.
Jullie zullen hen niet enkel in de wandelgangen van jullie regering
terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de politiemacht, het
bedrijfsleven, onderwijssystemen en het leger.
Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden.
Kijk toe hoe zij zullen proberen jullie leven te besturen en begin nu met
jullie voor te bereiden voor wat komen gaat.
Waarschuwing voor wereldwijde vaccinaties
Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige
vereerders van Satan zijn. Het gebed zal helpen om sommige van deze
rampen af te wenden. Pas op voor de gruwelijkheden die zij door
vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling
wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op
mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede! Van land tot land maken zij
heimelijke afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.
Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen.
Bid ook voor de moedige zielen onder jullie die besloten hebben om de
waarheid te verspreiden. Veel van deze mensen worden uitgelachen
maar zij spreken meestal de waarheid.
Sla een voedselvoorraad op!
Wees niet afhankelijk van voedselleveranciers. Bereid jullie nu voor op de
toekomst. Begin met het verzamelen van voedsel en het zelf aanplanten
ervan. Hamster alsof er een oorlog op komst is. Degenen die dit doen
zullen behouden zijn. Gebed en devotie zullen jullie zielen sterken en
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jullie redden van de kwade wegen van deze mensen. Laat hen nooit jullie
geest of overtuigingen beheersen door hun aandrang op de invoering
van wetten ontworpen om de families te vernietigen. Zij zullen ernaar
streven om families te verdelen door het uiteengaan aan te moedigen
met inbegrip van de promotie van de echtscheiding en de seksuele en
religieuze vrijheid.
De moord op wereldleiders
Zij zullen de haat tussen landen bevorderen, wereldleiders vermoorden
en de vrijheid van de mensen bedwingen door hen te verplichten om op
hun dictatuur te vertrouwen.
De toorn van God zal zich weldra vertonen omdat Hij hun slechtheid niet
veel langer meer zal tolereren tenzij de mensen, die ervoor gekozen
hebben om hun satanisch geïnspireerde organisaties te volgen, deze
kwaadaardige wreedheden de rug toekeren. Bid voor hen.
Wees bedachtzaam voor welke mensen jullie in jullie landen stemmen.
Let door de woorden die zij spreken op hoe ze aan jullie worden
geïntroduceerd. Luister naar diegenen die jullie proberen te
waarschuwen. Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor degenen die
dit niet doen opdat zij zich mogelijk bekeren zodat ook zij gered kunnen
worden.
De gebeurtenissen waarvan Ik spreek, gaan zich kortelings beginnen te
ontplooien. Trek nauwgezet aan één lijn, houd jullie voedselvoorraad
klaar, tracht jullie eigen groenten te kweken en zoek naar andere
overlevingsartikelen. Dit is een oorlog die tegen jullie gericht is maar het
zal zo niet lijken. Wees slechts op jullie hoede.
Kerken zullen verbannen worden
Degenen van jullie die de moed opbrengen om terug te keren naar jullie
Kerk, wees nooit bang om te bidden of jullie geloof openlijk te belijden.
Tot degenen onder jullie die Mijn Kerk als vanzelfsprekend beschouwen,
doe dit niet! Want het is pas als dit bijzonder geschenk, dat jullie
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openlijke geloof symboliseert, jullie ontnomen wordt dat jullie de
waarheid eindelijk zullen gaan begrijpen. En dit zal jullie kwaad maken.
Mijn dochter, vertel aan Mijn mensen dat zij niet mogen panikeren. Zij,
Mijn volgelingen, zullen gered worden en zullen door Mij op de wolken
weggevoerd worden om te wachten op Mijn Nieuwe Paradijs op aarde.
Zij zullen genieten van Mijn Nieuwe Paradijs en zullen herenigd worden
met hun overleden familieleden in dit nieuwe Eeuwige Leven. Zij moeten
sterk blijven, bidden en liefde voor elkaar betonen. Bid, bid, bid, vooral
voor de verdwaalde, misleide zielen die er geen idee van hebben wat hun
daden voor de toekomst in het volgende leven zullen betekenen.
Degenen met lauwe zielen
Bid ook voor Mijn anderen kinderen, degenen met lauwe zielen. Zij
moeten zich terug tot Mij wenden en snel. Kinderen, twijfel niet om deze
mensen voor de waarheid te waarschuwen, uit liefde voor elkaar. Toon
hen door jullie voorbeeld het belang van het gebed zodat ook zij niet
verloren zullen gaan.
Blijf sterk! Geef jullie nooit over aan de strijdmacht van de Bedrieger!
Nooit! Kom op voor datgene waarin jullie geloven! Behoed jullie familie
nu! Keer naar Mij terug! Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid elke dag! Voor de Christenen wijd en zijd: bid de
Rozenkrans! Laat Mijn Moeder door Haar voorspraak jullie terug tot Mij
brengen.
Mijn kinderen, Ik ween voor jullie allemaal en Mijn volgelingen moeten
zich nu verzamelen om met Mij te strijden tegen dit kwaad. Het gebed is
de beantwoording.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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Het Boek der Openbaringen
Ontvangen vrijdag 26 november 2010 0.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken
door de onrust en de diepe ellende in de wereld. Ik zie wanhopig toe hoe
in de wereld de kwaadwilligheid tegenover elkaar toeneemt. Een groot
deel van het verdriet komt voort door het besef dat deze voorzeggingen
zich zullen ontvouwen en dat nog veel mensen niets wijzer zullen
geworden zijn.
Bid dat Rusland toegewijd zal worden aan Mijn Gezegende Moeder
Men weigert nog steeds te erkennen dat deze gebeurtenissen
aangekondigd werden in het Boek van Johannes. Vandaar zullen zovelen
thans lijden door gebrek aan geloof. Bid nu dat Rusland eindelijk tot
inkeer zal komen en zich eindelijk zal laten toewijden in de naam van
Mijn Gezegende Moeder. Bid, bid, bid dat dit zal plaatsvinden. Want het
zal door het gebed zijn dat deze grootse voltrekking mogelijk zal worden.
Indien dit geschiedt, zullen miljoenen gered worden. Want het gevaar
bestaat dat de communistische machten zullen verrijzen met de slang,
zich verenigen en jullie, Mijn kinderen, machteloos achterlaten.
Kijk nu naar de vaart waarmee de landen zich oprichten om te vechten.
De snelheid van de wereldwijde gebeurtenissen zal veel verslagenheid
teweegbrengen naarmate de intensiteit ervan zich ontwikkelt. Mijn
achterban moet luisteren. Gebedsgroepen zullen essentieel zijn om de
bekering te verbreiden en om deze noodlottige gebeurtenissen rond te
strooien. Zelfs diegenen onder jullie, zelfingenomen over jullie leven
waarin jullie alles als vanzelfsprekend vinden, zullen deze gebeurtenissen
niet langer kunnen negeren. Jullie moeten nu naar Mij luisteren en
aanvaarden dat deze gebeurtenissen, aangekondigd in het Boek der
Openbaringen, eraan komen.
Vouw nu jullie handen om te bidden. Zelfs als jullie slechts een vonkje
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genegenheid voor Mij in jullie hart voelen, vraag Mij dan om jullie vast te
houden opdat Ik jullie geloof in Mij kan doen ontbranden en versterken.
Ik zal voor elk van jullie strijden
Ik zal strijden tot het bittere einde om jullie allemaal dichter bij Mijn Hart
te brengen, of je nu een kind bent, een tiener, een jonge volwassene, van
middelbare leeftijd of bejaard – in Mijn ogen zijn jullie allen gelijk. Jullie
zijn Mijn kostbare, geliefde familie – iedereen van jullie. Niemand wordt
uitgesloten. Zelfs diegenen onder jullie die niet aanvaarden dat Ik besta.
Zelfs diegenen onder jullie die Mij alleen maar haten – ik houd nog
steeds van jullie. Mijn liefde is hartstochtelijk, meer dan jullie beseffen.
En Ik zal alles doen wat in Mijn macht ligt om jullie terug in Mijn
schaapskooi te brengen. Ik zal jullie ziel niet zomaar aan Satan prijsgeven.
Wend jullie a.u.b. tot Mij
A.u.b., wend jullie tot Mij – het maakt niet uit hoeveel twijfels jullie
hebben – en laat Mij jullie hart vullen met Mijn goddelijke Liefde. Slechts
een beetje van deze liefde zal helpen om jullie klaar te maken voor het
Eeuwig Leven in het Paradijs, samen met Mij, Mijn Eeuwige Vader en
jullie broeders en zusters. Dat is jullie erfdeel. Jullie rechtmatige erfdeel.
Verkwist deze kans op redding niet. Wanneer jullie leven op aarde tot
een einde komt, zullen jullie in het hiernamaals twee keuzes hebben. De
Hemel in het Paradijs of de diepten van de hel samen met Satan die jullie
zal meenemen vanwege de bedreven zonden waartoe hij jullie op aarde
verleidt. Open jullie ogen nu! Denk eraan dat de dood op aarde elke dag,
elk moment kan plaatsvinden en wanneer jullie dit het minst
verwachten.
Door deze boodschap smeek Ik jullie om de waarheid in te zien vóór de
Oordeelsdag. Vergeet nooit dat Ik van jullie houd. Ongeacht hoe zwaar
jullie gezondigd hebben. Wanneer jullie je tot Mij wenden en Mij om
vergeving vragen vanuit de grond van jullie hart, zullen jullie vergeven
worden. Zelfs tijdens jullie laatste snik.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te
bekeren
Ontvangen vrijdag 26 november 2010 0.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou
om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar
iedere ziel in de wereld te brengen.
Mijn dochter, jij voelt nu de pijn en het lijden in je hart in vereniging met
Mij vanwege de mensheid. Hun verloren geloof bezorgt je diepe
droefheid en een gevoel van angst om hun toekomst.
Mijn geliefde, getrouwe en toegewijde volgelingen worden nu, op dit
moment, overal ter wereld verenigd door de band van de krachtige
goddelijke liefde om te strijden teneinde zielen te redden van de
verdoemenis.
Zij, Mijn kinderen van het licht, komen uit alle landen. Zij zullen elkaar
onmiddellijk herkennen ongeacht hun ras, kleur of overtuiging. Ik leid
hen zodat deze strijdmacht van liefde zal helpen om het geloof van de
mensheid aan te wakkeren op dit moment in de geschiedenis.
Nooit tevoren heb Ik Mijn aanwezigheid zo duidelijk gemaakt in de
harten van de gelovigen. Zij voelen het lijden aan dat Ik doorsta als Ik de
hartverscheurende slechtheid zie die van de mensen uitstraalt zelfs
onder diegenen waarvan jullie zouden vermoeden dat ze goedhartig en
bedachtzaam zijn. De eigenliefde vernielt Mijn kinderen.
Zelfzucht en gebrek aan achting voor de mensen rondom jullie en voor
de kwetsbaren laten een smet van schande achter welke moeilijk te
verwijderen is. De wreedheid die de mensen aan hun naaste
tentoonspreiden, allemaal met één gedachte voor ogen–zelfbevrediging,
heeft een ongekend hoogtepunt bereikt. De obsessie voor hun eigen
noden is een zonde in de ogen van Mijn Eeuwige Vader.
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Zoveel valse verontschuldigingen, gemaakt uit naam van zelfrespect, zijn
totaal onaanvaardbaar en tegen Mijn Leer. Bemin elkaar! Behandel
anderen zoals jullie zouden verwachten dat anderen jullie behandelen!
Laat de noden van de anderen voorgaan op die van jezelf! Kom op voor
de mensenrechten van jullie broeders en zusters wanneer zij het hoofd
bieden aan de onrechtvaardigheden van anderen! Rechtvaardig nooit of
nooit het kastijden van iemand om materiële voordelen te verkrijgen!
Betoon liefde en mededogen, zelfs voor jullie vijanden! Dit is geen
gemakkelijke opdracht vanwege de materialistische onzekerheden die
Mijn kinderen ervaren. De symptomen van de egoïstische obsessie voor
rijkdom, schoonheid en het zogenoemde succes, waarvan veel mensen
geloven dat het aangeboren kenmerken zijn van de menselijke aard,
veroorzaken vreselijke verwarring.
Het idee waarbij mensen gehersenspoeld worden om hun eigen
behoeften op de eerste plaats te stellen in naam van het zelfbewustzijn,
is al lang in het menselijke onderbewustzijn ingeprent. Deze filosofie is
aangescherpt door de macht van de moderne communicatie. Als Mijn
kinderen deze boodschappen bijna dagelijks horen via de tv, de media,
de bioscoop, de muziek en het internet nemen zij deze aan en vatten ze
op als belangrijk.
Ondanks de valse belofte waar deze opvattingen voor staan, die
aantrekkelijk zijn omdat zij zelfbevrediging bieden wat moeilijk te
weigeren is, nemen Mijn kinderen de leugen aan. De leugen die opgezet
is door de Bedrieger – Satan.
De onrust die zij voelen kort nadat zij van iemand anders misbruik
gemaakt hebben, is voor hen moeilijk te begrijpen. Zij, Mijn kinderen die
de begeerde prijzenpot gewonnen hebben, zijn niet gelukkig. Zij gaan
dan op zoek naar meer en meer van hetzelfde, zo onverzadigbaar is hun
begeerte. Maar het is nutteloos. Zij kunnen zichzelf niet volledig
bevredigen. Zij zijn verstoken van echte vreugde, een normale
tevredenheid, en begrijpen de leegte niet die zij innerlijk voelen.
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Wanneer jullie jezelf op de eerste plaats stellen, vóór de anderen, is dat
egoïstisch. Wanneer jullie onterecht misbruik maken van diegenen die
zwakker en kwetsbaarder zijn dan jullie, is dat zondig. Wanneer jullie
iemands vermogen om waardig te leven beschadigen en hem dan
beroven van het recht om zijn familie afdoende te voeden, beledigt Mij
dat diep. Ik lijd samen met deze zielen. Doe aan jullie naaste een onrecht
en jullie doen dit aan Mij. Wanneer jullie je naaste kwetsen door
woorden van wrok zijn jullie schuldig aan het toebrengen van pijn in Mijn
Hart.
Wanneer iemand een ander afstraft door middel van geweld, doorsta Ik
de pijn van Mijn passie op het kruis. Ik herbeleef het. Ik voel hun pijn als
jullie hen lichamelijk schade toebrengen. Als je een moordenaar bent,
heb je schuld aan de volkomen vernedering van Me aan het kruis te
nagelen.
Kinderen, besef dit: de zonde zal jullie naar de hel leiden. Dit is
beangstigend voor de gelovigen die Mij als een barmhartige Rechter zien.
Mijn belofte van onbegrensde barmhartigheid, die Ik zal schenken aan
eenieder van jullie die berouw heeft, is nog steeds gewaarborgd. Maar
hoe kan Ik diegenen redden die de dwaling in hun verwarde levens niet
willen zien?
Het prediken van de waarheid van Mijn Leer is belangrijk. Het is door de
bekoring van zoveel afleidingen, die overvloedig aanwezig zijn, dat veel
van Mijn kinderen het uiterst moeilijk vinden om het woord van God te
herkennen. Velen zullen de kennis van Gods onderrichtingen door de
profeten of door de Heilige Schrift niet hebben. Velen willen het gewoon
niet weten. Anderen zullen weigeren om te luisteren zelfs wanneer het
woord verkondigd wordt door Mijn huidige profeten en zieners met
duidelijke tekenen voor iedereen zichtbaar. Daarom zal het aan de
gelovigen zijn om te bidden voor de anderen. Er zijn nu bijzondere
gebeden nodig. Door te bidden tot de Goddelijke Barmhartigheid, het
krachtige gebed gegeven aan Mijn geliefde Zr. Faustina, zullen veel
bekeringen plaatsvinden.
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Wanneer dit gebeurt, verzoek Ik al Mijn kinderen dat zij zich terug
aansluiten bij gebedsgroepen om te blijven bidden voor en advies te
geven aan deze spilzieke kinderen van Mij – jullie broeders en zusters.
In Mijn naam, en deze van de Heilige Drie-eenheid, spoor Ik Mijn geliefde
kinderen aan om de krachten te bundelen in vereniging met Mijn Hart en
Mij te helpen om hun zielen te redden. Ik houd zoveel van hen allemaal
en Ik ween smartelijke en bittere tranen van angst voor hen. Ik wil hen
niet verliezen.
Help Mij, Mijn volgelingen in het Licht, om deze verdwaalde zielen te
herenigen met Mijn familie zodat ook zij het ware Paradijs zullen ervaren
waarvoor zij zich zo wanhopig inspannen.
Reik hen jullie hand! Spreek met hen! Luister naar hen! Betoon hen
medelijden zelfs als zij het met verachting terug in jullie gezicht gooien.
Toon geduld! Laat hen vooral, door middel van jullie, Mijn liefde voor hen
voelen!
Zij zullen het dan moeilijk vinden om jullie weg te sturen, zelfs als zij jullie
bespotten. Door jullie gebeden kunnen jullie, en zullen jullie, hun zielen
redden.
Ik waardeer jullie, Mijn dierbare volgelingen. Jullie brengen tranen in
Mijn ogen door de liefde en devotie die jullie tonen aan Mij, Mijn
gezegende Moeder, Koningin van de Hemel, en de Heilige Drie-eenheid.
Wij, en al de engelen en heiligen in de Hemel verheugen zich nu door
jullie antwoord op deze oproep. Ga dus jullie werk doen in de naam van
Mijn Eeuwige Vader! Breng Mijn kudde terug!
Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus
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De vervolging van de waarachtige zieners
Ontvangen maandag 29 november 2010 12.48u
Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de
vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de
wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te
redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.
Jullie zullen merken dat Mijn uitverkoren zieners en profeten diegenen
zijn die ronduit afgewezen zullen worden, meer dan de valse profeten.
Deze mooie zielen van Mij, uitverkoren vanwege hun eenvoudige
devotie, zullen in vereniging met Mij lijden onder de afwijzing die Ik leed
door toedoen van de mensheid.
Degenen die in Mij, met Mij en door Mij lijden zijn de waarachtige
profeten. Zij zijn de zielen die gekweld, geminacht en openlijk
veroordeeld zullen worden namens Mij. Zij zullen ook afgewezen worden
door Mijn eigen Kerk maar niet door al Mijn gewijde dienaren.
Godvruchtige volgelingen die Mijn onderrichtingen nauwlettend
opvolgen, zullen ook geneigd zijn om hen af te wijzen tot, na verloop van
tijd, de waarheid hen langzaam duidelijk zal worden.
Sinds het begin der tijden van zodra Ik, uit Mijn goddelijke
barmhartigheid, ervoor koos om profeten in de wereld te zenden om
jullie allemaal te herinneren aan Mijn Leer, werden er maar een klein
aantal van in het begin aangenomen. Velen werden geminacht en
beschouwd te lijden aan een levendige verbeelding, depressie, of werden
gewoonweg veroordeeld als zijnde misleid. De meeste van deze profeten
waren zelf overweldigd toen zij hun eerste goddelijke ontmoeting
beleefden. Veel van hen twijfelden aan deze mystieke ervaringen
gedurende enige tijd vooraleer zij de echtheid ervan aannamen. Zij
waren traag om hun ervaringen aan wie dan ook bekend te maken. Het
kostte hen tijd om het te aanvaarden.
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Al Mijn uitverkoren zielen waren tijdens de aanvaarding van hun roeping
onwillig om de boodschappen of instructies van Mij te openbaren, zelfs
aan Mijn gewijde dienaren waaronder zusters, priesters, bisschoppen en
kardinalen. Zij voelden ontzag voor deze mensen en wisten, in hun hart,
dat het erg moeilijk zou zijn om met de verplichte ondervragingen om te
gaan. Velen die geroepen werden maakten hun boodschappen niet
bekend en gebruikten persoonlijk lijden om hun verplichting aan Mij uit
te voeren.
Anderen die de boodschappen wel bekend maakten, zoals door Mijn
gezegende Moeder en Mij opgedragen, werden niet geloofd. Het was
slechts door de goddelijke verschijnselen, die na verloop van tijd
zichtbaar werden, dat ze aangenomen werden.
Ik spoor al Mijn volgelingen aan om naar hun hart te luisteren.
Overweeg de boodschappen die door Mijn dierbare zieners meegedeeld
zijn. Deze boodschappen worden jullie gegeven uit ware liefde om jullie
te begeleiden en te helpen zielen te redden. Dat is het doel. Wanneer
jullie besluiten dat ze niet van goddelijke oorsprong zijn, bid dan om
raad. Wanneer jullie besluiten dat ze het wel zijn, bid, bid, bid dan voor
Mijn zieners opdat er naar hen geluisterd zou worden.
Laat Me jullie nu attent maken op de tekenen waarop jullie moeten
letten als Mijn zieners in Mijn naam vervolgd worden. Bij het zien van
hun licht zullen de volgelingen van de Bedrieger hen aanvallen. Niet
lichtjes maar met een adembenemende verderfelijkheid. Zij zullen hen
niet enkel kwellen door spot maar ook enorm lang doorgaan met hen in
diskrediet te brengen. En dat alles in Mijn naam. Het leed dat Mijn
apostelen doormaken is niets in vergelijking met de pijn die het Mij
veroorzaakt.
Mijn lijden heeft in de afgelopen tijd een zodanig niveau bereikt dat Ik de
verschrikkelijke marteling die Ik doorstond toen Ik stierf voor jullie
zonden helemaal opnieuw herbeleef. Alle zonden. Voor geheel de
mensheid. Inclusief degenen die Mij en Mijn zieners kwellen. Inclusief de
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moordenaars, de mensen die Mij openlijk afwijzen en daarover
opscheppen, en voor het afschuwelijke kwaad in de wereld van
tegenwoordig.
Luister a.u.b. naar Mijn zieners! Jullie zullen het in je hart voelen als jullie
de waarheid vernemen. Loop a.u.b. niet in de val van diegenen die de
zieners van Mijn gezegende Moeder vervolgden, waaronder de heilige
Bernadette of Mijn kleine kinderen in Fatima. Zij werden met de grootste
minachting behandeld, vooral door Mijn gewijde dienaren. Zij zijn
degenen die het meeste letsel toebrengen als Mijn goddelijke
verschijningen uit liefde aan de mensheid geschonken worden. Mijn Hart
lijdt meer wanneer zij niet geloven in het bovennatuurlijk goddelijke en
het evenmin herkennen als het hen aangeboden wordt.
Bid a.u.b. voor Mijn zieners en in het bijzonder voor Mijn zieners van wie
de boodschappen niet tegengesproken kunnen worden vanwege de
liefde die ze tentoonspreiden en de waarschuwingen die ze bevatten.
Want zij zijn Mijn ware zieners. Jullie zullen hen herkennen door de
beledigingen, laster, kwelling en pesterij die zij incasseren door toedoen
van Mijn kinderen.
Als jullie de pesterijen bekijken die zij incasseren en dan de leugens
bekijken die over hen verspreid worden op een zodanig vernederende
manier dan zullen jullie je moeten afvragen: als deze persoon tot nu toe
gekweld werd en niet geloofd, waarom gaan dan de pesterijen zo
hardvochtig door? Dan zullen jullie je antwoord hebben. Bid tot de
Heilige Geest om hulp bij het onderscheiden van Mijn ware profeten en
zieners van de rest die jullie bedriegen.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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De zoektocht naar rijkdom
Ontvangen dinsdag 30 november 2010 12.00u
Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen
heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de
eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. Zie a.u.b. in dat
deze boodschappen van Mij komen en stop nu a.u.b. met twijfelen. Dat
zal je in staat stellen om je te concentreren op het werk waarvoor je
geroepen bent.
Betreffende de zaken die in de wereld plaatsvinden, is het nu met de dag
duidelijker aan het worden wat de kwaadaardige wereldorde probeert te
veroorzaken in de wereld. De Verenigde Naties, één van de vele fronten
van deze nieuwe wereldorde, proberen al Mijn onderrichtingen uit te
roeien en zullen elk dodelijk wapen waarover zij beschikken hiervoor
gebruiken.
Vrees niet want Mijn gelovigen zullen knokken en zullen Mij niet
verloochenen vooral in die landen die aan Mij toegewijd zijn en die een
godvruchtig en onwankelbaar geloof hebben. Zij zullen niet wijken en dit
niet goedkeuren. Maar velen zullen machteloos zijn omwille van de
kosten die ermee gemoeid zijn om ervoor te zorgen dat hun kinderen in
het Licht geleid worden.
Zoals Ik je eerder duidelijk gemaakt heb, staat de toorn van Mijn Eeuwige
Vader op het punt om zich te tonen op de aarde omdat de mensheid
stapje voor stapje verder en verder gaat in zijn pogingen om Mij te
verstoten.
De wereld ziet er hetzelfde uit. De mensen lijken hetzelfde. De wereld
van de televisie met zijn roosgetinte aantrekkelijkheid schijnt hetzelfde.
De mensen steken hun hoofd in het zand. Zij denken dat de wereld zal
blijven zoals het is. Jammer genoeg vergissen zij zich. Mijn plicht
tegenover Mijn kinderen is jullie te redden. Niet om jullie toe te laten om
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verder meegezogen te worden in een waardeloos vacuüm van beloftes,
ijdele dromen en bedrieglijke ambities. Dit zijn de genoegens waaraan
jullie heel veel jaren trouw waren. Dat zijn de beloftes waarvan jullie, niet
door eigen schuld, overtuigd waren dat uit zelfrespect dit de te volgen
weg was. Persoonlijk gewin. Zelfmotivatie. Jullie kregen te horen om op
zoek te gaan naar het beste van het beste ongeacht wat het kost. Dé
nummer 1 ben jij. Jullie worden voor de gek gehouden met jullie
ambities, zucht naar rijkdom voor jezelf en jullie kinderen, het verlangen
om beter te worden dan je broeders en zusters en een voortdurende
meedogenloze zoektocht naar toejuiching.
Deze ambities werden door de Bedrieger bij Mijn kinderen opgewekt
door hun luister en aantrekkingskracht. Veel van Mijn kinderen zullen
lachen met deze boodschap en zeggen dat dit niet waar is. Jammer
genoeg bestaat de Bedrieger en de meeste van Mijn kinderen nemen dit
niet aan.
Hij is sluw zodat hij zich verschuilt achter dingen, mensen, handelingen
en aantrekkelijke drijfveren. Zijn glamoureuze uitstraling houdt in dat
als je vandaag de dag aan iemand vraagt wat zij zouden nemen – geld of
een kans om zich te herenigen met hun overleden familie – zij voor het
geld zullen kiezen. Vraag iemand anders of zij hun broeder of zuster
zouden verraden voor materieel gewin en het antwoord zal ‘ja’ zijn.
Vraag een jong kind of zij hun eenvoudige bestaan zouden ruilen voor
een opzienbarend en opwindend leven en het antwoord zal ‘ja’ zijn.
Waarom vinden Mijn kinderen het vervolgens moeilijk te begrijpen dat,
zodra de hoofdprijs hen is toegewezen, zij het gevoel hebben dat ze
meer en meer nodig hebben? Een welvarende man die eenmaal winst
gemaakt heeft, zal onophoudelijk doorgaan om nog meer te bereiken. Dit
komt omdat Satans geschenken een wrang, leeg gevoel in jullie
achterlaten dat jullie niet begrijpen. Dus jullie gaan door met jullie
zoektocht naar meer en het is meestal ten koste van het welzijn van jullie
naaste. Niemand verwerft enorme rijkdom zonder dat de mensen, die hij
onderweg aantrof, tot op zekere hoogte lijden. Niemand zal roem
kunnen verwerven zonder dat iemand anders het zonder moest doen.
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Iemand die zijn rijkdom niet deelt, is verdoemd. Iemand die niets heeft,
heeft de neiging om meer te delen dan diegenen die gezegend werden
met materieel comfort.
Mijn onderrichtingen kunnen niet ontkracht worden
Waarom negeren Mijn kinderen deze onderrichtingen, onderwezen door
Mijn apostelen vanaf het moment dat het Nieuwe Testament werd
verwezenlijkt? Waarom slaan zij geen acht op de leer die deze bevat?
Menen zij dat ze geschreven werden door Mijn apostelen met de
bedoeling dat de mensen niet zouden luisteren? Deze onderrichtingen
zijn niet veranderd sinds Ik deze aarde verliet. Zij zijn er met een reden.
Jullie kunnen hun interpretatie veranderen, ze ontkrachten, een nieuwe
betekenis toevoegen of een aantal delen verwijderen. Er zal echter één
ding overblijven en dat is de waarheid. De waarheid zal altijd dezelfde
blijven. Deze kan niet en zal niet veranderd worden om zich naar de
mensheid te schikken. Schenk hier thans aandacht aan! Let op en luister!
Jullie kunnen niet verwachten dat, door deze weg te volgen, jullie in Mijn
Vaders Koninkrijk binnentreden. Velen onder jullie rechtvaardigen de
rijkdom en de roem die jullie verwerven en schrijven dit toe aan geluk.
Wat jullie mogelijk niet beseffen, is dat velen onder jullie hun zielen aan
de Boze hebben verkocht gedurende het verloop.
Sommige van Mijn kinderen weten niet dat zij ernstige zonden begaan
hebben en geloven er niets van. Anderen geloven echt dat zij enkel doen
wat het beste is voor zichzelf en hun familie. Zij moeten echter beseffen
dat financiële zekerheid aanvaardbaar is maar het zoeken naar luxe en
rijkdom is dat niet.
Het is de realiteit dat enorm veel rijkdom verworven wordt door de
zonde.
Rijkdom die mogelijkerwijs verworven is zonder zonde zal leiden tot
zonde.
Ondanks de onderrichtingen van Mijn Vaders Kerk doorheen de wereld
aanvaarden de mensen nog steeds Mijn Leer niet. Rijke mensen die
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streven naar materieel voordeel hebben één God. Arme mensen die
streven naar rijkdom hebben één God. Deze zijn voor beiden hetzelfde:
geld. Geld is nutteloos als het oneerlijk verkregen is en wanneer de
minder fortuinlijke geen baat heeft uit dit voorval.
Geld, materiële rijkdom en alle goede dingen verworven door deze
mensen die zichzelf als fortuinlijk beschouwen, moeten gedeeld worden
met diegenen die het nodig hebben. Geld dat gegeven wordt aan
liefdadigheid is nietszeggend als het gedaan wordt om roem of aandacht
te zoeken.
Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt
voorbereid en als het streefdoel om jullie met lege zakken achter te laten
werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie beseffen hoe weinig waarde
geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld
overneemt en jullie onmachtig maakt om het te beroeren zonder dat
jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk
beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk nodig hebben.
Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te
overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker
vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten
krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen
voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige
vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto. Want als jullie
van alles beroofd zijn, zullen jullie roepen om jullie Maker, jullie
Schepper. Het is pas dan en dan alleen, dat jullie zullen begrijpen dat de
liefde in je hart het enige is dat telt. Want zonder liefde kunnen jullie niet
gedijen, noch kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk binnengaan.
Geloof dit nu! Wees voorzichtig in jullie zoektocht naar rijkdom! Stop nu
voor het te laat is! Deel en verdeel en volg Mijn weg na! Dit is een harde
les voor Mijn kinderen die een gevoel van wankelmoedigheid hebben.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te
beseffen
Ontvangen dinsdag 7 december 2010 3.15u
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij
de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zul jij, Mijn dochter,
Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van
de waarheid.
Ik zal niemand de kans ontzeggen om de waarheid van God te zien. Er zal
hen barmhartigheid betoond worden doordat hen het geschenk van het
bewijs dat Ik besta, geschonken wordt. Dit geschenk zal hen gegeven
worden als zij, tijdens de waarschuwing, uiteindelijk de waarheid zullen
herkennen. Jammer genoeg zal, zelfs op dat moment, niet iedereen zich
naar Mij of Mijn Vaders koninkrijk richten.
Mijn dochter, Ik heb Mij gedurende een aantal dagen niet met jou in
verbinding gesteld. Dit was opzettelijk. De tijd die je zo geboden werd,
was om je toe te laten de inhoud van Mijn boodschappen zorgvuldig te
verwerken.
Je zult er je ondertussen van bewust zijn dat deze boodschappen van Mij
komen en dat ze allemaal gaan over zeer belangrijke zaken. Ik denk dat je
nu de waarheid van Mijn onderrichtingen kan onderscheiden van deze
van jouw verbeelding. Mijn dochter, je kunt thans de pijn en de wanhoop
waarnemen die Ik voel, wanneer je bijna dagelijks getuige bent van de
frustraties die Ik en Mijn Vader ervaren vanwege de houding van deze
sombere, lege en ongelovige wereld.
Niet alleen de ongelovigen veroorzaken je pijn maar door de gaven en
genaden die Ik je geschonken heb, zie je ook de verwarring die er zelfs te
midden van Mijn volgelingen bestaat. Ook zij zijn niet gemakkelijk van de
waarheid te overtuigen terwijl het hen door Mijn profeten gegeven is als
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een geschenk van Mij uit liefde.
Wat een lange, kronkelende weg is het voor Mijn kinderen wanneer zij
streven naar de waarheid en de beloften die Ik hen gegeven heb. Elke
dag kijkend naar Mijn kinderen, individueel, op straat, op de televisie, in
de media en te midden van hun naaste, zie je hen nu door Mijn ogen.
Wat zie je? Totale veronachtzaming van de geestelijke wereld en een
gebrek aan een echt doel in hun leven. Een gevoel van hopeloosheid
ondanks de aantrekkelijkheden van de wereldse bezigheden.
Mijn kinderen beseffen het op het ogenblik niet maar zij gaan door een
reiniging. Deze zuivering, waarbij zij een doordringend gevoel van leegte
ervaren te wijten aan een gebrek aan materiële goederen, heb Ik
toegestaan. Nochtans is dit allemaal veroorzaakt door de hebzucht van
de mensheid. Doordat de mensen recht hebben op hun eigen vrije wil,
zullen zij, de verdorven daders van de ineenstorting van het wereldwijde
banksysteem, doorgaan met hun sluw bedrog.
Ik heb Mijn volk, de onschuldige slachtoffers, ertoe gebracht om deze
reiniging te ondergaan. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt aangezien
de ontberingen die zij doormaken zullen helpen om hun ziel te reinigen.
Weldra, wanneer de materiële goederen geringer worden en moeilijker
te verkrijgen, zullen zij het leven op een diepzinnigere manier bekijken.
De eenvoud zal hen helpen de ogen te openen voor de waarheid, de
waarheid over wat echt belangrijk is. Zonder deze zuivering, waarbij het
Mijn kinderen vergund wordt om te lijden ter wille van hun ziel, kunnen
en zullen zij niet dichter tot Mijn Hart komen.
Ontdaan van de materiële goederen, waarvoor zij in het verleden zo’n
hartstochtelijke obsessie hadden, zullen zij zich terug op de waarheid
richten. Zij zullen duidelijk de liefde in elkaars ziel zien. Zo ook zullen zij
zeer spoedig het kwaad aanschouwen, in heel zijn bedenkelijke glorie, in
diegenen die de lokstem volgen van de obsessie voor zichzelf en de
hebzucht. Zij zullen deze mensen, die door de media geloofwaardigheid
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krijgen als zijnde diegenen waarnaar moet worden opgekeken en die
bewonderd moeten worden, nu bekijken zoals Ik ze bekijk. Dit is met de
moed der wanhoop en met droefheid.
Ga nu heen, Mijn dochter, en neem je taak op met een heldere blik. Je
ziet de waarheid nu in. Je twijfelt niet langer. Verspreid de waarheid van
de redding zo snel mogelijk om de mensen nog vóór de grote
Waarschuwing de kans op verlossing te bieden.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Het hiernamaals
Ontvangen zaterdag 11 december 2010 9.15u
Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en
door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien.
Jij, Mijn dochter, hebt de reiniging ondergaan die nodig was om je de
kracht voor dit werk te geven.
Mijn kinderen, zo verstrikt in deze dubbelzinnige wereld, beseffen niet
dat spoedig alles één zal worden. De dubbelzinnigheid heeft betrekking
op de smart en de vreugde. Smart bestaat in deze wereld op een manier
die grote verwarring en wanhoop veroorzaakt. Het is een smart als geen
andere sinds de grondvesting van de aarde.
Het leed dat vandaag gevoeld wordt, is gebaseerd op verlies dat ontstaan
is doordat materiële zaken ontnomen werden. Er is ook het verlangen
naar vrede in geest, lichaam en ziel. Dat kan enkel tot stand komen door
nederigheid, aanvaarding van en liefde voor Mijn Eeuwige Vader. Dan is
er nog de vreugde. Ik glimlach met liefde wanneer Mijn kinderen lachen,
glimlachen, en zich vermaken. Dit is een geschenk van Mij. Gelach en
vreugde zijn belangrijke geschenken voor de mensheid als deze zuiver
zijn en niet ten koste van elkaar.
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Mijn kleingelovige kinderen, Ik weet dat het moeilijk is om te stoppen en
te zeggen: ik keer terug naar God. Zoveel van jullie zijn ervan op de
hoogte wie de Eeuwige Vader is. Weinigen beseffen dat Hij elke dag van
hun leven over hen waakt, over elk van hen. Hij glimlacht, lacht en voelt
een grote vreugde als Zijn kinderen gelukkig zijn. Hij staat echter niet
welwillend tegenover degenen bij wie de vreugde, of veronderstelde
vreugde, bereikt werd zonder liefde in hun hart.
Ik, jullie Redder, Jezus Christus, houd ook van al Mijn kinderen. Ik ben
toch één met Mijn Eeuwige Vader. Ik glimlach naar jullie allen en hoop
dat jullie naar Mij terug zullen keren.
Kom mij tegemoet, Mijn kinderen, en wend jullie tot Mij met open hart.
De boodschappen die betrekking hebben op Mijn Tweede Komst op
aarde boezemt veel van Mijn kinderen angst in. Het is niet nodig om te
vrezen! Het zal een moment zijn van absolute vreugde, glorie en zuiver
geluk. Want voor iedereen die zijn hart terug naar Mij keert, zal Ik tranen
van vreugde wenen en Ik zal hem in Mijn armen houden.
Gelovigen a.u.b., a.u.b., bid nu voor degenen die niet geloven of die
verdwaald zijn. De boer die zijn kudde bijeendrijft, zal zich altijd
inspannen om onophoudelijk diegenen te zoeken die verloren zijn. De
zoetheid van de overwinning die hij voelt als ze terugkeren in zijn
schaapskooi is hetzelfde als het gevoel dat Ik krijg als Mijn verdwaalde
kinderen naar Mij terugkeren.
Kinderen, vergeet zelfs tijdens momenten van vreugde en gelach op deze
aarde één ding niet asjeblieft. Dit is maar een glimp van het pure geluk
en de vreugde die op de nieuwe aarde zullen bestaan wanneer het
verloren Paradijs tevoorschijn komt. Wanneer dat plaatsvindt, zullen de
uitverkoren mensen, diegenen die een goed leven leiden en geloven in
hun Schepper, zich verenigen met de verrezen doden. Deze mensen,
vrienden en familieleden die overleden zijn, zullen met Mij verenigd
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worden in deze nieuwe, glorievolle Eeuwigheid. Onthoud kinderen, dat
het belangrijk is om deze aarde niet als vanzelfsprekend te beschouwen!
Noch om te veronderstellen dat jullie alles daarop onder controle
hebben. Want dat is niet zo! Als jullie verteerd blijven worden door zijn
beloftes, teleurstellingen, vreugden en wonderen, denk er dan aan dat
dit enkel een tijdelijke plaats is. Een voorbijgaande fase die het betreden
van Mijn Vaders Koninkrijk – de nieuwe Hemel en aarde die één worden
– voorafgaat.
Nog een laatste uitnodiging, Mijn kinderen, bid tot Mij in jullie eigen
woorden. Vraag Me om jullie te leiden. Vraag me om jullie op een
begrijpelijke wijze de liefde en de waarheid te tonen. Steek jullie hoofd
niet in het zand of jullie zullen niet genieten van de heerlijkheid van de
nieuwe aarde.
De ijdele weg naar het niets
De kinderen die spottend lachen en Mij verloochenen zullen jullie zeggen
dat er na dit leven geen leven meer is. Laat Me jullie verzekeren dat zij
zichzelf niet louter de toegang tot het Paradijs ontzeggen. In plaats
daarvan kiezen zij dan voor een ijdele weg die leidt naar het niets. In
bepaalde gevallen laten zij zich leiden door de leugen van de Bedrieger –
de Boze – die zo stil en met een verderfelijke bedrevenheid te werk gaat
dat zij, die niet geloven dat hij bestaat, hem blindelings volgen, zijn hand
vasthoudend tot aan de poorten van de hel.
Mijn lijden in de Hof van Gethsemane
Wanneer Mijn gelovigen deze mensen hoogmoedig zien paraderen en
opscheppen over hun atheïsme lijden zij verschrikkelijk. Zij, die Mijn kruis
opgenomen hebben, voelen de doodstrijd die Ik onderging gedurende
Mijn tijd in de Hof van Gethsemane. Hier was Ik er Mij diep van binnen
van bewust dat, ook al bracht Ik vrijwillig het ultieme offer wanneer Ik de
dood aanvaardde als een middel om Mijn kinderen de kans te geven een
plaats te verwerven in Mijn Vaders Koninkrijk, dit voor een aantal van
Mijn kinderen geen verschil zou uitmaken. Dat was de ergste doodsangst
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en datgene dat Me bloed deed zweten. De verschrikking die Ik voelde
voor deze verloren zielen leeft vandaag de dag nog steeds in Mij.
Als U God bent, of als U Jezus Christus bent, dan kunt U toch alles? Voor
diegenen onder jullie die dit vragen, is Mijn antwoord: natuurlijk!
Uitgezonderd één ding. Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil die aan
de mensheid geschonken is. Het is de taak van Mijn kinderen om hun
uiteindelijke keuze te maken uit eigen vrije wil.
Jullie liefhebbende Christus. Jullie Redder, Jezus Christus

