Boodschappen over de Valse Profeet en Paus Benedictus.
Video: http://www.gloria.tv/?media=399402
*fragmenten uit boodschappen

Het teken van de eindtijd – Maar de glorie zal naar de aarde terugkeren
Ontvangen zondag 14 november 2010 23.00u
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.

Waarschuwing voor de geestelijkheid
Ontvangen dinsdag 16 november 2010 9.55u
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.

Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val
te brengen
Ontvangen vrijdag 26 november 2010 3.00u
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.
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.

Laatste boodschap voor het volume ‘De Waarschuwing’
Ontvangen zaterdag 19 februari 2011 15.00u
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.
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

De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke
Kerk zal overnemen
Vrijdag 7 december 2012 18.45u
Mijn zeer geliefde dochter, aangezien door de Valse Profeet het moment om zich bekend te maken
dichterbij komt, werden door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze boodschappen
te hekelen.
Veel valse profeten infiltreren Mijn volgelingen van alle kanten. Dat zal niet enkel verwarring
veroorzaken, maar zij zullen Gods kinderen ook van Mij afkeren.
Terwijl jij door klieken binnen Mijn Kerk afgekeurd blijft worden, zullen zij Mij tarten door te verklaren
dat, in plaats daarvan, andere zelfuitgeroepen profeten de mensheid de waarheid brengen.
Eén van Mijn gewijde dienaren heeft Mij verraden, zoals Judas voor hem. Hij zal als een doorn in je zijde
zijn.
Daar de kruisiging van Mijn Kerk haar laatste dagen ingaat, zal alles wat tijdens Mijn passie gebeurde,
zich nu op aarde herhalen.
Eerst zal Mijn heilig woord verworpen worden.
Vervolgens zal Mijn laatste profeet verraden worden in de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige
Eucharistie. Jij, Mijn dochter, zult tot bedriegster uitgeroepen worden door één van de valse profeten,
die dat in een katholieke kerk zal doen, voor Mijn Tabernakel.
Hun godslasterlijke woorden zullen toegejuicht worden door die vijanden van God, die in heilige
gewaden gekleed gaan.
Tijdens deze periode zullen veel valse profeten zich bekend maken zodat hun stem de Mijne overstemt.
Eén van hen zal dan proberen jou te vernietigen.
De hand van Mijn Vader zal neerkomen op diegenen die Zijn profeten, gestuurd om de wereld voor te
bereiden op Mijn Tweede Komst, schade toebrengen.
Jammer genoeg zullen veel arme zielen misleid worden. Het probleem is niet dat zij jou zullen afwijzen,
Mijn dochter, maar dat zij zullen verhinderen dat zielen gered worden.
Ik roep diegenen onder jullie, die van Mij houden, op om zorgvuldig te luisteren naar de woorden van de
valse profeten. Houd in de gaten hoe zij door priesters niet in twijfel getrokken zullen worden, hoe zij
door hen gepromoot zullen worden en hoe hun zal toegestaan worden om vanaf de kansels in het Huis
van Mijn Vader leugens te prediken.
Deze gebeurtenissen zullen wijdverspreid zijn en zij zullen, zoals voorzegd, de weg effenen voor de Valse
Profeet, die weldra zal komen om zijn troon op te eisen.
Daarna zal de gruwel, die de Katholieke Kerk opgelegd zal worden, door het werk van de Antichrist erger
worden.