Oproep om het moorden/abortus te stoppen
Ontvangen donderdag 16 december 2010 13.10u
Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers
is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan
bedrijven. Het is de meest afschuwelijke zonde van het vlees en
veroorzaakt Mij diepe smart. Het gebrek aan respect dat de mensheid
vandaag de dag heeft voor het menselijk leven wordt in toenemende
mate duidelijk in de wereld.
Het leven is een kostbaar geschenk van God. Niemand heeft het recht
om het leven van iemand anders af te nemen. Niemand heeft het recht
om het leven van een kind te nemen noch om op het moment van zijn
geboorte zijn eerste ademhaling af te nemen. Deze misdaad is gruwelijk
en onvergeeflijk. Alle zielen zijn afkomstig van Mijn Eeuwige Vader en
ontstaan op het moment van de conceptie. Kleine kinderen, onschuldige
zielen, worden vermoord door juist die mensen die gestuurd zijn om hen
te koesteren – hun eigen moeders, die ervoor verantwoordelijk zijn dat
hun het recht ontzegd wordt om geboren te worden.
Waarom kijken Mijn kinderen toe en doen zij niets? In naam van de
vrijheid worden deze kleine engeltjes, uit Mijn Vaders Koninkrijk,
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weggenomen van deze aarde voordat de tijd hen toegewezen, als
kinderen van God, heeft plaatsgevonden. Beseffen deze vrouwen niet
dat de levens waar zij zo weinig belang aan hechten, deze van God zijn?
Deze kinderen lijden. Zij ondergaan een folterende pijn tijdens hun
moord. En het wordt gerechtvaardigd door de regeringen, de medische
wereld en de families van deze vrouwen. Voelen zij geen wroeging in
hun zielen?
Beseffen zij niet dat hun gruwelijke daad niet verschilt van de daad
wanneer een man een man vermoordt?
In feite is het zelfs een grotere zonde omdat deze kinderen hulpeloos
zijn. Deze vrouwen moeten om barmhartigheid verzoeken als zij schuldig
zijn. Of Mij om raad vragen als zij een abortus overwegen. Hoe dan ook
zullen ze geoordeeld worden volgens hun zonde. De zonden van het
vlees zijn de meest aanstootgevende in de ogen van Mijn Vader. Voor het
vermoorden van een medemens is geen enkele rechtvaardiging
aanvaardbaar bij Mij of Mijn Eeuwige Vader.
Ontwaak nu, Mijn kinderen, en begrijp dat het nemen van een leven de
daders zal meevoeren naar het eeuwige vuur van de hel. Er zal geen
terugkeer mogelijk zijn vanuit deze afgrond vol demonen. Dezelfde
demonen die, door de werkzaamheid van de Bedrieger – Satan – de
moordenaar ervan overtuigen dat wat hij of zij doet goed is! Hij zal
bijvoorbeeld de moeders ervan overtuigen dat zij de ‘juiste beslissing’
nemen. Gebruik makend van elke list verenigd met de menselijke
redenering, zal hij ervoor zorgen dat de persoon de daad rechtvaardigt,
zelfs al is deze verkeerd. Hij zal de leugen gebruiken dat de moordenaar
eigen rechten heeft. Dat zij eerst naar hun eigen belangen moeten kijken.
De leugen manifesteert zich in naam van de mensenrechten waardoor de
rechten van een moeder en haar vrijheid om haar leven te leiden zoals zij
verkiest, gewaardeerd moeten worden. De leugen overtuigt er haar dan
van dat het goed en juist is om haar kind te vermoorden.
Begrijp a.u.b. dat de escalatie van de volkerenmoord in de wereld
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aangekondigd is. Het is één van de vele tekenen waarover gesproken
werd met betrekking tot de Eindtijd.
Stop nu allemaal! Luister! Moord is een zeer ernstig vergrijp. Doe dit en
jullie zullen niet gered worden. Er is geen weg terug. Diegenen onder
jullie die deze zonde gepleegd hebben, kom tot inkeer! Ik zal door Mijn
barmhartigheid jullie gebeden aanhoren. Jullie kunnen, en zullen gered
worden als jullie oprecht spijt hebben van jullie afschuwelijke zonde. Ik
zal luisteren. Ik zal vergeven. Maar de tijd staat niet aan jullie kant.
Gelovigen, bid intens voor deze verloren en afgedwaalde kinderen van
Mij die misleid zijn door de Bedrieger en zijn handlangers in
machtsposities. Zij hebben jullie gebeden thans nodig. Jullie moeten
allemaal het recht op menselijk leven, dat door mensenhanden niet
gemanipuleerd mag worden, in alle omstandigheden verdedigen.
Bid elke dag tot Mij! Offer elk mogelijk lijden op voor de onschuldige
slachtoffers.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Het boek van de waarheid
Ontvangen zaterdag 18 december 2010 9.40u
Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een
geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin
van je tocht uitkoos. De weinige uitverkorenen hebben tijd nodig om de
beker van Mijn werk op te nemen. Mijn dochter, jij hebt een geestelijke
leidsman nodig zodat Mijn boodschappen volledig onderworpen worden
aan een dienaar van Mij. Op deze manier zal het woord zich verspreiden
en zullen de mensen de waarheid beseffen. Dit zal een weg zijn vol
hobbels en bulten en krappe steegjes die plotseling opduiken om je van
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richting te doen veranderen maar wees niet bang. Nu word je geleid en
je zult meer vertrouwen ondervinden ten aanzien van je werk.
Schrijf nu dit. Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden
om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er
wordt hen de mogelijkheid geschonken om Mijn glorie te verkondigen
voordat Ik terugkeer als een barmhartige Redder en rechtvaardige
Rechter. Ik wil Mijn kinderen nooit tuchtiging bezorgen maar in bepaalde
gevallen kunnen diegenen die in volle bewustzijn samenwerken met de
Bedrieger en die hem en zijn boosaardige handlangers zo hoog
aanschrijven, tot op het punt van het brengen van eerbetoon aan hem
voor een altaar, niet gered worden. Zij weten wie ze zijn. Zij zullen het
heel moeilijk vinden om zich terug tot Mij te keren. Bid voor hen!
Degenen die Satan aanvalt
De Bedrieger heeft nog maar zeer weinig tijd over op aarde om grote
schade aan te richten en daarom heeft hij overal zijn activiteiten
verscherpt. Hij mikt vooral op Mijn gewijde bedienaars in de Kerk van
Mijn Vader, de jonge en de schitterende, evenals de hoog intelligente.
Degenen die doorgaan met op te scheppen dat zij niet in Mij of Mijn
Eeuwige Vader geloven, zullen nog maar één kans krijgen om hun harten
te openen.
Het doet Me pijn om hen te aanschouwen. Het is als kijken naar een auto
vol met mensen, Mijn kostbare kinderen, die in een dichte mist in de
richting van een klif rijden. Zij hebben een verkeerde afslag genomen en
nu, terwijl zij geloven dat ze terugkeren naar de welstand van hun eigen
huizen, op het punt staan om in de diepe duisternis te storten zonder
enige hoop.
De voorzegde profetieën zullen nu onthuld worden
Mijn kinderen zover krijgen dat ze luisteren, zal niet gemakkelijk zijn,
Mijn geliefde dochter. Je moet volharden ondanks de hindernissen.
Geduld is belangrijk. Deze boodschappen zijn zeer kostbaar en vol liefde
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alsook met waarschuwingen. Zij, Mijn kinderen, moeten halt houden en
beseffen dat de profetieën zo lang geleden aangekondigd nu
geopenbaard zullen worden. Deze gebeurtenissen staan op het punt om
plaats te grijpen op deze aarde. De tijd is heel erg dichtbij.
Ik zal nooit de datum van Mijn Tweede Komst bekend maken
Ik zal jou nooit de datum van Mijn Tweede Komst kenbaar maken, Mijn
geliefde dochter, want dat is niet aan jou om dat te weten. Maar voordat
Ik kom, heb Ik Me nu in verbinding gesteld met de gehele wereld zodat Ik
aan Mijn kinderen Mijn rechtvaardige barmhartigheid kan tonen.
Mijn Moeder werkt namens Mij
Mijn geliefde Moeder, die werkt namens Mij, verspreidt boodschappen
door de uitverkoren zieners. Andere uitverkoren profeten lijden in stilte,
uit vrije wil, om zielen te redden. Ik stel hen in staat te lijden onder Mijn
smart als blijk van een zodanig grote edelmoedigheid vanwege deze
meest toegewijde gelovigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de redding
van velen. Maar zij dragen niet enkel het lijden dat Ik op het kruis
doorstaan heb maar zij voelen ook de pijn die Ik vandaag de dag onderga.
Bovendien verdragen zij van tijd tot tijd bespotting, belediging, en
smaad. Doch door hun nederigheid doorstaan zij dit in stilte of, in
sommige gevallen, voor iedereen zichtbaar. Anderen, Mijn gewijde
dienaren die opteren voor een leven in eenzaamheid, bewijzen Mij een
grote dienst. Hun bijzonder offer van zelfverloochening helpt alweer om
zielen te redden.
Geschenken van God die voor vanzelfsprekend genomen worden
Het bekend maken van de waarheid in een moderne wereld, waar de
technologie een zodanig duizelingwekkende hoogte heeft bereikt, is
moeilijk. Mijn stem is zoals een zwakke kreet in de massa, opzij
geschoven ten gunste van de sensatie.
Mijn kinderen slagen er niet in om te begrijpen dat al de wonderwerken
die tot stand gebracht zijn voor het welzijn van de mensen door middel
van de technologie, geschenken zijn van de Eeuwige Vader. Alle
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wonderen van de geneesmiddelenontwikkeling voor het welzijn van de
mensheid zijn ook geschenken. Toch worden deze geschenken als
vanzelfsprekend beschouwd omdat Mijn kinderen denken dat dit
allemaal het werk van mensen is terwijl het niet zo is.
De gave van intelligentie
De gave van intelligentie is net zoals de gave van zang een geschenk
van de Goddelijke Wereld. En het is juist omdat het geschenken zijn van
God dat zij het doelwit zijn van Satan, de Boze. Het is onder zijn invloed
dat er met de technologie geknoeid wordt om te vernietigen en om
verwoesting te veroorzaken in de wereld. Hoe lacht hij als hij oorlogen
ziet uitbarsten en de technologie gebruikt wordt om te spioneren of te
doden. Hoe lacht hij opnieuw wanneer de technologie van de
geneesmiddelen gebruikt wordt niet enkel om te doden maar ook om het
doden te rechtvaardigen. Al deze angstaanjagende misdaden tegen de
menselijkheid, mogelijk gemaakt door de technologie, worden verborgen
achter de façade van zogenaamde verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid als een dekmantel voor het kwaad
Verdraagzaamheid kan de meest volmaakte dekmantel zijn voor het
kwaad. Het is voor eenieder, waakzaam door Mijn onderrichtingen,
onmiddellijk duidelijk te zien wanneer deze misdaden tegen de mensheid
zich voor jullie ogen ontvouwen. In naam van de verdraagzaamheid
worden mensen vermoord, wordt hen de vrijheid, en vooral, het recht
om te strijden voor morele gerechtigheid ontzegd. O ja kinderen, wees
jullie ervan bewust, wees waakzaam en op jullie hoede wanneer jullie het
woord ‘verdraagzaamheid’ horen omdat het één van Satans
geliefkoosde, misleidende spelletjes is.
De mensen laten het na om op te komen voor het Christendom
Mijn kinderen laten het na om, ondanks de wereld van moderne
communicatie, te getuigen en toe te geven dat zij Christen zijn. Dit is
voornamelijk door het feit dat zij, de meeste Christenen, in de Westerse
wereld leven. Zij zijn bang dat zij uitgelachen en gepest zullen worden.
Dat is volkomen waar. Dat zal gebeuren. Maar bedenk dit. Mijn kinderen
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hebben altijd te lijden onder een of andere bespotting wanneer zij Mijn
kruis opnemen. Zij kunnen er dan zeker van zijn dat zij Mijn werk
verrichten.
Diegenen die namens Mij lijden, zullen grote zegeningen en veel genaden
ontvangen. Maar de Christenen die openlijk strijden voor het recht om
Mijn naam te verkondigen, zullen het meeste lijden. Hij of zij moet sterk
blijven! Jullie zijn Mijn hoop op deze aarde. Zonder Mijn toegewijde
volgelingen kunnen Mijn kinderen niet over die laatste drempel naar
Mijn Vaders Koninkrijk gedragen worden.
Ik houd van al Mijn volgelingen. Ik ben in hun hart en zij zijn er zich
bewust van. Schenk nu aandacht aan Mijn woord via deze profeet!
Negeer deze boodschappen niet! Van mond tot mond zullen zij helpen
om miljoenen zielen doorheen de wereld te redden vóór Mijn Tweede
Komst.
Ga nu heen in vrede en liefde.
Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus

De grote beproeving
Ontvangen maandag 20 december 2010 10.00u
Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze
boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal
raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. De tijd nadert, de advent
van de Grote Beproeving. Deze belangrijke gebeurtenis zal beginnen
vanaf het einde van 2012 en mag niet verward worden met de tijd of de
datum van Mijn Tweede Komst op aarde. Want deze wordt niet in deze
boodschappen aangekondigd, Mijn kinderen. Wie aan Mijn kinderen een
datum voor Mijn Tweede Komst tracht te geven, is een leugenaar en
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geen ware profeet. Ik onthul echter, door middel van Mijn profeet, de
jaren met specifieke gebeurtenissen die leiden naar Mijn Tweede Komst.
God zal de samenzwering om de wereldbevolking in te krimpen niet
laten plaatsvinden
De Grote Beproeving, al zo lang geleden aangekondigd, zal zich nu
ontvouwen voor de ogen van een ongelovige wereld. Dit vindt plaats
wanneer het zwaard der gerechtigheid overal zal toeslaan. Mijn Eeuwige
Vader is niet bereid om zich terug te trekken en toe te laten dat het
boosaardig plan, dat op dit moment achter gesloten deuren beraamd
wordt en ontworpen om de wereldbevolking in te krimpen, verwezenlijkt
wordt.
Deze verdorven groepering, toegewijde volgelingen van Satan, hebben in
het verleden getracht om een genocide aan te richten op Mijn Vaders
kinderen. Zij mislukten. Ze proberen dit opnieuw. Zij zullen opnieuw
mislukken maar niet voordat zij een verschrikkelijke verwoesting
veroorzaken.
De gelovigen moeten niet bang zijn
Mijn Eeuwige Vader zal vanwege Zijn barmhartigheid moeten ingrijpen
om hen te stoppen hoewel het Hem pijn doet om de wereldwijde
rampen, die vóór jullie liggen, te ontketenen. Gelovigen, vrees niet voor
jezelf of voor jullie families. Jullie worden beschermd. Maar a.u.b., a.u.b.
bid de heilige Rozenkrans en het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid te allen tijde om een aantal van deze rampen te helpen
verlichten en af te wenden.
Begin nu plannen te maken. Deze mensen moeten bestreden worden
aangezien zij trachten om jullie geld, jullie gezondheid, jullie voedsel en
zelfs jullie geloof te controleren. Houd stand en bescherm jezelf en jullie
families door middel van het gebed. Aanroep alle heiligen die jullie
vereren om jullie te helpen als bemiddelaars bij Mijn Eeuwige Vader.
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Wereldwijde rampen om aandacht te trekken
Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische
veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde
vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de
aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier
beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de
klimaatsverandering.
Als Mijn Eeuwige Vader dit besloot, kon hij achterover leunen en niets
doen. Dan zouden deze kwaadaardige, op macht beluste en misleide
groeperingen met machtige beleidsmannen winnen. Door Mijn
onschuldige kinderen in hun valstrik te trekken van hypnotische
gehechtheid aan Satan, de Boze, zouden zij zielen stelen. Dat zal niet
toegelaten worden.
Oproep aan alle religies om zich te verenigen
Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook voor
diegenen die geloven in het Opperwezen God, de Schepper en Maker van
alle dingen, om hun krachten te bundelen. Vorm samen één front
ongeacht welke weg naar God jullie volgen en of jullie in Mij, Zijn enig
geliefde Zoon geloven. Bestrijd de groepering die de Boze
vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand als jullie in God, de Eeuwige Vader,
geloven. Hij probeert jullie tegen te houden om het Paradijs te betreden
door zijn volgelingen voor te liegen dat ook hij hen naar een even mooi
goddelijk paradijs zal brengen. Deze arme misleide en betrouwbare
volgelingen kunnen dit bedrog niet doorzien omdat zij verblind zijn door
de lokstem van de materialistische roem.
De profetieën in het Boek van Johannes komen nu aan het licht
Bid, bid, bid elke dag jullie allemaal. Zeer spoedig zal iedereen de
waarheid van de Heilige Schrift begrijpen. Iedereen zal uiteindelijk
beseffen dat de onderrichtingen, bevat in Mijn Vaders Boek, nauwkeurig
zijn. Deze liegen niet. Profetieën, in het verleden aangekondigd, kwamen
aan het licht. De profetieën bevat in het Boek van Johannes zullen nu aan
het licht komen. Deze boodschappen, gegeven aan deze profeet, zijn
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bedoeld om Mijn kinderen voor te bereiden om Mijn Vaders Koninkrijk
binnen te treden.
Ga Mijn waarheid nu verspreiden. Red elkaar uit de klauwen van de
Bedrieger voor het te laat is.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Derde boodschap van de Maagd Maria
Ontvangen maandag 20 december 2010
Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon,
Jezus Christus. Hij is té belangrijk en bijzonder voor jou om je af te
wenden met twijfels in jouw geest. Ja, het is gemakkelijk om door dit
werk in de war te geraken maar je moet volledig op Hem vertrouwen. Hij
heeft het nodig dat je je overgeeft en Hem jouw onvoorwaardelijke
vertrouwen schenkt.
Mijn kind, dit werk is voor jou niet gemakkelijk geweest. Maar zoals Ik al
eerder gezegd heb, houdt je ervan om door te zetten. Je zult slagen in de
voleinding van je werk. Ik spoor je aan om de routine van het dagelijks
gebed terug te krijgen. Want het is door Mijn meest heilige Rozenkrans
dat je beschermd zal worden. Dit werk is zeer heilig, Mijn kind,
gehoorzaam dus a.u.b. uit respect aan Mijn Zoon door volledig op Hem te
vertrouwen. Schuif je twijfels opzij, Mijn kind, want de Heilige Geest
heeft je speciale genaden geschonken. De waarheid ligt nu in jouw hart,
ziel en geest. Daarom heb je het makkelijker gevonden om de
boodschappen, die Mijn geliefde Zoon je schenkt, op te schrijven.
Hij houdt van jou, Mijn kind, en heeft jou gekozen voor één van de meest
belangrijke taken ooit in deze eeuw. Jouw werk is vergelijkbaar met
datgene wat aan Zr. Faustina gevraagd werd. Je ondergaat gelijkaardig
lijden als dat wat zij doorstond. Vrees dit lijden niet, waaronder de
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onmogelijkheid om te bidden en de dagelijkse twijfels die normaal zijn.
Zij zullen voorbij gaan. Al de heiligen, met inbegrip van Zr. Faustina,
vergezellen je en leiden je elke dag.
Het werk dat je op je neemt in naam van Mij en Mijn geliefde Zoon werd
aangekondigd. Het is één van de belangrijkste manieren waarop je zielen
kunt redden. Wankel of aarzel niet! Roep altijd, altijd op je geliefde
Moeder om assistentie. Ik ben er voor jou. Bid a.u.b. dagelijks tot Mijn
Zoon door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Op die manier
zal je dichter bij Hem staan en zal je gewaarworden dat Hij je hart
beroerd.
Vat moed en ga nu verder! Kijk met liefde naar de waardevolle weg die
leidt tot de Heilige Drievuldigheid. Allen zijn met jou. Je zult lijden maar
beschouw dit als een genade want zonder lijden kan je niet dicht bij het
Hart van Mijn Zoon blijven.
Dit is op het ogenblik alles. Wijzig je houding en open je hart nu voor
Mijn geliefde Zoon, Jezus, de Allerhoogste.
Liefde en vrede, Onze Lieve Vrouw van de rozen

Mijn pijn en lijden vandaag de dag
Ontvangen woensdag 22 december 2010 2.40u
Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de
mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk
is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert,
gestegen is tot buitengewone proporties.
De pijn, het lijden en de doodstrijd wordt steeds meer uitgesproken
wanneer de wereld Kerstmis viert. Ik weet in Mijn Hart dat Mijn Leer niet
verkondigd wordt zoals het hoort terwijl het toch het belangrijkste
christelijke feest is.
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Mijn geliefde dochter, je moet volharden in je lijden zowel van de geest
als van de ziel. Het zal je dichter bij Mijn Heilig Hart brengen. Pas als je
deze beproevingen van lijden doorstaat, wordt je met Mij verenigd.
Mijn dochter, bid, bid, bid dat andere zielen de doodstrijd, die Ik doorsta,
zullen verlichten. Oh, kon Ik de zielen maar snel redden en ze in Mijn
liefdevolle armen sluiten, dan zou Mijn Hart genezen. Doch veel zielen
zullen niet naar Mij terugkeren. Je moet hard werken om hen van de
waarheid te overtuigen, Mijn dochter. Geef nooit ofte nimmer op!
Je was vol twijfel maar Ik weet dat je diep in je hart beseft dat deze
boodschappen van barmhartigheid, voor de redding van de zielen,
werkelijk afkomstig zijn van Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Volhard, aanvaard het lijden, wees nederig, geduldig en handel met
waardigheid als je in Mijn naam uitgedaagd wordt!
Ga nu heen met hernieuwde krachtdadige liefde en sterkte om de zielen
van Mijn geliefde kinderen terug te winnen.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