Deze man, door Satan geleid, zal gezien worden als hij bevriend raakt met Israël. Het zal dan lijken dat
hij het verdedigt met de steun van Babylon dat de Europese Unie is.
Alle oorlogen, doelbewust in het Midden-Oosten opgezet, zullen zich naar Europa uitbreiden.
De Antichrist zal het atheïsme verspreiden onder het mom van de nieuwe-wereldreligie, die onder de
leiding van de Valse Profeet zal staan.
Mijn dochter, de geheimen die Ik aan jou geopenbaard heb, over de identiteit van de Valse Profeet en
andere zaken, mogen nog niet onthuld worden. Weet echter dit:
De Valse Profeet, die zal belijden een man van God te zijn, heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen
de Katholieke Kerk zal overnemen.
Hij en de Antichrist gaan reeds in overleg te werk om verwoesting over de wereld te brengen, die zal
volgen nadat de gruwel in de Katholieke Kerk ten uitvoer gebracht werd.
Mijn volgelingen, jullie mogen niet luisteren naar diegenen die proberen jullie gebeden te stoppen. Jullie
moeten je afvragen: welke man van God zou het opzeggen van gebeden, het bidden van het Kroontje
van Mijn Goddelijke Barmhartigheid of het bidden van de Heilige Rozenkrans verhinderen? Het antwoord
is dat eender welke mens die probeert te beletten dat jullie bidden, zelfs al kleedt hij zich in de gewaden
van een gewijde dienaar, niet vertrouwd mag worden.
Dit zijn gevaarlijke tijden voor Mijn ware profeten, die altijd afgewezen zullen worden. Dit is hoe jullie
zullen weten wie zij zijn:
Net zoals Ik afgewezen, gekweld, gegeseld en gekleineerd werd door de priesters uit Mijn tijd, zo zullen
ook Mijn profeten lijden.
Wijs de ware profeten nooit af! Luister naar de gebeden die zij, als een geschenk van de Hemel, aan de
mensheid zullen brengen! Als zij jullie geen gebeden brengen, dan werden zij niet door Mij gestuurd.
Als zij door priesters, bisschoppen en andere gewijde dienaren met open armen openlijk in hun kerken
ontvangen worden, werden zij niet door Mij gestuurd.
Ken Mij! Ken Mijn profeten! Zij zullen hetzelfde lijden ondergaan dat Ik doorstond. Zij zullen afgewezen
worden door diegenen in Mijn Kerk, Mijn volgelingen en anderen, die beweren in Mijn naam te spreken.
Hun lot zal niet gemakkelijk zijn. Het is echter door hun publieke afwijzing en de wrede laster die over
hen verspreid wordt, die zij zullen moeten doorstaan, dat jullie Mij zullen herkennen.
Ga nu en laat jullie hart niet door leugenaars misleid worden!
Jullie Jezus

Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die
voor de mensheid onmogelijk te vatten is in dit stadium
Vrijdag 20 juli 2012 17.46u
Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar van de verdrukkingsperiode vangt aan in
december 2012.
Dat is de periode waarin de Antichrist als een militaire held naar voren zal treden.
Zijn ziel werd aan Satan, die elk deel van hem bezit, overhandigd.
De krachten waar hij over zal beschikken, leiden ertoe dat hij na verloop van tijd niet enkel als de man
van vrede gezien zal worden, maar dat de mensen ook zullen denken dat hij Mij, Jezus Christus, de
Redder van de mensheid, is.
Zij zullen bovendien, na verloop van tijd, geloven dat de Antichrist gestuurd werd om de Tweede Komst
in te luiden.
Zoveel arme zielen zullen daardoor graag zijn merkteken, het merkteken van het Beest, aanvaarden.
Want hij is, door de manier waarop Satan zich in zijn lichaam zal manifesteren, in elk opzicht het Beest.
Hij zal aan de hemel wonderen verrichten.
Hij zal mensen genezen.
Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe wereldreligie en hij en de Valse Profeet, die leiding zal geven
aan het karkas van de Katholieke Kerk op aarde, zullen nauw samenwerken om al Gods kinderen te
misleiden.
Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die in dit stadium voor de
mensheid onmogelijk te vatten is.
Diegenen onder jullie, aan wie het Boek der Waarheid– deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen
om de mensheid voor deze zaken te waarschuwen - gegeven wordt, weet dit:
Hun plan zal zo geraffineerd zijn dat velen voor de gek gehouden zullen worden door de liefdevolle,
menselijke aanblik van hun goddeloos plan dat zij de wereld zullen voorleggen.
De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling de laatste hand aan het leggen aan de plannen voor hun
goddeloze heerschappij, en het eerste wat zij teweeg zullen brengen, zal de escalatie van de oorlog in
het Midden-Oosten zijn.
De Antichrist zal de belangrijkste man zijn die op de achtergrond aan de touwtjes trekt. Vervolgens zal
hij tevoorschijn komen en gezien worden als de uitdrager van een vredesplan.
Dan zal de wereld in zijn ban raken.
Ondertussen zal de Valse Profeet binnen de Katholieke Kerk de macht grijpen.