De reden waarom Ik mens werd
Ontvangen vrijdag 24 december 2010 20.00u-20.15u
Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven
hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering
van Mijn geboorte. De liefde die Mijn Hart vult, door het geloof en de
godsvrucht betuigd door al Mijn kinderen, is zeer waardevol.
Dit is het moment voor Mijn kinderen, wijd en zijd, om na te denken over
Mijn leven op aarde. Het is voor hen het moment om de gevolgen voor
de gehele mensheid te overwegen die Mijn geboorte meebrengt. Het is
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door Mijn geboorte dat de mens naar verlossing zal uitzien. Het is door
de liefde van Mijn Eeuwige Vader voor al Zijn kinderen dat Hij het
ultieme offer gebracht heeft. Dat Hij een pasgeboren baby moest
aanschouwen en Hem als kind zien opgroeien tot volwassenheid, toont
duidelijk Zijn liefde en vastberadenheid om al Zijn kinderen te redden. Hij
houdt zoveel van al Zijn kinderen dat Hij Mij gevraagd heeft om te leven
als mens, goed wetende dat Ik vernederd en bespot zou worden. Hij liet
dit gebeuren.
Mijn geboorte is een teken voor iedereen dat God, de Eeuwige Vader,
zoveel van Zijn kinderen hield dat Hij een gigantisch offer bracht. Door
Mij toe te laten naar de aarde te komen om onder jullie te leven, toonde
Hij Zijn medelijden en Zijn verlangen om jullie te redden door Mijn dood
toe te staan. Als Hij Mij niet gezonden had, kon de mensheid niet gered
worden. Toch zijn degenen die Mij afwijzen nog steeds onzeker met
betrekking tot de waarheid van de beloften door God, de Eeuwige Vader,
gemaakt. Er is echter veel verwarring.
Het enige wat nu telt is dat de mensheid de beloften en de realiteit
erkent van de nieuwe Hemel en aarde die bestemd is voor alle kinderen
van God. Dat is het grootste geschenk van allemaal. En het is dit
geschenk dat jullie allemaal tot doel gesteld was om het met Hem te
delen totdat Satan dit alles vernietigde door Eva te verleiden.
Vandaag de dag aanzien de mensen de onderrichtingen in het Oude en
het Nieuwe Testament in veel opzichten als oude fabeltjes. Velen
begrijpen nog steeds niet dat de onderrichtingen bevat in deze Schriften,
authentiek waren en het nog steeds zijn. Omdat in veel gevallen
verwijzingen worden gemaakt naar gebeurtenissen die plaatsvonden in
de geestelijke wereld, vinden de mensen het moeilijk te geloven dat dit is
kunnen gebeuren. Ze zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de inhoud
evalueren door logisch denken gebaseerd op wat er op aarde gebeurt.
Maar zij vergissen zich!
Mijn komst op aarde was georkestreerd als een laatste kans om de
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wereld wakker te maken zodat iedereen zou beseffen dat God geheel en
al vergevingsgezind is. Het was Mijn taak om jullie, door Mijn
onderrichtingen en kruisdood, de weg naar de Hemel te tonen.
Gedenk dan met Kerstmis dat Mijn geboorte plaatsvond om jullie te
helpen. Begin met jullie geloof in de Hemel, waarvoor jullie allemaal
gerechtigd zijn om er deel van uit te maken, opnieuw te evalueren. Door
Mijn leven te herdenken, kunnen jullie je nu met Mij verenigen in Mijn
Vaders Koninkrijk als jullie je hart openen en Mij vragen om jullie nog
eens te omhelzen.
Jullie goddelijke Redder en rechtvaardige Rechter, Jezus Christus

Valse leraren en profeten
Ontvangen zaterdag 25 december 2010 10.30u
Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde
Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal
eindigen. Ik ben het Licht en de Redder die al degenen die in Mij geloven
in het beloofde Paradijs zal brengen. Zij die, ondanks al Mijn
onderrichtingen en de inspanningen van Mijn profeten, nog steeds
weigeren om Mij te aanvaarden, zullen Mijn Vaders Koninkrijk niet
betreden.
Diegenen onder jullie die de gave van de waarheid gekregen hebben
door middel van de Schriften moeten nu de ogen openen en Mijn Leer en
de profetieën, aan Mijn profeten gegeven, aannemen. Het moment is
eindelijk nabij waarop Ik naar de aarde zal terugkeren om Mijn geliefde
volgelingen op te eisen. Met Mijn hedendaagse profeten zal Ik jammer
genoeg nog steeds afgewezen worden. Jullie moeten allemaal luisteren
en Mijn boodschappen, die jullie uit barmhartigheid geschonken worden,
lezen en het belang ervan begrijpen.
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Mijn Leer is nooit veranderd
Jullie moeten niet vergeten dat Mijn onderrichtingen dezelfde zijn zoals
ze van oudsher waren. Zij die in Mijn naam komen, moeten zorgvuldig in
het oog gehouden worden. Als zij Mijn woord verkondigen zijn zij van het
Licht. Wanneer jullie ondervinden dat Mijn onderrichtingen gewijzigd
worden op een manier die jullie vreemd lijkt, loop er dan van weg. Deze
betreurenswaardige mensen werden verleid door de Boze om Mijn
onderrichtingen opzettelijk te verdraaien om jullie op een dwaalspoor te
brengen en jullie te verwarren.
Elke leerstelling die niet afkomstig is uit de Heilige Schrift en die beweert
de waarheid te verkondigen, is een leugen. Dit is een zonde tegenover
Mij en is een ernstige aanval op Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Valse messias
Deze valse leraren zullen binnenkort beginnen met zichzelf bekend te
maken over heel de wereld. Jullie zullen hen overal vinden, hun stem zo
luid mogelijk verheffend. Op zoek naar aandacht. Sommigen zullen Mijn
kinderen zodanig imponeren dat zelfs Mijn ware volgelingen zullen
geloven dat zij bijzondere goddelijke krachten bezitten. Eén persoon in
het bijzonder zal zich tot een zodanige hoogte verheffen dat de mensen
verkeerdelijk zullen geloven dat hij de Messias is.
Het zal heel veel moed, oprechte vastberadenheid en sterkte vragen van
Mijn kinderen om zich aan Mij vast te klemmen en Mij toe te laten hen
door deze gevaarlijke jungle vol demonen te leiden. De demonen, die nu
door Satan worden ontketend aangezien de laatste dagen zich beginnen
te ontvouwen, zullen komen, vermomd als Mijn volgelingen en profeten.
Zij spannen thans samen om zich te richten op Mijn ware zieners en
profeten. Zij zullen proberen om hen te verleiden met een valse leer. Zij
zullen de waarheid verdraaien om deze te schikken naar hun immorele
wegen die, van buitenaf bekeken, moeilijk waar te nemen zullen zijn.
Mijn godvruchtige volgelingen, gewijde dienaren en profeten zullen deze
boosaardige mensen onmiddellijk herkennen. Zij zullen hun uitspraken
pijnlijk en verontrustend vinden, maar wat ontzetting zal veroorzaken in
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hun hart is het feit dat zoveel Christenen voor hun charmante
persoonlijkheid zullen vallen. Zij zullen zo overtuigend zijn dat velen de
zeer sacrale dienaren, die hun leven gewijd hebben aan Mij en Mijn
Eeuwige Vader, in hun verdorven valstrik zullen trekken.
Oproep aan de Christenen om stand te houden
Ik doe nu beroep op deze godvruchtige volgelingen van Mij, gezegend
met de genaden van de Heilige Geest. Neem jullie wapen van geloof op
en blijf sterk! Trotseer hen! Leer de mensen de waarheid door hen
voortdurend te herinneren aan de waarheid welke is opgenomen in Mijn
Vaders Boek – het Boek der Waarheid. Deze onderrichtingen zullen in
eeuwigheid blijven bestaan.
Het zal moeilijk worden voor jullie, Mijn kinderen, om stand te houden
en jullie te laten gelden, maar luister nu naar Mij. Als jullie dit doen,
zullen jullie de zielen helpen. Jullie broeders en zusters in de wereld zijn
jullie familie. Ik zal jullie allen bij Mij in het paradijs brengen dat Ik aan al
Mijn kinderen beloofd heb. A.u.b., a.u.b., help Mij zodat Ik niemand van
jullie achter moet laten. Het zal Mijn Hart breken als Ik niet al Mijn
geliefde kinderen kan redden. Het zal door gebed, opoffering en
volharding van de kant van Mijn volgelingen zijn, wijd en zijd, dat Mijn
wens ingewilligd zal worden.
Neem de beker van de verlossing nu op in Mijn naam! Volg Mij! Laat Mij
jullie allen leiden! Laat Mij jullie in Mijn Hart sluiten terwijl wij ons
verenigen om de mensheid te redden van de Bedrieger.
Onthoud het. Ik houd zodanig veel van elk van Mijn kinderen dat de
overwinning zonder hen allemaal naar het eeuwige leven te brengen
bitterzoet zal zijn en dat zal Mijn Hart breken.
Bid, bid, bid nu, jullie allemaal, en onthoud de woorden – Ik ben de Alfa
en de Omega.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus, Koning van de Aarde en
Rechtvaardige Rechter van geheel de mensheid.
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Het vieren van Kerstmis
Ontvangen zaterdag 25 december 2010 0.30u
Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid
wordt? Je weet in je hart immers dat alles wat je moet doen, is gaan
zitten en je hart openen en aanstonds zal je Mijn boodschap vernemen.
Vertrouw op Mij! Geef je over! Geloof dat als je je angsten, muizenissen,
zorgen en vragen aan Mij afgeeft, Ik deze van jou zal wegnemen en
dienovereenkomstig zal reageren. Je moet nu de tijd nemen om
aandacht te schenken aan deze zeer dringende boodschappen voor
geheel de mensheid. Aarzel niet om met dit allerheiligste werk op te
schieten.
Schenk nu aandacht aan het volgende, Mijn dochter! Wanneer de
Christenen over de hele wereld er zich op toeleggen om hulde te
brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel
respect tonen zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij
Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken, glimlachen en kort
spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke
herdenking van het grootste geschenk dat ooit aan Mijn Vaders kinderen
geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen, Mijn
godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de
pracht en praal en de bijbehorende feestelijkheden met aardse
goederen.
Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn
geboorte uit? Hoeveel denken terug aan de nederigheid vertoond door
Mijn geliefde Moeder en Haar allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe
velen begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te
redden van de weg naar de hel? Het was deze eenvoudige boodschap die
misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk
vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als
een periode om na te denken over hun trouw aan Mij, hun Redder.
A.u.b. kinderen, Ik spoor jullie aan om dit feest te benutten om te bidden
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voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te
worden voor het feit dat zij een erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van
hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als zij er
voor zouden kiezen om dit aan te nemen.
Het moment van de grote Waarschuwing is bepaald
Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke
minuut van de dag die, terwijl het hun leven kan beïnvloeden, van geen
belang zijn voor het Eeuwige Leven. Kinderen, het is nu voor jullie
allemaal het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór de grote
Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn Tweede Komst. Maak gebruik van
het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om
goddelijke raad.
Het moment van de grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees
waakzaam! Blijf op jullie hoede!
Jullie goddelijke Redder en rechtvaardige Rechter, Jezus Christus

Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten
niet af te wijzen
Ontvangen dinsdag 28 december 2010 11.00u
Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te
verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden,
worden thans aan jou gegeven.
Er zijn op het ogenblik een groot aantal engelen welke, zoals
aangekondigd, over de hele wereld verspreid worden om de aarde voor
te bereiden op Mijn Komst. Veel van deze engelen zijn bij een menselijke
gedaante aanwezig en zoals jij, Mijn geliefde dochter, hebben zij voor
deze taak gekozen. Het juiste tijdstip van hun ontwikkeling bij de
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geboorte werd gekozen om zich aan te sluiten bij de laatste
Waarschuwing en de Eindtijd. Evenzo worden de demonen, vrijgelaten
uit de diepten van de hel, ontketend. Wanneer zij zich op aarde
voorstellen, doen zij dit door verleiding en leugens. Zij bekoren Mijn
kinderen die open staan voor hun invloed. Zij besmetten die zielen die
zich reeds in het duister bevinden. Zij dringen hun geest binnen door
tegen hen te liegen en hen ervan te overtuigen dat hun geloof in Mij en
Mijn Eeuwige Vader onzin is.
Deze mensen hebben geen uiterlijk voorkomen dat jullie zouden
associëren met wat jullie beschouwen als slecht. Zij zullen in plaats
daarvan zich voordoen als deskundig, slim en bezielend. Zij zullen ook
zeer overtuigend zijn wanneer zij datgene prediken wat Mijn goede
kinderen als de waarheid beschouwen. Maar jammer genoeg zal er geen
liefde in hun hart zijn en het is nodig om jullie te wapenen tegen hun
onderrichtingen.
Nu wil Ik een beroep doen op Mijn gelovigen. Jullie, Mijn kinderen,
hebben door gebed en geloof de gaven ontvangen die Ik beloof aan allen
die Mij volgen. Jullie krijgen verschillende gaven en elke gave is bedoeld
om Mijn woord op uiteenlopende manieren mee te delen.
Het beoordelen van de zieners
Voor degenen aan wie Ik de gave van kennis schenk om jullie te helpen
om hen die in Satans naam komen te herkennen, wees a.u.b. zeer
voorzichtig! Het is meer dan terecht dat jullie op jullie hoede zijn voor
valse profeten. Beoordeel echter nooit ofte nimmer diegenen die zeggen
dat ze in Mijn naam komen zonder eerst duidelijk hun boodschappen aan
een onderzoek te onderwerpen. Jullie mogen deze boodschappen, door
Mij gezonden, nooit beoordelen naar ‘uiterlijkheden’. Want als iemand
zegt dat hij in Mijn naam komt, ga er dan niet van uit dat jullie
beoordeling van hem onfeilbaar is. Zie uit naar deze profeten die
bespotting ondergaan of die verontwaardiging veroorzaken wanneer zij
beweren dat zij goddelijke boodschappen van Mij of Mijn gezegende
Moeder ontvangen.
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Bezwijk niet voor de verleiding om onmiddellijk een oordeel uit te
spreken over hen voordat jullie de boodschappen zelf zorgvuldig
beluisteren. Deze boodschappen zullen niet alleen betrekking hebben op
Mijn Leer. Zij zullen betrekking hebben op Mijn woord en ze zullen
vervuld zijn van liefde. Zij zullen jullie bijbrengen hoe jullie in Mijn naam
jullie leven moeten leiden om het heil te bereiken.
Wees nooit verontrust wanneer Mijn ware profeten beweren dat ze
boodschappen ontvangen over toekomstige gebeurtenissen waarin zij
ingewijd worden. Tracht om de zonde van vooringenomenheid niet te
begaan door deze boodschappen te veroordelen vanwege de klasse van
mensen die deze profeten vertegenwoordigen. Sommigen zullen gebrek
hebben aan onderwijs. Sommigen zullen het tegenovergestelde zijn en
zullen welsprekend zijn. Velen zullen niet passen in jullie denkbeeld over
wat een ‘heilige’ persoon uitmaakt.
Maar er zijn manieren waardoor jullie verzekerd kunnen zijn van hun
echtheid. Diegenen die met Mijn Moeder communiceren zullen in de
meeste gevallen de verschijningen verwachten. Zij kondigt deze aan tot
op het uur en de datum. Er zullen veel incidenten waargenomen worden
door diegenen die dergelijke verschijningen bijwonen. In het geval
waarbij Mijn boodschappen aan de mensheid geschonken worden, zullen
zij aan de wereld gegeven worden zonder dat de profeet roem tracht te
zoeken.
Een oordeel vellen over mensen
Uiteindelijk zullen Mijn gelovigen, ondanks hun trouw aan Mij, nog
steeds diegenen bespotten die toekomstige gebeurtenissen voorspellen
en degenen lasteren die gezegend zijn met genezende krachten van de
Heilige Geest. Houd op en ontwaak uit jullie rustige slaap! Deze profeten
zullen jullie routine verstoren aangezien zij jullie heilige groep niet
aangenaam zijn. Zij zullen er geen deel van uitmaken op de manier die
jullie verwachten. Let hiervoor op! Als jullie deze mensen veroordelen
gebaseerd op geruchten en roddels of toespelingen van derden,
zondigen jullie. De zonde tegen Mijn profeten beledigt Mij diep.
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Wanneer jullie Mijn ware zieners en profeten afwijzen, keren jullie Mij de
rug toe.
Nochtans is het juist dit wat in de wereld van vandaag gebeurt naarmate
er meer zieners zich bekend maken. Het is niet gemakkelijk voor Mijn
gelovigen. Denk eraan dat de boodschappen van Mijn profeten gelezen
moeten worden voordat jullie oordelen. Dit omvat zelfs deze
boodschappen die van de valse profeten kunnen komen. Vraag om
bijstand wanneer jullie deze boodschappen overwegen. Echte
boodschappen zullen liefdevol zijn. Toch zullen ze bevestigend zijn in hun
gezag. Boodschappen die ingaan tegen alles wat jullie over Mijn Leer en
die van Mijn apostelen geleerd hebben, het maakt niet uit hoe subtiel,
zullen gemakkelijk veroordeeld kunnen worden.
Blijf niet zwijgen over jullie geloof
Ga nu verder, Mijn kinderen, en open jullie hart voor Mijn profeten. Zij
zijn daar om jullie de verzekering te geven dat de tijd voor Mij gekomen
is om jullie allemaal in gereedheid te brengen om in Mijn naam te
spreken. Onthoud dat eer gegeven wordt aan Mijn profeten die zich
laten horen ondanks de vernedering en verachting die zij moeten
doorstaan. Straf zal echter toegemeten worden aan diegenen die zeggen
dat ze Mij volgen maar die blijven zwijgen over hun geloof doch
daarentegen snel zullen zijn om zich uit te spreken tegen Mijn ware
zieners. Jullie weten in jullie hart dat degenen, die jullie veroordeeld
hebben, spreken over komende gebeurtenissen waarmee jullie het zeer
moeilijk hebben om deze te aanvaarden. Jullie kunnen jullie afvragen:
waarom werkt Mijn Redder, Jezus Christus, via deze personen? Zij zijn
naar Mijn normen immers geen heilige volgelingen. Wel, Mijn vraag aan
jullie is de volgende: waarom geloven jullie dat enkel de weinige
uitverkorenen, die hun leven toewijden aan gebed, het gezag hebben om
diegenen die buiten jullie kringen spreken te verwerpen? Hebben jullie
dan niets geleerd? Begrijpen jullie niet dat diegenen die hun leven
doorbrengen gewijd aan het gebed ook het slachtoffer kunnen worden
van de Bedrieger?
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Mijn ware profeten zullen gehaat worden
Denk eraan dat ook Ik uitgelachen, bespot, afgewezen en er op Mij
neergekeken werd door de oudsten en priesters toen Ik op aarde was.
Als Ik werd gehaat dan kunnen jullie er zeker van zijn dat Mijn ware
profeten het meest gehaat zullen zijn terwijl zij op andere plaatsen
vereerd zullen worden.
Schaam jullie allemaal! Mijn profeten zullen niet voortkomen uit jullie
groepen. Toch moeten jullie hen eren. Zij zullen de meest
onwaarschijnlijke profeten zijn vanwege het leven dat zij geleid hebben.
Sommigen zullen weinig opleiding genoten hebben terwijl anderen
geboren zullen zijn met de gave van geletterdheid. Dit zijn Mijn
uitverkoren profeten. Luister naar hun inspraken voordat jullie hen
veroordelen.
Bid voor hen. Bid dat Mijn woord, aan deze profeten gegeven, niet
afgewezen wordt. Wijzen ook jullie Mijn woord niet af! De ongelovigen
zullen altijd proberen om deze moedige zielen, die Mijn woord luid
meedelen, in diskrediet te brengen maar dat valt te verwachten. Het is
wanneer Mijn gelovigen, en vooral diegenen van gebedsgroepen,
kloosters en andere geestelijken, openbaar Mijn ware zieners afwijzen
dat Mijn Hart in tweeën breekt. Luister naar Mijn woorden! Zij zullen
nooit van de waarheid afwijken. Niet meer dan dat jullie, Mijn geliefde
volgelingen, de waarheid kunnen beïnvloeden om deze te schikken naar
jullie interpretatie.
Open jullie ogen! Word wakker! De tekenen zijn begonnen en voor
iedereen zichtbaar. Jullie, Mijn gelovigen, hebben niet veel tijd. Luister!
Bid! Verenig jullie en verkondig eendrachtig Mijn woord om zielen te
redden voordat de tijd om is.
Jullie geliefde Christus – Jezus, de Redder en rechtvaardige Rechter
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Media en andere aanstaande censuur
Ontvangen zaterdag 1 januari 2011 2.00u
Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn
geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan
te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom.
Mijn mooie kinderen, allen die Ik dicht bij Mijn Heilig Hart houd, jullie
moeten terstond naar Mij luisteren! Ik zal jullie nooit verlaten als jullie
Mij en de waarheid van het Nieuw Paradijs – de belofte die Ik jullie allen
gaf voordat Ik op het kruis stierf voor jullie zonden – erkennen. Het
moment nadert, Mijn geliefde kinderen. Wees nooit bang! Als jullie van
Mij houden en in Mij geloven, wat valt er dan te vrezen? Want de liefde
is niet beangstigend. Liefde is vreugde, geluk en voor jullie allen die
geloven in het Eeuwige Leven in de Hemel, valt er niets te vrezen. Ik
bemin jullie allemaal.
De rol van Gods Moeder bij de Tweede Komst van Christus
Mijn geliefde Moeder die belast was met het opnemen van de beker van
de aanvaarding van Mijn bestaan op het moment van de Ontvangenis om
een nieuw begin in te luiden, zal ook Mijn Tweede Komst inluiden.
Ik zal al degenen, die zich tot Mij wenden om barmhartigheid, verlossen.
Mijn Moeder, gezonden door de Eeuwige Vader om verlossing en
redding naar de wereld te brengen, zal Mij deze tweede keer bijstaan.
Mijn geliefde Moeder, de Engel van het Licht, zal nu triomferen door Mijn
barmhartigheid over te brengen en Mijn Tweede Komst op aarde in te
luiden. Mijn toegewijde Moeder, de Onbevlekte Ontvangenis, zal als
Middelares helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede
Komst. Ze heeft de mensheid reeds vele eeuwen voorbereid maar ze
heeft nu, in de laatste honderd jaar, getracht om jullie harten te
doordringen van liefde om de soms stagnerende liefde, die jullie voor Mij
en Mijn Eeuwige Vader hebben, te ontbranden.
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Er was een tijd dat Mijn Moeder, door goddelijke openbaring, op aarde
de aandacht kon trekken. Sinds Fatima en Garabandal nemen, jammer
genoeg, maar een minderheid van Mijn gewijde dienaren Haar goddelijke
verschijningen serieus. Evenmin worden Haar zieners, de weinige
uitverkorenen, ernstig genomen. Op dit moment, wanneer het jaar 2011
begint, staan heel veel veranderingen op het punt om plaats te grijpen.
Dat komt doordat de wereld zoals jullie die eens kenden aan het
veranderen is.
Het geheim van Fatima in het kader van de toekomst
Zo velen onder jullie, onschuldige en vertrouwende zielen, hebben geen
besef van het kwaad dat op het punt staat zich te ontvouwen. Mijn
kinderen, met inbegrip van degenen die deze boodschappen voor de
eerste maal uit nieuwsgierigheid lezen en die misschien een leemte
voelen in hun geestelijk welzijn, luister nu!
Jullie en jullie medebroeders en –zusters worden geleid naar een door de
groepering opgelegde wereld, aangekondigd in het laatste geheim van
Fatima waarin jullie niet ingewijd zijn, waar jullie spoedig het volgende
zullen aantreffen:
1. Jullie geld zal waardeloos zijn en de enige manier om handel te
drijven zal in goud en zilver zijn
2. Jullie zullen in groepen moeten bidden en een gewijde dienaar
vinden, moedig genoeg om boven de vervolging te staan
3. Jullie moeten schuilplaatsen vinden om te bidden omdat jullie kerken
verkocht zullen worden uit geldbejag
4. Houd vast aan de geschriften! Het kan zijn dat jullie deze voorheen
nooit gelezen hebben maar wees er zeker van dat het onmogelijk zal
zijn om in de toekomst er exemplaren van te kopen
5. Richt gebedsgroepen op om te bidden voor de redding van de
mensheid. In drie jaar tijd zullen jullie begrijpen waarom dit
belangrijk is
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Mediacensuur
Tegen de media heb Ik het volgende te zeggen. De arrogantie die jullie,
als informatieverspreiders naar de wereld toe, tegenwoordig aan de dag
leggen, zal veranderen in wanhoop wanneer jullie berichten niet meer
beluisterd worden. Ook jullie zullen weldra het belang van het gebed
inzien wanneer de mensheid zich van de waarheid afkeert. Jullie
berichten kunnen vandaag de dag nog steeds de belangrijke,
onafhankelijke waarheid weergeven. Maar dit geschenk zal jullie thans
ontnomen worden. In plaats daarvan zal de waarheid nu verborgen
worden voor de mensheid door de dictatuur waarvan jullie getuige zullen
zijn tijdens de grote beproeving.
Dan zal jullie woord geweigerd worden net zoals het met Mijn woord
gebeurt.
Het ‘ geheime kanaal’ van de communicatie
Niemand zal naar jullie luisteren aangezien de enige aan de mensheid
verstrekte berichten, die enige impact zullen hebben, door het ‘geheime
kanaal’ aan de wereld zullen overgebracht worden door middel van de
technologie. Jullie zullen je in de woestijn bevinden en zullen uiteindelijk
ophouden met te proberen om te communiceren tot een ongelovige
wereld, net zoals Ik op dit moment, vermits jullie woord niet gehoord
wordt.
Hoed jullie voor dictators!
Heb geen angst jullie, ongeacht over welk pad jullie God volgen, luister
nu gewoon maar naar Mij! Bestrijd diegenen die dictatuur opleggen in
jullie woord want zij zijn van Satan. Laat jullie niet door hen misleiden
ongeacht hoeveel zij jullie betalen om leugens te rapporteren. Tenzij ze
tot inkeer komen, zullen ze geconfronteerd worden met de eeuwige
verdoemenis. De tijd staat echter niet aan hun kant. Strijd voor de
vrijheid om de onrechtvaardigheden, waarvan jullie getuige zijn, te
rapporteren. Het maakt niet uit of jullie in Mij geloven want wanneer
jullie zien dat deze profetie zich ontplooit, zullen jullie de waarheid van
Mijn onderrichtingen beseffen.
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Het Boek der Openbaring
In een wereld die er tegenwoordig gehavend en verpletterd kan uitzien
door de economische ineenstorting, is het behaaglijk om aan te nemen
dat alles wel in orde zal komen. Ja, Mijn kinderen, in het verleden zou dat
een normale veronderstelling zijn maar dat is niet meer zo. Het complot,
beraamd door de kerngroep van wereldwijde organisaties in elk land,
zeer nauw met elkaar verbonden door satanische afkomst, staat
momenteel klaar om op te duiken. Dezen onder jullie die niet in Mij
geloven, zullen nu eindelijk de profetieën begrijpen die vervat zijn in Mijn
Vaders Boek en het Boek der Openbaring.
Vrees niet, Mijn kinderen! Wend jullie tot Mij en spreek in stilte tot Mij,
in jullie eigen woorden, en Ik zal jullie de kracht, hoop en energie geven
om deze donkere periode in de geschiedenis van de mensheid door te
komen.
Diegenen onder jullie die deze boodschap lezen, overdenk deze
zorgvuldig! Als jullie aan de inhoud twijfelen, kijk dan om je heen en
beslis of jullie de tekenen durven te overwegen. Bemerken jullie nu dat
de vrijheid van jullie vrije wil, aan jullie gegeven als een geschenk van
Mijn Vader, gemanipuleerd wordt? Ik en Mijn Eeuwige Vader zouden zich
nooit bemoeien met dit goddelijk geschenk omdat het zo’n heilig
geschenk is. Maar als de mens besluit om Satan en de vlammen van de
hel te aanvaarden, het zij zo.
God, Mijn Eeuwige Vader, kan dit niet voorkomen. Maar Satan zal
proberen om dit geschenk van de vrije wil van jullie af te nemen.
Wanneer jullie ondervinden dat jullie vrije wil van jullie wordt weggerukt,
door middel van krachtige machten waarover jullie geen controle
hebben, dan zullen jullie weten dat de Boze hier achter steekt.
Satan zal nooit zegevieren
A.u.b., a.u.b., blijf waakzaam, Mijn kostbare kinderen! Wijk niet! Indien
er genoeg van jullie bidden en standhouden, zullen jullie zielen redden.
Satan en zijn strijdmacht zullen nooit zegevieren! Zij kunnen dit niet. Dit
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is onmogelijk. Enkel God heeft de macht om deze verschrikkelijke strijd
te beëindigen.
Ik, jullie Redder en aangestelde Rechter, verzoek jullie nu dringend om
stand te houden, moedig te zijn en te strijden voor wat goed is in jullie
harten zelfs als jullie angst hebben. Angst wordt jullie ingegeven door
Satan. Angst wordt nooit door Mij of Mijn Eeuwige Vader in jullie harten
geplaatst.
Sloop jullie muur en open jullie hart om lief te hebben, niet om te vrezen.
Liefde komt van God. Ik heb jullie gezegd dat de liefde niet iets is dat
jullie voelen tenzij jullie je hart openen. De liefde en God, de Eeuwige
Vader, Schepper van deze aarde, gaan hand in hand. Zij kunnen niet
gescheiden worden. Als dit gebeurt dan is Satan aan het werk.
Ga nu verder, Mijn kinderen, en neem een besluit! Willen jullie de liefde
om jullie in te wikkelen door middel van Mijn Heilig Hart of vrees? Het is
jullie beslissing.
Jullie goddelijke Leraar, Redder en rechtvaardige Rechter van
Barmhartigheid, Jezus Christus

Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor
de mensheid
Ontvangen zondag 2 januari 2011 21.45u
Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?
Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen
zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. Meer dan dat
zullen zij deze bespottelijk maken en zich afvragen waarom spreken deze
boodschappen niet meer over vreugde en geluk? Waarom zijn ze
beangstigend? Deze methode van communiceren met de wereld zal toch
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niet van Jezus Christus afkomstig zijn? Jezus Christus predikt toch liefde
en geen terreur? Mijn antwoord op deze aanklachten is eenvoudig. Het is
omdat Ik van jullie allemaal houd dat Ik jullie nu door deze
boodschappen Mijn barmhartigheid toon. Ik kwam eerst als Verlosser
voor allen om jullie te bevrijden zodat iedereen voordeel kan halen uit de
redding. Mijn kruisdood vond plaats om jullie een tweede kans te geven
om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Deze keer kom Ik terug als
rechtvaardige Rechter. Er wordt nu in de eerste plaats barmhartigheid
getoond aan jullie allemaal door Mij, door Mijn liefde voor jullie. Deze
barmhartigheid neemt de vorm aan van een voorafgaande
Waarschuwing om jullie te helpen jullie levens weer op orde te krijgen
voordat Ik terugkeer op de Oordeelsdag.
De vreugde op aarde kan niet vergeleken worden met de vreugde in de
Hemel
Keer jullie af van de zonde, kom tot inkeer en breng het gebed terug in
jullie leven! Het is uit barmhartigheid dat Ik jullie moet waarschuwen
voor de waarheid. De vreugde waarvan jullie menen dat ze ontbreekt in
Mijn boodschappen is omwille van het feit dat de mensheid de ware
vreugde de rug heeft toegekeerd. De vreugde die in de Hemel gevoeld
wordt kan niet vergeleken worden met de zogenaamde vreugde die jullie
op aarde ervaren. De vreugde op aarde die afkomstig is uit ware liefde
zal zuiver zijn. De vreugde die afkomstig is uit wereldse zaken is
nietszeggend.
Mijn kinderen, de vreugde die Ik behoor te voelen als Ik naar jullie kijk, is
helaas van korte duur door wat Ik vandaag de dag op aarde zie. Alles wat
jullie dierbaar is, vloeit voort uit wereldse bezittingen of door de
erkentelijkheid van anderen die jullie prijzen. Weinig tijd wordt
gespendeerd om jullie voor te bereiden op het hiernamaals.
De Waarschuwing is een geschenk
Mijn barmhartigheid wordt jullie aangeboden als een geschenk.
Aanvaard het! Geniet ervan! Reik Mij de hand! Jullie allemaal! Ik ben
jullie reddingsboot op een ruwe zee vol onverwachte stromingen en
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opwellingen. Red jullie nu of word geconfronteerd met het feit dat jullie
meegezogen worden in een stroming die zo sterk is dat als jullie op het
laatste ogenblik zouden beslissen om een lift in de boot aan te nemen,
jullie niet de kracht zullen hebben om erin te klimmen.
De zuivering van de wereld gaat verder
Kinderen, Ik ben uitgeput. Ongeacht hoeveel Ik ook tracht mee te delen
toch geven velen onder jullie nog steeds geen gehoor. Zelfs Mijn
priesters slaan geen acht op Mijn oproep waardoor Ik Mijn
barmhartigheid wens bekend te maken. Aangezien de zuivering in de
wereld doorgaat en nu toeneemt in snelheid, is het tijd om Mij te
aanroepen, Mijn kinderen.
Aardbevingen en andere wereldwijde rampen
Vrees nooit de stormen, aardbevingen, vloedgolven, overstromingen,
vulkanen en hittegolven die op de wereld zullen neerdalen als hulp om
de Antichrist en zijn strijdmacht te stoppen. Mijn volgelingen zullen
gerust zijn nu zij weten wat hen te wachten staat in het Nieuw Paradijs
dat zal ontstaan als Hemel en aarde samengebracht worden tot één
geheel. Deze dingen moeten gebeuren. Zij kunnen niet gestopt worden.
Ze werden zo ook aangekondigd. Deze gebeurtenissen zullen echter van
korte duur zijn.
Jullie, Mijn gelovigen, zullen beloond worden voor jullie geloof en
volharding ondanks de enorme tegenstand. Dan, Mijn kinderen, zal de
vreugde moeilijk te vatten zijn. Degenen in het licht zullen omhuld
worden met de glorie en de liefde die jullie te wachten staat. Degenen in
de duisternis zullen niet in staat zijn om het licht te verdragen. Jullie
verlangen dan misschien wel om dit te doen maar het zal jullie zoveel
pijn doen dat jullie zullen moeten schuilen. Maar jullie kunnen nergens
heen behalve naar de krocht van de duisternis die wordt aangewezen
door de koning van de duisternis hijzelf – de Boze. Is het dat wat jullie
willen?
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Hoe Satan werkt door middel van mensen
Beseffen jullie de verschrikkingen waar de Bedrieger voor staat?
Begrijpen jullie niet dat hij zich verschuilt achter elke daad van zelfzucht,
hebzucht en eigenliefde? Terwijl jullie een leven leiden waarvan jullie
geloven dat het opwindend, vol plezier en druk is met het verkwisten,
eten, ijdel kleden en voortdurend zoeken naar het volgende vermaak,
zijn jullie onwetend van wat er achter jullie daden steekt.
Deze verborgen stem, die jullie niet kunnen horen maar wel voelen –
wanneer jullie een drang voelen om te handelen, die jullie overhaalt om
te zoeken, zoeken en zoeken naar meer plezier, sensaties en opwinding,
komt dit van de Boze. Behalve dat jullie daden ertoe leiden dat jullie
glimlachen, lachen en in jullie handen klappen van opwinding, zijn deze
van weinig belang. Deze sterke verlangens zijn bedoeld om jullie
voortdurend te helpen zoeken naar zelfbevrediging. Wat heb je daaraan?
Geeft het jullie een goed gevoel zodra het voorbij is? Natuurlijk doet het
dit niet! Wanneer jullie ophouden en jezelf afvragen: wat als ik deze
dingen niet langer kon doen? Wat dan? Zou het ertoe doen? In het begin
wel. Misschien zou het frustrerend zijn maar het is enkel wanneer jullie
met niets achtergelaten worden dat jullie je uitsluitend zullen moeten
richten op het in leven houden van jullie zelf.
Voedsel zal belangrijker worden dan materiële zaken vol plezier.
Wanneer jullie voedsel opraakt en jullie hongerig worden dan zullen jullie
beseffen dat geen van deze toenmalige aantrekkelijkheden van belang
zijn. Dat is nu de zuivering die spoedig gaat plaatsvinden in de wereld.
Door deze zuivering, een vorm van reiniging, zullen jullie weer
ongeschonden worden. Dan en enkel dan zullen jullie klaar zijn om de
waarheid te aanvaarden.
De wijze waarop Satan jullie achterlaat met een leeg gevoel
Mijn kinderen, jullie zien Satan niet aan het werk. Jullie kunnen hem niet
zien. Toch besteedt hij al zijn tijd om te trachten jullie van Mij te
ontvreemden. Hij is de oorzaak van jullie vreselijke leed, kinderen. Al de
verleidingen die hij op jullie weg plaatst, gebruik makend van de
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wereldse aantrekkelijkheid van geld, schoonheid, bezittingen en talent,
worden door jullie verslonden vanwege de hebzucht en begeerte. Jullie
geloven dat als jullie al deze dingen vergaard hebben jullie je compleet
zullen voelen. Spijtig genoeg is dit niet waar. Dat is de leugen die Satan
gebruikt om jullie in de val te lokken. Wanneer diegenen onder jullie, die
zo’n toppunt van rijkdom hebben bereikt, ontdekken dat jullie dat alles
kwijt zijn, door welke reden dan ook, wees dan dankbaar. Want het is
slechts wanneer jullie ontdaan worden van de wereldse rijkdom dat jullie
Mij waarlijk in jullie hart kunnen toelaten.