Zeer spoedig zal deze in de nieuwe wereldreligie, een front voor satanische aanbidding, meegezogen
worden. Zelfverering zal het fundamentele doel zijn van deze gruwel, alsook de invoering van wetten die
op twee dingen neerkomen:
De afschaffing van de Sacramenten en de afschaffing van de zonde.
De Sacramenten zullen enkel door die priesters en andere christelijke geestelijken, die Mij trouw blijven,
waarlijk verstrekt worden. Zij zullen deze Sacramenten aanbieden in speciale toevluchtskerken.
De afschaffing van de zonde zal geïntroduceerd worden door de invoering van wetten waaruit de
bevestiging van verdraagzaamheid zal blijken.
Zij omvatten abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Kerken zullen
verplicht worden om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht toe te laten en priesters zullen
gedwongen worden om deze onder Mijn ogen in te zegenen.
Tijdens deze periode zullen zij hun eigen versie van de Heilige Mis blijven opdragen. Hun offerande van
de Heilige Eucharistie, waarbij zij de Hostie zullen ontwijden, zal in Katholieke Kerken gehouden worden.
Mijn Tegenwoordigheid zal niet enkel ontbreken in dergelijke missen, maar zal er ook niet zijn in die
Kerken waar ze Mij onteren.
Al deze zaken zullen zeer beangstigend zijn voor Mijn volgelingen. Jullie zullen niet langer kunnen
genieten van de Sacramenten, tenzij door de priesters van Mijn Restkerk op aarde.
Dat is de reden waarom Ik jullie nu geschenken geef zoals de volle aflaat voor absolutie van jullie zonden.
Dit is niet bedoeld om bij de Katholieken de biecht te vervangen.
Het zal een manier zijn waardoor jullie in staat van genade kunnen blijven.
Hoewel miljarden mensen zich tijdens de Waarschuwing zullen bekeren, zullen deze profetieën zich toch
ontvouwen. Maar een groot deel ervan kan, door gebed om het lijden en de vervolging te verminderen,
afgezwakt worden.
Jullie, Mijn volgelingen, worden te allen tijde beschermd door het Zegel van de Levende God, denk
daaraan!
Jullie moeten het Zegel verspreiden en het aan zoveel mogelijk mensen bezorgen.
Begrijp a.u.b. dat Ik jullie deze zaken vertel om jullie voor te bereiden zodat jullie zoveel mogelijk zielen
ervan af kunnen houden om het merkteken van het Beest te aanvaarden.
Satan zal gebruik maken van het vermogen tot bezetenheid bij die zielen die het merkteken aannemen
en het zal zeer moeilijk worden om hen te redden.
Jullie zullen, bij elke stap op de weg, door deze missie onderricht worden, Mijn volgelingen. Jullie mogen
niet toelaten dat angst jullie hart binnendringt want Ik zal jullie bekleden met de moed, de kracht, het
uithoudingsvermogen en het vertrouwen om jullie met opgeheven hoofd op te richten terwijl jullie in
Mijn strijdmacht oprukken.
Denk eraan dat Satan deze strijd niet kan winnen want dat kan nooit!

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God en diegenen die standvastig blijven en trouw aan
God, kunnen winnen.
Jullie Jezus

Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid
worden
Dinsdag 17 januari 2012 14.00u
Mijn liefste beminde dochter, de tijd is aangebroken om de wereld te melden dat ze hun ziel moeten
voorbereiden op Mijn Wederkomst op aarde zoals aangekondigd.
Mijn mensen zullen zich oprichten en Mij verwelkomen, wanneer Ik terugkom om deze keer Mijn
rechtmatige troon, als Koning van de mensheid, op te eisen.
Diegenen die Mijn stem erkennen, moeten volkomen op Mij vertrouwen.
Ik zal jullie geleiden op de weg van de waarheid zodat ieder van jullie waardig gemaakt zal worden om
het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.
Verwerp de stem van de duisternis die jullie, waar mogelijk, zal verblinden en in de verleiding brengen
om Mij de rug toe te keren.
Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis. Maar Mijn lijden zal aanhouden
tot Ik de overblijvers van Mijn Kerk op aarde geborgen heb.
Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe om dit ongehinderd te doen.
Zovelen onder jullie houden zich reeds doof voor Mijn smeekbeden aan de mensheid om jullie ziel voor
te bereiden op dit glorieus tijdperk van vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd ?
Het is door de medelijdende liefde die Ik voor elk van jullie voel, dat Ik kom. Niet alleen om jullie te
waarschuwen maar om jullie te helpen jullie voor te bereiden op dit grootse moment.
Ik besef dat diegenen van jullie, die Mij liefhebben, vooral Mijn gewijde dienaren, behoedzaam opletten
voor valse profeten die kunnen opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vervullen
met de Heilige Geest zodat de waarheid aan jullie kan en zal geopenbaard worden.
Als jullie je niet tot Mij wenden, zullen jullie er niet in slagen om te begrijpen wat Ik van jullie verlang.
Kom naar Mij ! Luister nu naar Mij ! Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen moment rust
gunnen.
Hij weet dat Ik Mij bekend maak, niet enkel door Mijn eindtijdprofeet Maria maar via veel zielen. Deze
zielen van Mij, uitverkoren om de eindtijdboodschappers te zijn, zullen diegenen zijn die het meest door
Mijn gewijde dienaren tegengehouden zullen worden.

In plaats daarvan zullen jullie, jammer genoeg, door de Bedrieger naar de Valse Profeet en zijn
handlangers geleid worden die overal leugens en onwaarheden uitspuwen.
Diegenen onder jullie die snel zijn om Mijn boodschappers te veroordelen, wees zeer voorzichtig. Jullie,
Mijn gewijde dienaren, zullen het voornaamste doelwit zijn van de Bedrieger.
Eerst zal jullie geest de andere kant op gedraaid worden. Want wanneer jullie Mij, jullie goddelijke
Redder, de rug toekeren, zullen jullie Mijn mensen in de verkeerde richting sturen.
Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid uit Mijn goddelijke lippen te vernemen.
Jullie zullen Mijn kinderen beroven van het voedsel dat noodzakelijk is voor hun geestelijke groei.
Weet dat de eindtijd nu daar is. Verspil de tijd die jullie nog hebben niet door te leven in een vacuüm
van leugens en verwarring.
De strijd is begonnen en Mijn Restkerk zal gered worden terwijl deze met Mij oprukt naar Mijn glorieus
Nieuw Rijk.
Bid dat niet één ziel achtergelaten wordt !
Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaars, niet verantwoordelijk zijn voor het wegtrekken van Mijn
kinderen van de waarheid. Van het licht. Van de redding waarop zij recht hebben.
Volg Mij nu en help Mij zielen te redden !
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de
Katholieke Kerk te vernietigen
Woensdag 18 januari 2012 9.50u
Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens deze tijd van geloofsafval in de
wereld.
Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God.
Zij zullen binnenkort de waarheid zien maar velen zullen toch nog aanvoeren dat er geen God is. Er is nu
veel gebed nodig, kinderen.
Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn
eigen wandelgangen.
Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij
machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo
weinig over hen of hun laaghartige werken bekend.
Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40
jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen.
Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen
afgedwaald zijn van de ware Kerk.
Bid dat zij de Paus niet verjagen !
Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen
verspreiden !
Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering,
ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan.
Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator
van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te
misleiden.
Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze
nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden.
Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid
van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen.
Dat was hun werk.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. Diegenen
waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten
niet voor iedereen beschikbaar stellen.
Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal
binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn
met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de wereld voorgesteld
wordt.
Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen.
Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de priesters, bisschoppen,
aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.
De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden.
De ware Kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen zich zullen moeten verbinden om hun trouw
aan Mijn Eeuwige Vader te kunnen praktiseren.
Alle hoeken van de aarde zullen beven, veroorzaakt door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze
gedaanteverandering.

Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het Christelijk geloof
zullen ertoe leiden dat deze goddeloze bedriegers voor altijd vernietigd zullen worden.
Wacht nu af en bereid jullie voor aangezien de Katholieke Kerk deze veranderingen gaat aankondigen.
Dan zullen jullie de waarheid, over wat Ik jullie vertel, begrijpen.
Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als
voorbereiding op Mijn Tweede Komst
Vrijdag 20 januari 2012 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.
De inzichten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn heilige woorden die jou gegeven
worden.
Mijn woord gaat boven alles. Geen enkel ander inzicht, strijdig met Mijn woord, mag jou verontrusten.
Mijn dochter, Ik heb thans weinig tijd om de mensheid te redden.
Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en zo snel dat je niet in staat zult zijn om op
adem te komen.
Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe ze zichzelf
gepast kunnen voorbereiden.
Wanneer je zou toestaan dat afleidingen, zoals de meningen of inzichten van mensen, jouw tijd onnodig
in beslag nemen dan zal dat jou afhouden van het werk dat écht belangrijk is.
Sta Mij toe om je op dit moment te vervullen met liefde en troost.
De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omhullen zal
iedereen, die in Mij gelooft, tot inkeer komen.
Diegenen die Mijn boodschappen, aan jou gegeven, aan de kaak stellen en die Mij liefhebben, zullen
terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun ziel.
De Waarschuwing zal nauwelijks plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich
voordoen.
De Antichrist en zijn groepering zal, hoewel verzwakt ten gevolge van de wereldwijde schuldbekentenis,
zijn overmeestering van Mijn Heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.

Mijn strijdmacht zal stelling nemen en beginnen strijden om de Heilige Katholieke Kerk te redden van de
ondergang. Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen, zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe huil Ik
om die gewijde dienaren van Mij die zullen afhaken.
Zij zullen zo misleid worden dat zij zullen denken dat ze de strenggelovige Katholieke Kerk volgen.
In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die met trots en minachting in zijn hart zal heersen
over Mijn Heilige Stoel.
Jij, Mijn dochter, moet Mijn kinderen vragen om intens te bidden om deze gruwel te beperken.
Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen, die blind
zijn voor de waarheid, te redden.
De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door de gevallen engelen van Satan samen met de
Antichrist en zijn diverse organisaties.
Zij zijn allen één, Mijn dochter, voortgekomen uit Satan.
Ik weet dat dit angstaanjagend is maar het zal niet lang duren. Gebed en veel daarvan zal deze
gebeurtenissen matigen en zal helpen om deze af te wenden.
Bereid jullie ziel nu voor, kinderen, door zo snel mogelijk te gaan
biechten als jullie katholiek zijn. Zo niet, spoor Ik jullie allemaal aan met
zuiverheid van hart te vragen om verlossing van jullie zonden.
Dit zal jullie lijden, door de boetedoening bij de Waarschuwing, verlichten. Daarna moeten jullie bidden
om vrede op aarde.
De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen beginnen onmiddellijk nadat de Waarschuwing
heeft plaatsgevonden.
Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen zullen door jou geopenbaard
worden, Mijn dochter, zichtbaar voor de hele wereld.
Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden opdat jullie ziel gezuiverd wordt in
verbondenheid met Mij.
Pas dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te gaan naar het tijdperk van Mijn Vaders goddelijke Wil,
het tijdperk van Vrede, Mijn Nieuw Paradijs op aarde.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende
heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen
beschouwd worden als ketters
Zaterdag 21 januari 2012 13.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te
verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.
Daarom mogen Mijn boodschappers nooit alle boodschappen dooreenhalen door deze met elkaar te
vergelijken.
Jij, Mijn dochter, werd als zevende boodschapper uitgekozen om Mijn kinderen te informeren over de
waarheid. Een groot gedeelte van Mijn waarheid werd reeds aan jou gegeven maar er gaat nu nog meer
komen.
Door de geheimen daarin vervat, zal je – wanneer deze geopenbaard worden – belachelijk gemaakt,
bespot en voor gek versleten worden.
Deze boodschappen moeten helpen om Mijn mensen te zuiveren, met inbegrip van diegenen die de roep
om Mij te volgen aanvaarden alsook die zielen die verstoken van liefde en koud van hart zijn.
Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Deze moet gezuiverd worden zodat ze het
waardig wordt dat Ik er weer op wandel.
Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst is iets dat niet van Mij komt.
Angst is afkomstig van het kwaad. Maar jullie zouden vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer
jullie vrezen voor die zielen die blind rondwaren. Niet omdat zij niet kúnnen zien maar omdat zij ervoor
kiezen om niet te zien.
Jullie plicht aan Mij, Mijn geliefde strijdmacht van volgelingen, is Mij te helpen om de weg voor te
bereiden op Mijn aanstaande goddelijke Rijk op aarde.
Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk verzwakken van zowel
de Antichrist als van de Valse Profeet die plaats zal nemen op de Heilige Stoel te Rome.
Al Mijn kinderen moeten weten dat Ik totaal vergevingsgezind ben. Zelfs
diegenen die betrokken zijn bij de satanische groeperingen waarover Ik spreek, kunnen behoed worden
voor een nog verder afdalen naar beneden tot aan de poorten van de hel.
De zonde kan door gebed afgezwakt worden. Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven
vuisten vechten. Al wat jullie moeten doen is bidden.
Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Heel veel voorbereiding werd voltrokken met dezelfde
wonderwerken als die aan Adam en Eva aangeboden werden en die zij door de zonde verworpen
hebben.