Boodschap voor de rijken
Voor diegenen onder jullie met rijkdom – Ik veroordeel jullie niet. Dat
jullie materiële welstand hebben, betekent niet dat jullie de juiste weg
niet volgen. Maar jullie hebben wel de verantwoordelijkheid om te delen
en te zoeken naar diegenen die minder fortuinlijk zijn dan jullie. Dat is
jullie plicht. Het is niet de rijkdom of de materiële welstand die slecht
zijn. Het is niet de vreugde en het gelach, welke jullie ervaren wanneer
jullie van het leven genieten, die verkeerd zijn. Pas wanneer het een
obsessie wordt en als jullie begeerte naar een luxeleven voorrang heeft
op jullie geloof en het welzijn van anderen, is dit een misdrijf in Mijn
Vaders ogen.
Jullie rijkdom, huizen, kleding en bezittingen zijn zoals wolken die in de
lucht voorbij trekken. De ene minuut zijn ze daar en de volgende minuut
zijn ze verdwenen. Jullie kunnen deze dingen niet meenemen naar het
hiernamaals. Het is jullie ziel die met jullie mee zal gaan. Zorg voor jullie
ziel, betoon liefde aan elkaar en aan degenen die jullie smart bezorgen in
dit leven! Handel volgens Mijn Leer! Vraag om Mijn barmhartigheid!
Enkel dan zullen jullie je met Mij verenigen op de nieuwe aarde wat het
Paradijs is. Verlies jullie erfdeel en jullie plaats in Mijn Vaders Koninkrijk
niet!
Jullie geliefde Jezus Christus
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2011: Het jaar van de zuivering
Ontvangen 11-12 januari 2011 23.45u – 00.30u
Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal
dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn
boodschappen te ontvangen. Wees niet bang daar je de tijd nu nodig zal
hebben om te luisteren naar Mijn dringendste boodschap aan de wereld
gegeven tot nu toe.
2011 is het jaar waarin de veranderingen – de zuivering – zullen
aanvangen en gezien worden door miljoenen overal ter wereld. Hoewel
het gebed zal helpen om wereldwijde rampen af te wenden, zal het niet
genoeg zijn om de hand van Mijn Eeuwige Vader te stoppen als deze
binnenkort naar de mensheid uithaalt.
Het kwaadaardig gedrag en de onzuiverheden van de geest, het lichaam
en de ziel die zich tegenwoordig in de wereld ontpoppen, zijn nu door
ieder van jullie duidelijk te zien. Voor diegenen onder jullie die zo druk
bezig zijn en opgaan in hun leven, is het nu de tijd om halt te houden en
te kijken naar wat er voor jullie ogen aan het gebeuren is.
De Boze, die werkt door middel van degenen die in de duisternis zijn,
heeft chaos teweeggebracht waarbij dagelijkse moord nu zo normaal is
dat de mensheid gemoedelijk is geworden voor de verdorven daders die
deze wreedheden verrichten. Eigenliefde en hebzucht domineren jullie
samenleving. Jullie leiders en politici zijn machtsbelust en in veel gevallen
kan jullie welzijn hen weinig schelen. De stijging van het aantal
zelfmoorden wordt veroorzaakt door de wanhoop in jullie samenleving,
teweeggebracht door de Bedrieger, de Boze.
Hij, die zich nooit aan jullie bekend maakt, verschuilt zich achter elke
daad van openbare demonstratie, die seksuele immoraliteit en zware
mishandeling aan anderen en zichzelf verheerlijkt.
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Het voortdurend najagen van luxegoederen, dat jullie voorrang geven op
het welzijn van jullie familie, is ongebreideld. Wanneer jullie deze
waardeloze dromen nastreven, Mijn kinderen, zullen jullie op een
bepaald moment ontdekken dat jullie zonder voedsel zullen zijn. Deze
ijdele en nutteloze dingen zullen jullie lege magen niet vullen. Evenmin
zullen zij jullie lege zielen bevredigen die schreeuwen om vertroosting –
een vertroosting die jullie niet langer ter beschikking hebben. Deze
vertroosting kan enkel verkregen worden door gebed en vooral door
georganiseerd gebed in groepen.
De zuivering gaat vooraf aan Mijn Tweede Komst
Aardbevingen staan thans op het punt om de aarde te treffen wanneer
de toorn van Mijn Vaders woede zal worden ontketend. Jullie, Mijn
ondankbare kinderen, die hun rug hebben gekeerd naar het licht van de
waarheid, moeten nu bang worden. Het begin van de grote beproeving
staat op het punt om zich te ontvouwen waarbij het schouwspel van de
ecologische onrust zich zal uitbreiden. De mens zal machteloos worden.
Na verloop van tijd zal hij beseffen en aanvaarden dat Mijn Vader bestaat
en dat Ik, Zijn geliefde Zoon, de weg nu vrijmaak voor de wereld om
getuige te zijn van Mijn Tweede Komst naar de aarde. Dat moment komt
nu dichterbij. Niettemin moet de wereld eerst deze hoogstnoodzakelijke
zuivering doorstaan. Zoals het aantal wereldrampen zal blijven stijgen, zo
zal dat ook gebeuren met de volgelingen van Satan. Uit trots zullen zij
hun armzalige, verdorven levens verderzetten en leed en verschrikkingen
toebrengen aan Mijn gelovigen en aan diegenen die een rechtschapen
leven leiden.
Wanneer Mijn gelovigen de waarheid betuigen aan een ongelovige
wereld zullen evenwel meer mensen overeind komen en aannemen dat
er inderdaad veranderingen plaatsvinden in de wereld. Zij zullen spoedig,
door de profetieën die Ik Mijn kinderen aanbied via Mijn uitverkoren
boodschappers, begrijpen waar zij werkelijk getuige van zijn. Want de
gebeurtenissen, die zich zullen ontvouwen, kunnen niet voortgebracht
worden door de mens. Zij kunnen enkel gebeuren als en wanneer Mijn
Eeuwige Vader Zijn toestemming geeft.
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De tijd is aangebroken om de zegels te verbreken
Mijn kinderen, de tijd voor de tekenen is aangebroken waarbij, zoals
aangekondigd, de zegels verbroken worden en de bazuinen de
veranderingen aankondigen. Het kwaad zal door God, de Schepper van
de mensheid, niet getolereerd worden en zal voorgoed uitgeroeid
worden in de wereld. Geen enkele volgeling van de Boze, ongeacht welke
mate van toewijding hij voor Satan en zijn loze beloftes heeft, zal
gespaard worden tenzij hij tot inkeer komt.
Mijn kinderen, liefde zal betoond worden aan al Mijn volgelingen en die
van de Eeuwige Vader wanneer jullie je harten openen. Satan echter
heeft zichzelf tot een dusdanig niveau verheven met het gevolg dat zijn
macht tegenwoordig zoveel van Mijn kinderen heeft aangestoken, dat zij
niet langer geloven in deugden als eerlijkheid, goede daden, respect voor
het leven hetzij voor elkaar of voor hun eigen familie. Broer keert zich
tegen broer. Zus tegen zus. Naaste tegen naaste. Een priester tegen zijn
meerdere. Bisschoppen tegen de Leer van het Heilig Boek.
Waarom tuchtigen jullie Mij met jullie gebrek aan liefde?
Mijn kinderen hebben zelfs hun rug gekeerd naar deze mooie planeet
– jullie zo liefdevol aangeboden door God de Vader, de Schepper en
Vervaardiger van alle dingen. Wat hebben jullie gedaan? Waarom
tuchtigen jullie Mij door jullie gebrek aan liefde? Tegen jullie Redder?
Waarom keren jullie de rug naar jullie eigen behoeften – de dringende
noodzakelijkheid om jullie eigen zielen te voeden? Om jullie dorst naar
de kennis van Mijn Vaders Koninkrijk, de Hemel, jullie beloofde erfdeel,
te lessen? Mijn kinderen, jullie keren de rug toe naar jullie eigen heil!
Beseffen jullie dit niet? A.u.b., geloof dat jullie niet gered kunnen en
zullen worden tenzij jullie nu je eigen geweten onderzoeken en bidden
om leiding.
De priesters negeren de onderrichtingen
Mijn gewijde dienaren, de bijzondere herders, aangeduid om Mijn kudde
te leiden, hebben het bestaan van de Boze niet uiteengezet. Zij, in hun
streven om zich voor te doen als moderne, onbevooroordeelde en
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werkdadige leraren, hebben nagelaten om te wijzen op de gevaren van
het negeren van de onderrichtingen vervat in Mijn Vaders Boek. Het
Boek dat duidelijk het bestaan van de Boze vermeldt en hoe hij door
eenieder van jullie werkt zodat hij jullie kan weghouden uit jullie
uiteindelijke doch rechtmatige woning – het Nieuw Paradijs dat Ik aan
jullie allemaal beloofd heb toen Ik voor jullie stierf op het kruis. Ik ben
niet gestorven voor een groep mensen zonder gezicht. Ik heb Mijn leven
gegeven voor elkeen van jullie opdat jullie gered kunnen worden.
Denk eraan dat hoewel Mijn liefde voor jullie allesomvattend is, het ook
de oorzaak is van diep lijden voor Mij. Dit lijden komt tot stand doordat
jullie Mijn bestaan negeren. Jullie kiezen ervoor blind te blijven, om
argeloos te geloven dat de aarde voorziet in alles wat jullie ooit zouden
kunnen wensen. Jullie vergeten dat het leven, het leven na dit leven,
oneindig zal voortduren.
Profetieën uit barmhartigheid aan jullie gegeven
Tekenen, boodschappen en profetieën zijn door de jaren heen naar jullie,
kinderen, gezonden vanwege Mijn barmhartigheid. Met uitzondering van
Mijn volgelingen zijn er maar enkelen onder jullie die luisteren, hun ogen
openen of die zelfs maar voor een ogenblik nadenken om zichzelf de
volgende vraag te stellen. Zou dit werkelijk een goddelijke mededeling
kunnen zijn? Als dit zo is, wat moet ik dan doen? Het antwoord is:
luisteren en de waarheid over jullie toekomstige keuzes aanvaarden.
Beslis welke weg jullie wensen te volgen! Bid dan voor jullie ziel en voor
die van jullie dierbaren!
Want diegenen die arrogant zich minachtend afwenden als Mijn naam
vermeld wordt of die met hun handen wapperen uit gebrek aan respect
wanneer Mijn volgelingen Mijn waarheid verkondigen, zijn zodoende
voor Mij verloren. Ik kan enkel, door Mijn barmhartigheid, aan deze
wereld tekenen en boodschappen geven als hulp om jullie te leiden.
Vanwege het geschenk van de vrije wil, jullie geschonken door de
Eeuwige Vader, God de Schepper en Vervaardiger van alle dingen, kan Ik
jullie niet dwingen. Terwijl een boodschap van liefde en erbarmen altijd
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Mijn onderliggende reden zal zijn om met jullie te communiceren, geldt
dat ook voor Mijn aanvoelen van pijn en droefheid.
Mijn lijden, smart en pijn vergroten wanneer Mijn kinderen zich in de
open armen van Satan werpen. Dit houdt in dat Ik nu aan ieder van jullie
duidelijk moet tonen welk lot in het verschiet ligt van diegenen die Mij en
Mijn Eeuwige Vader afwijzen.
De realiteit van de hel
Kies voor de leugens door de Bedrieger verspreid – waarvan de
voornaamste is dat God, de Eeuwige Vader niet bestaat – en jullie zijn
verdoemd. Bij het betreden van de poorten van de hel zullen jullie pas de
verschrikkelijke vergissing inzien, die jullie gemaakt hebben. Geloof Me,
Mijn kinderen, als jullie slechts de ontzetting en het gevoel van afgrijzen
konden zien van deze zielen, wanneer de uiteindelijke waarheid na de
dood aan hen onthuld wordt, zouden jullie niet in staat zijn om zelfs
maar een moment van deze kwelling uit te houden. Wanneer jullie op dit
moment slechts een glimp van deze plaats zouden zien dan zouden jullie,
in menselijke termen, dood neervallen door de enorme angst voor het
noodlot dat diegenen, die de weg van de zonde kiezen, treft.
Deze weg die mooi, aantrekkelijk, aanlokkelijk, verrukkelijk en vol
verwondering lijkt, verandert wanneer jullie halverwege gekomen zijn.
De veranderingen die jullie halverwege tegenkomen, bewijzen dat jullie
niet tevreden worden gesteld. Dit vreemde, lege en ontgoochelde gevoel
gaat onverminderd door voor de rest van de tocht. Jullie begrijpen niet
waarom jullie je zo voelen. Jullie belevenissen, uiterlijk plezierig, zijn vol
van onverwachte, zorgwekkende, onaangename gevoelens die vermengd
worden met boosheid, frustratie, eenzaamheid en angst. Het is pas
wanneer jullie je afgod ontmoeten aan het einde van jullie reis en in zijn
kwaadaardige ogen kijken die dansen van hooghartig vermaak, dat jullie
het zullen uitschreeuwen tot jullie hees zijn. Het is pas op dat laatste
moment dat jullie zullen roepen om Mijn hulp. Maar het zal te laat zijn.
Er zal geen weg meer terug zijn op dat ogenblik. Jullie zullen jullie keuze
gemaakt hebben in dit leven. En hoewel Ik bittere tranen van intens leed
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zal huilen voor elk van Mijn verloren zielen, kan Ik jullie op dat moment
niet redden. Jullie vrije wil waarmee jullie je eigen bestemming kozen, zal
volledig buiten Mijn bereik zijn.
Via deze harde, zware boodschap geef Ik de wereld de laatste
waarschuwing uit pure liefde voor elk van jullie. Tenslotte smeek Ik jullie
om thans te luisteren naar Mijn stem zodat jullie je zielen kunnen
redden.
Jullie geliefde Jezus Christus, Redder van de mensheid en rechtvaardige
Rechter

De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans
om jullie zielen te redden
Ontvangen woensdag 12 januari 2011 15.00u
Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen
zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe
weten zij dit? Het is vanwege het lijden dat Mijn geliefde kinderen
moeten doorstaan, door toedoen van anderen, dat Ik Mij moet
uitspreken. Ik spreek vanwege Mijn Goddelijke Barmhartigheid om te
helpen jullie, Mijn kinderen, te redden zodat we verenigd kunnen
worden als één heilige familie in het Nieuw Paradijs. Ik wil geen enkele
ziel verliezen aan de Bedrieger. Het is belangrijk dat Mijn stem gehoord
wordt.
De niet-gelovigen vinden het zo moeilijk
Ik besef dat veel van Mijn kinderen, vooral de niet-gelovigen, het zeer
moeilijk vinden om te geloven in het hiernamaals. Zij zijn zo afhankelijk
gemaakt van wereldse zaken dat zij, in hun strijd om te overleven, hun
zielenleven zodanig verwaarloosd hebben waardoor zij helemaal niet
geloven dat er een ander leven bestaat. Zij moeten dit nu overwegen. Zij
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geloven dat na de dood alles eindigt en dat de enige wereld waar zij zich
zorgen om hoeven te maken degene is waar zij momenteel in leven. Hoe
verontrust ben Ik voor deze misleide zielen. Als zij enkel een blik konden
werpen op wat het Paradijs verschaft dan zouden zij hun dagen
doorbrengen in gebed en aanbidding tot Mij en Mijn Eeuwige Vader met
lof en dankzegging.
Deze nieuwe wereld die Ik hen beloofd heb, is een realiteit. Eer aan de
gelovigen die dit feit nooit vergeten zijn en die nog steeds elke dag tot
Mij bidden. Hoeveel houd Ik van Mijn volgelingen! Maar hoeveel lijd Ik
ook met hen. Deze toegewijde volgelingen doen alles wat zij kunnen om
anderen van Mijn bestaan te overtuigen. Vervolgens worden ze
uitgelachen en bespot namens Mij. Hoe breekt dit Mijn Hart!
Hoe de overledenen smachten naar de achtergeblevenen zonder geloof
Hoe smachten jullie dierbaren aan de andere kant naar jullie allemaal!
Voor diegenen onder jullie van wie de dierbaren in vrede zijn in Mijn
Vaders Koninkrijk, zij bidden voortdurend om voor jullie voor te spreken.
Wat jullie niet beseffen is het volgende. Wanneer jullie de tijd nemen om
in stilte met Mij te spreken – in jullie eigen woorden – en Mij om raad
vragen, zelfs als jullie geloof lauw is, zal Ik antwoorden. Wend jullie nu
tot Mij, kinderen! In jullie eigen woorden en vraag Me om jullie geloof te
herstellen.
Overweeg Mijn onderrichtingen door deze boodschappen en door de
Bijbel en breng jezelf weer te binnen op welke manier jullie je leven
moeten leiden. Ik zal, door middel van Mijn barmhartigheid, de
beledigingen tegenover Mijn onderrichtingen en elke zonde en misdrijf,
welke jullie tijdens jullie leven gepleegd hebben, zeer snel aan jullie
onthullen.
Niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal
Dit is een daad van barmhartigheid Mijnerzijds. Jullie zullen jullie zonden
zien en onmiddellijk beseffen hoe deze Mij toeschijnen. Jullie zullen
ogenblikkelijk duidelijk begrijpen hoe weerzinwekkend en slecht deze
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zijn. Kinderen, dit is jullie kans om tot inkeer te komen. Dit is niet de
Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal.
Uit barmhartigheid wordt jullie het allergrootste geschenk gegeven vóór
de Oordeelsdag – de kans om tot inkeer te komen en jullie leven te
veranderen vóór de Laatste Dag – het moment waarop Ik terug op deze
aarde kom. Zoals jullie weten, kom Ik dan niet als een Redder maar als
een rechtvaardige Rechter. Dat moment is nu zeer dichtbij, Mijn
kinderen. Vrees niet! Ik houd van jullie allemaal. Jullie leven in Mijn Hart.
Laat Me toe om dat van jullie nu te betreden en laat Me jullie leiden naar
Mijn Vaders Koninkrijk. Vrees de dood nooit! De dood zal gewoon een
deuropening zijn naar een nieuw en mooi leven in een gelukzalige
eeuwigheid vol liefde, vrede en geluk.
Het leven op aarde is enkel een doorgang in de tijd
Jullie leven op aarde is gewoon een doorgang in de tijd. Dit kan vol liefde,
vreugde, leed, afwijzing, angst, boosheid, wanhoop, frustratie en
droefheid zijn. Maar het is slechts als jullie je tot Mij wenden dat jullie
leed zal verlichten. Gezegend zijn degenen die lijden, en in het bijzonder
namens Mij, want jullie zullen verheerlijkt worden in Mijn Vaders
Koninkrijk. Gezegend zijn ook degenen die terugkeren naar Mij waardoor
er grote vreugde zal zijn in de Hemel.
Jullie zullen verwelkomd worden in Mijn Nieuw Paradijs. Bid nu voor
jullie ziel en voor die van jullie familie. De Waarschuwing zal spoedig
plaatsvinden. Dan zullen jullie de waarheid kennen. Jullie zullen dan de
kans hebben om jullie in Mijn ogen vrij te kopen.
Ik bemin jullie allemaal! Ik verheug Mij omdat Ik weet dat zo veel meer
van Mijn kinderen in deze tijd naar Mij en God, de Eeuwige Vader zullen
terugkeren aangezien de periode van de Eindtijd nu zeer dichtbij komt.
Wees voorbereid!
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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De manier om de Hemel binnen te treden – De functie
van het lijden
Ontvangen vrijdag 14 januari 2011 10.00u
Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint
te veranderen. Terwijl Ik in de voorafgaande boodschappen Mijn
kinderen gewaarschuwd heb voor de dringende noodzakelijkheid om tot
inkeer te komen teneinde redding te bekomen, zullen Mijn volgende
mededelingen zich focussen op het helpen van de zielen om te streven
naar een geestelijke volmaaktheid.
Mijn dochter, het is niet gemakkelijk om het Paradijs binnen te gaan
hoewel het de rechtmatige woning is voor ieder en elk van jullie. De
toegang is smal en dus kan er slechts een bepaald aantal tegelijk
binnenkomen. Om binnen te treden moeten de zielen nederigheid tonen
en zichzelf volledig in Mijn handen plaatsen. Zij moeten de trots, een
sterke wil en de begeerte en gehechtheid die zij hebben voor de
materiële dingen op aarde opzij schuiven als zij de Hemel willen
binnengaan.
Dat al Mijn kinderen, die nu beginnen aan hun geestelijke tocht naar Mij
toe, beseffen dat de waarheid het vereist om nu intensief te werken en
dat ze de onontbeerlijke eigenschappen om Mijn Vaders Koninkrijk
binnen te gaan, begrijpen.
Het belang van de nederigheid
Nederigheid is een term die veel van Mijn kinderen begrijpen door Mijn
onderrichtingen. Terwijl veel van Mijn volgelingen beseffen waarom dit
belangrijk is, zijn zij toch verward over wat het echt met zich meebrengt.
Nederigheid staat voor oprechtheid. Het betekent de beproevingen,
provocaties en beledigingen, waarmee jullie geconfronteerd zullen
worden vooral wanneer jullie in Mijn naam ijveren, aanvaarden met
waardigheid. Mijn beste advies is dit: stel jezelf voor als een kind, een
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eenvoudig, onschuldig kind zonder kennis van de verdorven samenleving
die je normaal gesproken zou ervaren als volwassene. Spreek te allen
tijde tot Mij in jullie gebeden door de ogen en het hart van een kind.
Houd jullie gebeden en ontboezemingen eenvoudig. Ik verwacht niet dat
jullie alle gebeden opzeggen die uit liefde aan de wereld geschonken zijn.
Zoek Me op en deel jullie problemen met Mij! Deel jullie lijden! Geef
deze aan Mij over! Jullie zullen op grootse wijze beloond worden
wanneer jullie verdriet of lijden in jullie leven voor Mij aanvaarden. Jullie
beseffen dit misschien niet maar door dit te doen, redden jullie veel
zielen en effenen jullie voor hen het pad om de Hemel binnen te treden.
Dit feit zal jullie niet geopenbaard worden tot ook jullie de Hemel
binnengaan. Daar zullen jullie de zaligheid ondervinden van jullie
edelmoedig geschenk aan Mij.
Verlies jullie geduld niet bij het verdedigen van jullie geloof.
Nederigheid tonen wil zeggen, aanvaarden wat er om jullie heen gebeurt
ook al is het misschien pijnlijk. Toon op elk moment respect, zelfs als Mijn
naam veracht wordt in jouw gezelschap. Verweer jullie op alle mogelijke
manieren – en hartstochtelijk als jullie dit wensen – maar wijs de daders
nooit af door hen publiekelijk te minachten.
Verduidelijk de waarheid van Mijn onderrichtingen op een rustige
manier. Verlies jullie geduld niet! Toon ook geen angst voor de daders.
Wees vastberaden! Verweer jullie maar doe dat enkel door Mijn
onderrichtingen te herhalen. Wees nooit bang om openlijk de waarheid
te spreken! Verwar nederigheid niet met lafheid! Sommigen van Mijn
volgelingen, die het belang van de nederigheid en zijn relevantie om de
zielen te heiligen begrijpen, verwarren deze door te blijven zwijgen als
Mijn naam in het openbaar bespot wordt. Jazeker, jullie mogen nooit de
persoon veroordelen die Mij of Mijn Eeuwige Vader of, ongetwijfeld,
Mijn geliefde gezegende Moeder bespot, maar jullie moeten voet bij stuk
houden bij de verdediging van de waarheid.
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Smart is een geschenk van God
Als jullie tot Mij spreken, zoals een kind, besef dan het volgende. Als jullie
je hart openen en al jullie vertrouwen op Mij stellen, zal Ik jullie de weg
wijzen wanneer jullie op deze aarde verdriet hebben. Keer Mij jullie rug
niet toe! Wanneer de pijn ondraaglijk wordt, Mijn kinderen, overdenk
dan dat smart een geschenk van God is. Een zegen! Want het is door de
smart en het lijden dat de zuivering plaatsvindt. Offer jullie lijden aan Mij
op! Door zo te handelen, verlichten jullie de kwelling die Ik doorsta
wanneer Ik elke dag telkens weer de pijn beleef van Mijn Passie op het
kruis omdat Ik getuige ben van de gruweldaden in de wereld van
vandaag.
De zuivering die plaatsvindt wanneer jullie de smart en het lijden
aanvaarden, ongeacht hoe zwaar, terwijl dit met vreugde opgeofferd
wordt voor de redding van de mensheid, kan door jullie niet echt
begrepen worden, Mijn kinderen. Maar naarmate jullie dichter tot bij Mij
komen door jullie hart te openen, door jullie wil aan Mij over te laten en
door jullie volledig aan Mij over te geven, zullen jullie meer begrijpen.
Zien jullie? Het is enkel door dit te doen dat jullie met Mij één zullen
worden. En als jullie zo handelen, zullen jullie beproevingen en lijden op
aarde gemakkelijker worden. Gaandeweg zullen jullie het lijden met
vreugde aanvaarden in jullie hart. Vooral wanneer jullie dit als een
geschenk aan Mij opofferen.
Het lijden is een geschenk van God en het wordt toegelaten. De zielen
die jullie zullen helpen redden, garanderen jullie een plaats in Mijn
Vaders Koninkrijk.
Deze onderrichtingen zijn niet nieuw, Mijn kinderen. Jullie werden
gewoon niet herinnerd aan de eenvoudige waarheid. Mijn
onderrichtingen en boodschappen zijn nooit veranderd. Zij zijn
eenvoudig en zijn samengevat in de Evangeliën en in de Tien Geboden.
Denk eraan dat als je jezelf ten dienste stelt van iedereen, je jezelf ten
dienste stelt van Mij. Betoon liefde aan je naaste en je betoont liefde aan
Mij.
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Behandel hem zoals je zelf behandeld zou willen worden. En vergeet
nooit dat als je merkt dat je boos wordt op anderen en geneigd bent om
hen te kwetsen of straffen, op welke manier dan ook, dat Ik in hen
aanwezig ben – zelfs in degenen die Mij haten. Breng schade toe aan één
van Mijn kinderen en je doet hetzelfde aan Mij.
Mijn kinderen, na verloop van tijd zullen deze genadevolle daden steek
houden. Bid elke dag voor de kracht om jullie leven in Mijn naam te
leiden. Weet dat telkens jullie een ander vergeven, ook al lijkt hij de
vijand, jullie Mijn Hart vol liefde en barmhartigheid openzetten. Daarvoor
zullen jullie het eeuwig geluk in de Hemel ontvangen.
Bid om volharding! Volg Mijn leven na! Het zal niet gemakkelijk zijn.
Maar jullie daden, hoe klein ook, zullen de zielen helpen.
Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus – één met God de Eeuwige Vader en de Heilige Geest

Het dragen van Mijn kruis
Ontvangen zondag 16 januari 2011 15.00u
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces
geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid
door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult.
Mijn dochter, zorg er a.u.b. voor dat deze boodschappen, die een
mengeling zijn van voorafgaande waarschuwingen, profetieën en een
samenvatting van Mijn Leer, tot in alle uithoeken van de wereld
verspreid worden. Het is van vitaal belang dat Mijn kinderen de manieren
begrijpen waarop zij hun zielen kunnen voorbereiden om zich in de ogen
van Mijn Vader vrij te kopen.
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Op dit moment vindt de geestelijke vernieuwing plaats in de wereld
Er heeft nu in de wereld een opkomende devotie en verering van Mij,
Mijn Eeuwige Vader, de Heilige Geest en Mijn geliefde Moeder plaats.
Hoewel het nog niet duidelijk zichtbaar is, zal deze krachtige geestelijke
vernieuwing helpen om Mijn kinderen te beschermen, zelfs diegenen
wijd en zijd die Mij de rug toekeren. Het Evangelie zal nu opnieuw
opgezocht worden aangezien de mensen de knagende honger naar de
waarheid beginnen te ondervinden. Zoals de zuivering gestaag toeneemt
en zich snel over de wereld uitbreidt zo zullen ook de zielen, zonder
liefde voor Mij, hun harten terug openen.
Naarmate de liefde zich uitspreidt, door het licht van Mijn volgelingen,
zullen de invloeden van de Boze en de gedragingen van degenen die hij
bezet, verzwakken.
De dagen van Satan zijn geteld
Aangezien zijn dagen op deze aarde verminderen met het uur, zal hij
trachten om zoveel mogelijk schade toe te brengen als hij kan. Zijn
volgelingen zullen hun bedrijvigheid verhaasten en zich onverwijld
oprichten om overal de goddeloosheid te verkondigen. Hun handelwijze,
die verschrikkelijk om zien zal zijn wanneer ze voor jullie verbaasde ogen
zichtbaar wordt, zal van korte duur zijn.
Het geloof, Mijn kinderen, versterkt door regelmatig dagelijks gebed zal
deze gruweldaden uitroeien. Kom terug, Mijn kinderen, en herontdek
Mijn Leer! Breng Mij terug in jullie leven! Neem Me weer in jullie hart op
zodat Ik jullie in Mijn armen kan sluiten. Laat Me jullie naar geestelijke
volmaaktheid leiden zodat jullie voorbereid zijn op het Eeuwige Leven
wanneer de aarde en de Hemel als één tevoorschijn komen.
Mijn kinderen, volg Mij na in jullie dagelijkse leven. Neem Mijn kruis op,
zelfs als de last ervan teveel kan lijken. Wees nooit bang om Mijn kruis te
aanvaarden want Ik zal jullie slechts toestaan dat te dragen waartoe jullie
in staat zijn.
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De zin van het lijden in dit leven
Wanneer jullie in dit leven lijden, dragen jullie Mijn kruis. Jullie hebben
twee opties. Als jullie Mijn kruis afwijzen, erover klagen en er verbitterd
door worden, dan gaat het lijden onverminderd door. Als jullie
daarentegen het kruis aanvaarden en jullie lijden opofferen om zielen te
redden dan is dit een schitterend geschenk voor Mij. Als jullie dit lijden,
de beproevingen en tegenspoed aanvaarden met vreugde dan zal jullie
last lichter worden. Ik zal jullie helpen om het te dragen. Het leed zal dan
verminderen en vrede, liefde, vreugde en puur geluk zal jullie beheersen.
Leid een eenvoudig leven!
Leid een eenvoudig leven, kinderen, en doe alles met mate! Wanneer
jullie eten, drinken, slapen, rusten en jullie ontspannen, zorg er dan voor
dat het met mate gebeurt. Zodra jullie lichamelijke behoeften voldaan
zijn, moeten jullie niet doorgaan met het zoeken naar meer want dit
ondermijnt jullie geest. Mijn kinderen, boete is van vitaal belang om
dichter tot Mij te komen. Daarmee bedoel Ik persoonlijke opoffering.
Vasten is maar één voorbeeld van boetedoening. Ik predikte het belang
van de boetedoening tijdens Mijn tijd op aarde. Zo deed dit ook Mijn
dierbare profeet, de heilige Johannes de Doper.
Ik vastte veertig dagen om jullie een voorbeeld te geven. Het is enkel
door te vasten, kinderen, dat jullie zullen helpen om de Boze te verjagen.
Mijn dierbare kinderen, jullie hebben nog zoveel voor de boeg. Jullie
begrijpen nog niet wat er van jullie verlangd zal worden in de komende
jaren. Ondertussen is het belangrijk om dichter tot Mij te komen zodat
jullie klaar zijn voor de aanstaande beproevingen waar de Christenen
over heel de wereld mee geconfronteerd zullen worden.
Ga heen in vrede! Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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Hoe gemakkelijk is het om te zondigen
Ontvangen maandag 24 januari 2011 21.50u – 22.00u
Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die
uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed
tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid, is belangrijk om je ziel te heiligen.
De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker
om Mijn bijzondere genadegaven te verwerven dan om de zonde, onder
welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd om dit
heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke
gelegenheid aangrijpt om negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de
mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te vallen.
Daarom moet je altijd voor hem op je hoede zijn. Laat hem nooit winnen
want als hij wint, slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij
verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat vriendschappen
uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent
bedrieglijke gedachten in het hoofd van zijn doelwitten. Vervolgens,
wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen zwakheid
omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van
armzaligheid welke in hun leven radeloosheid, narigheid en verwarring
teweegbrengt.
Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot zonde verleid worden. De
volmaaktheid van jullie ziel is uitermate moeilijk te bereiken en vereist
een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en
wanneer jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een
zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit jullie hart bidden en om
vergiffenis vragen.
De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is
slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in
staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier
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geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op
afstand houden.
De schuld van de zonde
Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een
zondige daad, ongeacht hoe afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen
van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en vraag om
vergeving! Schuld is een negatief gevoel! En hoewel het dient als middel
om je geweten te leiden, is het niet gezond om in deze toestand te
blijven. Vraag, door middel van het gebed, om de genaden om de
zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen.
Geduld is belangrijk! Laat de zonde jullie nooit van Mij verdrijven!
Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar
verlossing.
Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen
vallen aan de verleiding van de Boze. Het is door gebed, vasten en
toegewijdheid aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen
komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden!
Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om
terug naar Mij te komen wanneer jullie gezondigd hebben. Wees nooit
beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn.
Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens
weer zullen aantrekken en jullie ziel zich in de duisternis zal storten.
Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het
Licht. Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren
zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen, dat als
jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook
uitgesloten voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.
Ga heen in vrede en liefde
Jullie goddelijke Redder, Jezus Christus
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Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting
van het geweten
Ontvangen donderdag 28 januari 2011 00.15u – 1.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om
je sterker te maken om met deze heilige taak door te gaan. Door de
toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor
jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek
der Waarheid te voltooien. Ongeacht hoe verward je bent, toch vind je
het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt
Mij, maar we hebben niet veel tijd meer.
Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt
aan de wereld geschonken om Mijn kinderen te tonen wat ze moeten
doen om zich voor te bereiden op de Waarschuwing, de verlichting van
het geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen
zich voldoende klaar te maken voor Mijn Tweede Komst.
Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden
om de waarheid te lezen. Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat
deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de mensen de
authenticiteit van Mijn woorden, door middel van jou, Mijn dochter,
geschonken om de mensheid te redden, begrijpen.
De mystieke gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud
ervaren wordt
Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen,
Mijn dochter. Wees enkel dankbaar dat hun dit geschenk geschonken
wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van
Mijn kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden,
zullen zij de waarheid van deze profetie begrijpen. Degenen die na deze
gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van
dit heilige boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs
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wanneer hun geloof zwak is. Anderen die de waarheid niet willen
kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.
Geef nooit op , Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn
kostbare kinderen zijn geboren uit de liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het
maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader
houdt nog steeds van elk van Zijn kinderen.
Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het
geloof van anderen die gezegend zijn met de Heilige Geest. Mijn
uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn woord nu in de wereld te
verspreiden, hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen
om leiding in hun lege, verwarrende leven, tranen van geluk te bezorgen.
Bekijk iedereen door Mijn ogen
Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega’s door Mijn ogen.
Zoek altijd naar het goede. Toon hen liefde en zij zullen Mijn
aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet
weten waarom.
Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om
Mijn verdwaalde kinderen te bekeren. Door moeizaam voor hen te
bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de
aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen
redden. Dit omvat zowel die zielen die deze aarde nog niet verlaten
hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het vagevuur.
Tenslotte herinner Ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in
Mij door jullie geest te openen voor de waarheid vervat in het Evangelie.
Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van
Mijn Leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de waarheid in jullie hart te
tonen. Dan zullen jullie de weg kennen die jullie naar Mij in de Hemel zal
leiden. De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen
houden en weigeren om te luisteren. Dan kan alleen het gebed van de
gelovigen jullie redden. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het
opzeggen van Mijn Goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke
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Barmhartigheid, een geschenk gegeven aan Zr. Faustina in de twintigste
eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.
Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
Bid, bid, bid nu het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor
jullie eigen ziel en die van de niet-gelovigen. Gebedsgroepen zullen de
waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen
die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren
hebben. Het zal een essentieel middel zijn om de verspreiding aan te
wakkeren van de evangelische verlichting die nu in alle delen van de
wereld merkbaar zal worden. Aangezien de tijd nadert waarin de
profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst op aarde
geopenbaard gaan worden wanneer zij zich ontvouwen vóór een reeks
wereldwijde gebeurtenissen.
Wees te allen tijde voorbereid, kinderen! Blijf in een staat van genade en
houd jullie hart open voor Mijn onderrichtingen van liefde en vrede op
aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden dan
zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld
zijn. Iedereen van jullie heeft het nodig om elke dag, slechts een half
uurtje, rustig te gaan zitten.
Doorloop de psalmen, de parabels en vraag jezelf af: ‘Is deze les van
toepassing op mijn leven in de wereld van vandaag? ‘ Jullie weten
natuurlijk dat het antwoord ‘ja’ is. Bid voor de kracht om jullie
opvattingen en inzichten, over het leven na de dood, te veranderen.
Onthoud deze belangrijke les! De aarde is enkel een korte passage in de
tijd. Het enige ware geluk en het Eeuwige Leven is bij Mij in de Hemel,
het Paradijs – Mijn Vaders Koninkrijk.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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De liefde is de weg naar de redding
Ontvangen zaterdag 5 februari 2011 11.50u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag werden aan jou extra genaden
geschonken waardoor Ik je dichter bij Mij kan trekken. Want het is enkel
door dicht bij Mij te zijn dat je in staat zult zijn om vrede, liefde en
vreugde in jouw hart te ervaren. Het is slechts door het gebed en door je
problemen aan Mij te overhandigen dat wij één kunnen worden.
Wanneer je je overgeeft, Mijn dochter, en op Mij vertrouwt dan zal je de
liefde bevatten die Ik voor jou in Mijn Hart voel. En wanneer je dit doet,
zal jouw liefde voor Mij sterker worden. Het is slechts wanneer je al je
bekommernissen opoffert en ze in Mijn handen plaatst dat er zorg voor
gedragen zal worden.
Je kunt slechts ware liefde tonen aan anderen wanneer je van Mij houdt.
Het is door middel van de liefde dat je gezegend zult worden met de
gaven om andere mensen te bekijken met Mijn Hart vervuld van liefde en
erbarmen.
Het is enkel wanneer je Mij ware liefde toont dat je leven zal veranderen
en dat de vreugde je dagelijkse leven zal overheersen. Vrees Mijn liefde
nooit, Mijn kinderen! Deze is er in overvloed voor jullie allemaal als jullie
je alleen maar tot Mij zouden wenden en erom vragen. Eens je deze
liefde ontvangen hebt, wees er dan vrijgevig mee. Verspreid Mijn liefde
overal! Dit is de enige weg naar de redding.
Je liefhebbende Redder, Jezus Christus
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De wereldwijde bekering is aanstaande
Ontvangen zondag 6 februari 2011 13.40u – 14.00u
Zeer geliefde dochter, dit is één van de laatste boodschappen om
opgenomen te worden in Mijn eerste deel van het heilig boek vervat in
het volume ‘De Waarschuwing’.
Mijn geliefde kinderen, jullie zullen spoedig door middel van kastijding
gewezen worden op Mijn bestaan. Zeer spoedig zal nu het laatste
geschenk gegeven worden aan zowel de gelovigen in God, de Almachtige,
als aan de atheïsten vooraleer de glorieuze dag komt waarop Ik zal
terugkeren om te oordelen.
Deze grootse gebeurtenis zal jullie harten openstellen en jullie zullen met
ontzag kijken naar de geweldige liefde die Ik jullie laat zien door deze
daad van barmhartigheid. Velen onder jullie realiseren zich niet dat Ik, of
Mijn Eeuwige Vader, besta. Daarom zouden zovelen onder jullie, de
onschuldige zielen, moeten begrijpen dat Mijn barmhartigheid zich
tijdens de Waarschuwing over jullie uitstrekt.
Ongeacht welke naam jullie Mij zullen willen geven, het zal dán zijn dat
een nieuw inzicht jullie zielen zal omhelzen. Wees dankbaar wanneer dit
plaatsvindt want deze kastijding zal jullie redding zijn.
Zodra deze gebeurtenis voorbij is, zullen al de gelovigen, samen met
degenen die zich zullen bekeren omdat zij eindelijk de waarheid
beseffen, Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Elk van jullie, die
vergiffenis zal gezocht hebben op het moment dat jullie zonden aan jullie
geopenbaard zullen worden, zal trachten de waarheid uit te dragen naar
diegenen in duisternis.
Mijn kinderen, deze gave zal jullie pijn bezorgen wanneer jullie in Mijn
naam bespot worden. Wees dankbaar als dit gebeurt want dan zal je
weten dat, hoewel deze ervaringen pijnlijk zullen zijn, je een ware
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apostel van Mij bent. Jullie zullen op de gepaste tijd met Mij deel
uitmaken van het Paradijs. Heb vertrouwen in jullie geloof, Mijn
dierbaren! Want indien jullie vluchtig, gedurende één enkel ogenblik, de
zuivere pracht konden zien die Mijn Vader voor jullie geschapen heeft in
het Paradijs, zouden jullie menselijke ogen het licht en de heerlijkheid
niet kunnen verdragen. Eenmaal een glimp hiervan opgevangen, zullen
jullie ondanks jullie verknochtheid aan deze aarde, die evenwel prachtig
is want ook deze werd door God geschapen, smeken om het moment
waarop jullie met Mij kunnen deelnemen aan het Paradijs.
Boodschap van liefde voor de atheïsten
Onthoud een laatste les van Mij. Atheïsten alom, luister nu naar deze
boodschap zelfs als jullie het moeilijk vinden om dat te doen. Elk van Mijn
kinderen wordt op een bepaald moment in zijn leven liefde gewaar.
Wanneer jullie in jullie hart liefde voelen, kunnen jullie dit niet zien, niet
aanraken en jullie vinden het misschien moeilijk te beschrijven. Er is geen
wetenschappelijke methode beschikbaar om dit te evalueren. De liefde
maakt jullie nederig. De liefde maakt jullie hart edelmoedig. De liefde kan
jullie helpen om grote offers te brengen. Liefde is verwarrend doch
hartstochtelijk. Liefde is niet door de mens gemaakt (kunstmatig). Het is
een geschenk van God. De liefde is maar afkomstig uit één bron. De
liefde is God. God is liefde. Zo eenvoudig is het. Open jullie hart voor de
zuivere liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader bezitten voor ieder en elk van
jullie. Kijk naar Mij zoals een kind naar zijn ouders zou kijken. Aanroep
Mij en Ik zal jullie hart innemen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie nooit
teruggaan.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus.
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Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld
Ontvangen maandag 7 februari 2011 22.00u
Mijn dochter, je dwaalde een beetje en nu vraag je naar de kracht om je
het vertrouwen en de moed te geven om Mijn instructies uit te voeren.
Dat is goed! Geef Me jullie tijd, op verzoek van Mijn geliefde Moeder,
omdat jullie ziel zuiver moet blijven bij het overbrengen van Mijn woord.
Ik moet je thans vragen om te beginnen met het plannen van de
publicatie van Mijn waardevolle Waarschuwing, een geschenk voor ieder
mens in de wereld. Zij moeten wereldwijd de details hierover krijgen via
het internet tegen het einde van februari. Haast je, kind! Doe wat gedaan
moet worden opdat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om dit te
vernemen. Besteed hier tijd aan, Mijn geliefde dochter, want het is nu
dringend. Dit verzoek is niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Het is om
de dringende noodzakelijkheid te benadrukken opdat zoveel mogelijk
mensen in de wereld voorbereid zijn. Dan kunnen zij om verzoening
verzoeken wanneer hun zonden voor hun ogen ontsluierd worden.
Zij zullen veel baat hebben bij de voorbereiding. Het is door dit werk
aangaande de geschriften dat zij de Waarschuwing zullen overleven.
Daarna zullen zij zuiver zijn en door de zegeningen die zij zullen
ontvangen, zullen zij vervolgens klaar zijn om de beproevingen die
daarop zullen volgen, het hoofd te bieden.
Omhels dit geschenk, Mijn dochter! Voel je niet angstig of ontgoocheld!
Dit is een geschenk voor de mensheid. Dat je deze oproep aanvaard hebt,
heeft tot gevolg gehad dat je geleden hebt, maar niet op de manier die je
verwachtte. Jouw lijden ontstond door de verleiding. Jouw twijfels
hebben je tegengehouden om de vrede en de vreugde, die je bezit als je
Mij de vrijheid zou verlenen je te bezielen en te leiden, in je ziel te
aanvaarden. Mijn dochter, het wordt nu tijd om alles aan Mij over te
geven. Bied Mij je vrije wil aan als geschenk en Ik zal jou het grootste en
meest gekoesterde geschenk van allemaal geven. Vrede, vreugde en een
enorme liefde voor Mij in elk facet van je bestaan. Kom nu, Mijn dochter!
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Wees de Mijne! Word één met Mij! Geef Mij al je liefde, lijden,
bezorgdheid en bezwaren. Laat ze nu gewoon los! Dan, en enkel dan, zal
je waarlijk vrij en blijmoedig zijn!
Dit werk zal kracht vergen, Mijn dochter. Jij bent niet enkel wat je noemt
een zienster. Ik schenk jou de gave van de profetie. Waarom? Omdat jij,
Mijn kostbare profeet, essentieel zal zijn voor de wereldwijde
verspreiding van het goede nieuws over Mijn Tweede Komst wanneer Ik
zal terugkeren naar de aarde.
Ik begrijp dat dit nieuws schokkend kan zijn maar je bent op deze taak
voorbereid gedurende een zeer, zeer lange tijd. Jij wist dit alleen niet.
Om je te helpen bij deze taak heb Ik je een aantal heiligen toegewezen.
Hiertoe behoren de heilige Benedictus, de heilige Augustinus, de heilige
Paus Johannes Paulus II, de heilige Faustina, de heilige Malachias en de
heilige Theresia van Avila. Ik zal de anderen na verloop van tijd bekend
maken. Zij werken nu allemaal om je bij te staan in je taak, wat één van
de belangrijkste taken is ooit aan de mensheid gegeven voor dit cruciale
moment in de geschiedenis.
Vrees niet, Mijn dochter! Je bent meer dan bekwaam voor deze taak.
Waarom denk jij dat Ik zoveel discipline van je vraag? Je hebt nog een
lange weg af te leggen in jouw geestelijke ontwikkeling maar dat zal na
verloop van tijd komen. Ik zal persoonlijk met jou blijven spreken terwijl
het eerste volume openbaar gemaakt wordt. Ik houd van jou, Mijn
dochter. Ik weet dat jij van Mij houdt. Ik weet dat het voor jou zeer
moeilijk kan zijn door alle druk. Maar je zult volharden en sterker en
sterker worden. Jouw energie en snelle tempo van de geest zullen ervoor
zorgen dat deze belangrijke reeks van boodschappen uitgaat naar al Mijn
kinderen wijd en zijd. Alle landen.
Dit is alles voor het ogenblik. Dank je om de tijd te nemen om je te
bezinnen en op Mij te reageren deze avond.
Je liefhebbende Redder, Jezus Christus

~ 140 ~

De Waarschuwing – Boodschappen van Jezus Christus 2010 - 2011

Boodschap van de Heilige Geest
Ontvangen zaterdag 12 februari 2011 15.30u
De tijd is thans gekomen om op te staan en deze beker aan te nemen –
drink ervan want het is de Beker van de Redding. Door uit deze beker te
drinken, zal je nu voorbereid worden om deze beker te delen met de
mensheid. Je bereidt je nu voor om de woorden van Christus aan het
licht te brengen zodat de zielen gered kunnen worden bij de
Waarschuwing.
Verspil geen enkel moment want de tijd nadert voor deze grootse
gebeurtenis. De wereld zal maar weinig tijd hebben om de inhoud op het
internet te lezen. Maar deze periode zal essentieel zijn om miljoenen te
redden van het vuur van de hel.
Dit is een grote verantwoordelijkheid maar je bent er nu klaar voor.
Ga nu heen in liefde en vrede.
De Heilige Geest

De opkomst van de Arabische Wereld – Drie
wereldleiders worden vermoord
Ontvangen donderdag 17 februari 2011 23.45u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze
belangrijke reeks boodschappen voltooid wordt om ze voor de hele
mensheid te publiceren. Je zult spoedig ontdekken dat alle landen deze
boodschappen zullen opzoeken. Maak je geen zorgen over je veiligheid
want Ik zal jou en je familie altijd beschermen. Alhoewel Ik vervuld ben
van liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn Hart van groot verdriet door
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het lijden dat toegebracht wordt door de sluwe genootschappen die
plannen smeden om landen over te nemen.
Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen
zij hulp aanbieden. Daarna zullen zij de vriendschap kopen van de nieuwe
regimes tot zij hen controleren. Deze nieuwe heerschappij zal erger zijn
dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn in naam van
de vrijheid.
Mijn dochter, let nu op de snelheid waarmee de Arabische Wereld zich
zal verenigen tegen Mijn volk, de Joden. Kijk toe hoe al hun
bondgenoten weg zullen vallen, hen onbeschermd achterlatend.
Mijn dochter, wanneer de Waarschuwing plaatsgrijpt, zal Mijn woord
met meer gretigheid beluisterd worden nadat de bekering plaatsvindt.
Dat zal de tijd zijn voor Mijn geheiligde volgelingen om zich hardnekkig te
verenigen tegen de tirannie die in de Westerse wereld zal opduiken,
vooral in Europa. Strijd voor jullie recht om te bidden. Als jullie dit niet
doen, zal het geen godsdienstoorlog worden maar een volkerenmoord.
Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord
worden(*). Denk eraan dat elk van hen vermoord zal worden door de
samenzwering van de verdorven groeperingen – de subculturele
organisatie, die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien
doordat zij lafaards zijn. Maar zij zullen zich niet lang verstoppen.
Wanneer zij het bestuur in hun greep hebben, zullen zij zich inspannen
om jullie aandacht te krijgen en respect eisen.
De Waarschuwing zal helpen om al Mijn kinderen, wijd en zijd, te redden.
De bekering, een geschenk van Mij, zal zelfs gegeven worden aan
diegenen die samenzweren en plannen maken om de heerschappij over
Gods aarde te verwerven. Als ze alleen maar konden begrijpen dat deze
macht nooit van hen zal zijn, zouden ze misschien stoppen. Maar zij zijn
blind.
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Meerdere van Mijn engelen, die nu de aarde infiltreren als mens, zullen
helpen om deze arme misleide zielen de waarheid te tonen. Velen zullen
zich bekeren. Anderen niet.
Mijn dochter, ga de boodschap snel verspreiden. Je hebt maar een paar
weken. Gebruik elk beschikbaar hulpmiddel! Toon moed! Doe echt alles
om het voor al Mijn kinderen, alle naties mogelijk te maken de bedoeling
van Mijn bijzonder geschenk te begrijpen – wanneer Mijn hand zich
uitstrekt vanuit de Hemel om hun zielen te redden.
Degenen die zich aanvankelijk niet bekeren, zullen dit doen vanwege de
vervolging waardoor meer en meer zielen zich terug tot Mij zullen
wenden. Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor iedereen. Maar wees
geduldig! Er zijn goede tijden in het vooruitzicht wanneer de vrede op de
aarde zal weerkeren. Na deze roep om wakker te worden, zullen Mijn
kinderen de liefde zien die Ik bezit en ze zullen terug in Mijn armen
komen gelopen. Zodra dat gebeurt, zal Mijn strijdmacht zich vormen en
Mijn Koninkrijk verdedigen tegen de Bedrieger van wie de heerschappij
van korte duur zal zijn.
Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, kinderen. Jullie
zullen dit zeer spoedig beseffen. Tegen dan hebben jullie op het moment
van de Waarschuwing geen sceptische gedachten – wanneer dit gebeurt,
zullen jullie je hart openen voor de waarheid.
Ga nu heen in vrede en liefde voor de gehele mensheid, Mijn dochter.
Jezus Christus, Koning van de Joden
(*)Nota: De namen van deze drie wereldleiders zijn door de zienster
gekend maar worden niet vooraf gepubliceerd vanwege de betrokken
gevoeligheid. Twee zijn er van het Midden-Oosten en één van het
Westen. Twee priesters en één mediakanaal, voor toekomstige
publicatie, hebben persoonlijk hun namen gekregen.
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Laatste boodschap voor het volume ‘De Waarschuwing’
Ontvangen zaterdag 19 februari 2011 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn
instructies om je ziel te heiligen en dit verheugt Me zeer. Schenk Me
a.u.b. een vol uur van je dag in stilte met Mij en laat Me je dichter bij
Mijn Heilig Hart trekken.
Je zult je veel sterker voelen wanneer je dit doet. Begin vanaf vandaag
om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen zodat Ik je hart kan
verlichten en je last kan verzachten.
Vandaag wil Ik aan jou Mijn verlangen bekendmaken voor de mensheid
om te beginnen met de evaluatie van hun leven in voorbereiding op de
Waarschuwing. Mijn dochter, diegenen van jullie die zich niet
voorbereiden hebben gebed nodig, veel gebed.
De Waarschuwing, het grote geschenk, zal thans aan de wereld
voorgelegd worden. Iedereen zal de kans krijgen om te genieten van de
vreugde wanneer zij eindelijk de waarheid zullen begrijpen. De waarheid
omtrent Mijn bestaan. Bid voor iedereen, Mijn kind, opdat zij de moed
zullen hebben om Mij om vergiffenis te vragen.
Mijn dochter, eindelijk beginnen overal Mijn kinderen hun ogen te
openen. Zij beseffen nu dat de wereld verandert. De wereld zoals zij deze
ooit kenden, is in een nieuw stadium gekomen. Dit nieuwe stadium zal
een aantal etappes voorafgaan vooraleer zij, Mijn kinderen, uiteindelijk
klaar zullen zijn voor het Nieuw Paradijs. De parasieten van de Bedrieger
zullen, jammer genoeg, koppig strijden tot het bittere einde. Bid nu voor
deze arme waandenkende zielen opdat er een vonk van licht hun hart zal
overspoelen wanneer zij in contact komen met Mijn toegewijde
volgelingen. Jullie, Mijn volgelingen, hebben de genaden gekregen om al
deze zielen te helpen bekeren die verdwaald zijn in de woestijn en in een
verwarde toestand, door Satan in hun zielen veroorzaakt.
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De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu
Alle profetieën gegeven aan de gezegende zieners van La Salette, Fatima
en Garabandal zullen zich nu voor ieders ogen ontvouwen. Aan al die
duizenden gelovigen die deze profetieën kennen en aanvaarden, wees er
jullie van bewust dat Ik, jullie Redder, jullie nu allemaal oproep om te
bidden voor de zielen van de gehele mensheid. Open jullie hart nog eens
voor deze nieuwe boodschappen – de laatste profetieën in hun soort die
aan elk van Mijn kinderen geschonken worden voordat Ik terugkom om
te oordelen.
Oproep aan alle bedienaren van de Kerken
Ik roep ook Mijn geheiligde dienaren van alle godsdiensten die Mijn
Eeuwige Vader vereren, op om nu te luisteren. Laat niet toe dat de
Bedrieger, door middel van zijn Valse Profeet, jullie misleidt tot het
geloven van de leugen die binnenkort in zijn naam in stand zal worden
gehouden. Voor diegenen onder jullie die van Mij houden, zal dat een
zeer moeilijke tijd worden omdat jullie erg in de war zullen zijn.
De Valse Profeet en de Antichrist
Bekijk eenvoudig de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden,
met heldere ogen want hij is niet afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige
Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. Kijk ook
naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want
zij zullen twee van de meest bedrieglijke volgelingen van Satan zijn –
gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die zullen lijken op
de wonderen van weleer maar dat zullen satanische krachten zijn. Jullie
moeten te allen tijde in staat van genade blijven als middel om jullie
geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde dienaars die door de
lauwheid van hun geloof in de armen van de Bedrieger getrokken zullen
worden. Hij zal aantrekkelijk voor hen zijn omdat hij opwinding, passie,
zogenaamde liefde die egoïstisch zal zijn, zal bieden en zijn
charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg,
Mijn gewijde dienaren, en jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.
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Jullie kunnen je afvragen: waarom vertonen deze gebeurtenissen
dergelijke moeilijkheden? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik
het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn
barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet
dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd
tussen Mijn Eeuwige Vader en de Boze kan plaatsvinden. Zonder een
laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van
de eeuwige hel geworpen worden.
Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze
manier verloren gaan. Bid, bid, bid voor de genade van het
onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien
voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel,
gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn
doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de
ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof! Nooit meer
zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus
voorbereid! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren,
voordat het te laat is.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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Bijlage : Gebeden
Gebed om verlossing (ontvangen 16 november 2010)
Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar
willen redden, zeker uit liefde voor hun eigen familie. Mijn liefde zal hen
blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten nooit bang
zijn om zich te buigen en te zeggen :
O, mijn Heer, leid mij naar Uw Koninkrijk en bescherm me tegen de
duisternis die mijn ziel overspoeld heeft. Hoor mij nu, o Heilig Hart
en laat door Uw goedheid Uw licht van liefde en bescherming
doorschemeren.

Gebed voor atheïsten en agnosten (ontvangen 18 november
2010)
Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden
aangekondigd, misschien de waarheid is ? Open jullie ogen en spreek
eens tot Mij als volgt :
God, als U de waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw
liefde. Open mijn hart om leiding te ontvangen. Als U bestaat, laat
me Uw liefde voelen zodat ik de waarheid kan inzien. Bid nu voor
mij.

Gebed bij minachting (ontvangen 21 november 2010)
Ondanks de uiterlijke minachting van deze mensen kunnen jullie
ondervinden dat zij jullie innerlijk benijden om jullie geloof. Gebed, Mijn
kinderen, kan Mij helpen hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor hen :
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Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit om U te vragen om Mijn
beminde broeder/zuster in Uw tedere armen te nemen. Zegen hen
met Uw Heilig Bloed en geef hen de nodige genade om hen toe
laten de Geest van Uw liefde te ontvangen om hen te leiden naar
het Eeuwige Heil.

Gebed om de waarheid te herkennen [1] ( ontvangen
22 november 2010)
Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft
slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn aanwezigheid te
tonen door te zeggen :
Jezus, ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw liefde te
aanvaarden en toon me de waarheid zodat ik gered kan worden !

Gebed om anderen te bekeren (ontvangen 16 april 2011)
Door de zwakheid van geloof onder degenen in de wereld die gelovig
zijn, hebben diegenen van jullie die sterk zijn in hun geloof nu een grote
verantwoordelijkheid. Jullie moeten dit bekeringsgebed bidden voor de
anderen.
Jezus, ik verzoek U dringend, door uw Goddelijke Barmhartigheid,
om deze lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed zodat zij
bekeerd kunnen worden.
Zeg dit kort gebed op in naam van diegenen van wie jullie denken dat ze
dit het meest nodig hebben.
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Gebed om de Heilige Geest in te roepen (ontvangen 10 mei
2011)
Zoals Ik gezegd heb, kent Mijn barmhartigheid geen grenzen. Nu jullie
vervuld zijn met de geest van licht en heiligheid moeten jullie, al Mijn
volgelingen van overal, moedig zijn en Mijn woord verkondigen aan
iedereen waarmee jullie in contact komen. Verwerp de spot die jullie
kunnen ondervinden want het is nu té belangrijk om Mijn smeekbeden
om bekering te negeren.
Aanhoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te geven :
O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest om Uw
Allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen die ik in Uw
Naam moet helpen redden. Help mij om hen, door mijn gebeden, te
bedekken met Uw kostbaar bloed zodat zij tot Uw Heilig Hart
aangetrokken kunnen worden. Verleen mij de gave van de Heilige
Geest zodat deze arme zielen kunnen genieten van Uw Nieuw
Paradijs.
Zeg dit gebed elke dag na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, helpen Mijn kinderen te
redden.

Gebed om naar de Hemel te gaan (ontvangen 24 juli 2011)
Ik bemin en koester elk van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit ! Wanneer
jullie tot Mij bidden, zeg dan elke dag dit gebed :
O mijn dierbare Jezus, sluit me in Uw armen en laat mijn hoofd op
Uw schouders rusten zodat U me wanneer de tijd rijp is, kan
optillen naar Uw glorieus Koninkrijk. Laat Uw kostbaar bloed
stromen op mijn hart opdat wij één kunnen worden.
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Gebed om de waarheid te herkennen [2] (ontvangen
15 augustus 2011)
Jullie moeten elke boodschap zorgvuldig lezen. Bid vervolgens tot de
Heilige Geest voor de genade om te kunnen inzien dat deze
boodschappen van goddelijke oorsprong zijn. Open jullie hart om Mijn
woord te ontvangen. Voel Mij in jullie ziel door Me het volgende te
vragen :
Jezus, als U dit echt bent, overstelp mijn ziel dan a.u.b. met het
teken van Uw liefde opdat ik U kan erkennen zoals U bent. Laat me
niet misleid worden door leugens. Toon me in plaats daarvan Uw
barmhartigheid door mijn ogen te openen voor de waarheid en de
weg naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.

Gebed bij problemen (ontvangen 17 augustus 2011)
Als je bang bent van iets, waarvan je het gevoel hebt dat het je leven in
zijn greep heeft, dan zal des te meer je vreest des te meer het probleem
knagen. Je geest kan slechts rustig worden wanneer je ophoudt en tot
Mij zegt :
Jezus, in vertrouwen overhandig ik U al mijn zorgen in deze zaak
zodat het probleem nu van U is, om het op te lossen volgens Uw
Allerheiligste Wil.

Gebed om bekering (ontvangen 30 augustus 2011)
Kies mensen die je kent en nader Mijn Vaders troon om hen te redden.
God de Allerhoogste, ik kom deze week voor Uw troon om te
pleiten voor de zielen van mijn broeders en zusters die weigeren om
Uw bestaan te erkennen. Ik verzoek U dringend om hen te bekleden
met Uw genaden waardoor zij hun harten zullen openen om te
luisteren naar Uw Allerheiligste Woord.
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Gebed om gebeden te worden door de priesters (ontvangen
28 oktober 2011)
Ik vraag al Mijn dienaren om intens te bidden om de gruwel, die in
aantocht is, te trotseren.
Zij moeten als volgt tot Mij bidden :
O, mijn geliefde Jezus, ik smeek Uw bescherming af en vraag om
Uw barmhartigheid om mijn broeders en zusters binnen Uw Kerk
ervoor te behoeden dat zij het slachtoffer worden van de Antichrist.
Verleen mij de genaden en bescherm mij met Uw schild van sterkte
om het hoofd te bieden aan de slechte daden die in Uw Heilige
Naam gepleegd zouden kunnen worden. Ik smeek om Uw
barmhartigheid en beloof te allen tijde mijn trouw aan Uw Heilige
Naam.

Gebed tot de Heilige Geest om verlichting (ontvangen
3 november 2011)
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zo sterk dat, ongeacht hoe jullie Mij
negeren of de rug toekeren, Ik jullie zal blijven roepen. Ik zal dit doen
door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten om deze gave bidden
door te zeggen :
O Jezus, bedek mij met Uw Kostbaar Bloed en vervul mij met de
Heilige Geest opdat ik kan onderscheiden of deze woorden van U
komen. Maak mij nederig van geest. Aanvaard mijn smeekbeden
met barmhartigheid en open mijn hart voor de waarheid.

Gebed tot God de Vader (ontvangen 15 november 2011)
Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemel een beroep op Mijn kinderen om
te luisteren naar Mijn smeekbede waarbij Ik jullie dringend verzoek om
onmiddellijk overeind te komen. Bid samen het volgende gebed :
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Allerhoogste God, in de naam van Uw welbeminde Zoon, Jezus
Christus, die U hebt opgeofferd om ons, Uw arme kinderen, te
redden van het vuur van de hel, aanhoor ons gebed. Mogen wij
onze nederige offers aanbieden en beproevingen en tegenspoed
aanvaarden als een middel om tijdens de Waarschuwing de
redding van alle zielen te verkrijgen.
Wij smeken U om de zondaars te vergeven die het moeilijk vinden
om terug te keren en Uw barmhartige goedheid te aanvaarden om
de nodige offers te brengen die U gepast acht om hen te verlossen
in Uw heilige ogen.

Gebed tot God de Vader om de crisis af te wenden
(ontvangen 9 december 2011)
Door te bidden tot Mij, jullie Hemelse Vader, God de Allerhoogste,
Schepper van het Heelal en de mensheid, zal Ik jullie gebeden verhoren
en vrijstelling verlenen aan al deze zielen voor wie jullie bidden.
Kinderen, zwicht nooit voor de vervolging die bedreven wordt achter
gesloten deuren. Bid om deze situatie te beperken ! Doe in Mijn naam,
Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, een beroep op God de Vader om deze
crisis af te wenden en bid :
God de Vader, in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek
ik U om deze gruwel, om Uw kinderen te beheersen, tegen te
houden. Bescherm a.u.b. al Uw kinderen in deze verschrikkelijke
tijd zodat we de vrede en waardigheid kunnen vinden om ons leven
te leiden bevrijd van de Boze.
Mijn dochter, gebed kan en zal een eind maken aan deze onheilspellende
plannen.
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Gebed voor kinderen en jongeren (ontvangen 8 januari 2012)
Ik houd van jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien kwetsen of
beledigen.
Bid dit gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie komen gelopen.
Jezus, als U mij kan horen,
luister dan naar mijn roep om hulp.
A.u.b., help mij om te gaan met diegenen die mij pijn bezorgen.
Help mij te verhinderen dat afgunst mijn leven overneemt
en op te houden met te verlangen naar de dingen die ik niet kan
hebben.
Open in plaats daarvan mijn hart voor U, lieve Jezus.
Help mij om echte liefde – Uw liefde
en ware vrede in mijn hart te voelen. Amen.
Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu tot jullie hart vanuit de
Hemel.

Gebed om de zegen van God de Vader te vragen (ontvangen 2
maart 2012)
Ik geef nu allen Mijn zegen maar jullie moeten Mij erom vragen.
Hemelse Vader, help me om zo klein als een kind te worden in Uw
ogen.
Ik vraag dat Uw genaden op mij neerkomen zodat ik gehoor kan
geven aan Uw oproep om al Uw kinderen te redden.
Amen.
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Gebed om wijsheid, kalmte en onderscheiding (ontvangen 20
maart 2012)
Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en
onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed :
O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig
woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht
hoezeer ik gedwongen word om U af te wijzen.

Gebed voor atheïsten tijdens de Waarschuwing (ontvangen
17 juli 2012)
Diegenen onder jullie die zeggen dat jullie atheïsten zijn, luister nu naar
Mijn belofte. Ik houd van jullie en Ik zal Mijn strijd, om jullie te behoeden
voor de klauwen van de Bedrieger – Satan – die jullie blind maakt voor de
waarheid, nooit opgeven.
Als het zover is en jullie tijdens de Waarschuwing jullie zonden voor jullie
ogen zien, zeg dan deze woorden:
Jezus, toon mij de waarheid en behoed mij voor het kwaad.
Ik heb oprecht spijt over mijn zonden en vraag U mij nu aan te
nemen en mij het licht van Uw barmhartigheid te tonen. Amen.
Jullie zullen nooit meer verward zijn als jullie dit gebed opzeggen. Er zal
een last van jullie hart genomen worden en jullie zullen waarlijk in vrede
verkeren.
~~~~~
Verkrijgbaar bij:
FAMILIE VAN DE HEILIGE HARTEN VAN JEZUS EN MARIA
Valleistraat 12, 3012 Wilsele
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