Jullie, Mijn volgelingen, zullen profiteren van het mooie Nieuwe Paradijs op aarde, waarover Ik zal
regeren.
Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs, mogen jullie niet
ophouden met jullie werk om Mij te helpen al Mijn kinderen met Mij mee te nemen naar Mijn glorieus
Koninkrijk.
Mijn kinderen, wees jullie er echter van bewust dat de Valse Profeet jullie zal doen geloven dat ook hij
jullie voorbereidt op een soortgelijke paradijselijke plaats.
Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en
liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.
Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke
uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken
dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.
Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken
worden.
Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij
wonderen kan verrichten.
Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en beschouwd als een ketter.
Al zulke zielen, die ervan beschuldigd worden ketters te zijn, zullen terzijde geschoven worden en ‘voor
de leeuwen gegooid’.
Alle waarheid betreffende Mijn Leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. De vervolging zal zich
langzaam ontwikkelen en zal aanvankelijk subtiel zijn.
Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten opdragen en in veel gevallen niet in
een katholieke kerk.
Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. Kinderen, wanneer dit gebeurt,
mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen een korte tijdsperiode voorbij zijn.
Bid gewoon voor deze zielen die, door hun gelofte aan de Valse Profeet, de Allerheiligste Drieëenheid –
die het waarachtig fundament is waarop de Katholieke Kerk gebouwd werd – zullen vergeten.
Veel religies volgen slechts één wezen van de Allerheiligste Drieëenheid. Sommigen vereren de Vader.
Anderen de Zoon. Maar ze zijn allen één, Mijn dochter.
Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie afzonderlijke personen in
één goddelijk Wezen. Aan alle religies zal spoedig de waarheid gegeven worden en velen zullen dit heilig
mysterie aanvaarden.
Volg Mij op de weg van de redding want jullie, Mijn volgelingen, hebben
een glorieuze toekomst voor jullie liggen maar jullie moeten sterk blijven.
Dit is de uitverkoren generatie voor Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Wijs dit glorieus geschenk van leven, dat in al zijn pracht schittert, niet af. Niet één ziel zal iets tekort
komen. Mijn Nieuw Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn, zonder zonde.
Dit is de goddelijke Wil van Mijn Vader en het was Zijn belofte aan de mensheid vanaf het begin.
Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen.
De komende beproevingen zullen in het niet verzinken zodra jullie getuige zullen zijn van het glorieus
Koninkrijk dat op jullie wacht.
Ik houd van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij houden. Daardoor vraag Ik jullie om liefde te
betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.
Bid voor hen, bij elke gelegenheid, opdat zij opnieuw de waarheid over Mijn belofte, die Ik deed aan de
mensheid toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te bewerkstelligen, kunnen zien.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de hele mensheid

H. Maagd Maria : Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus
Zaterdag 28 januari 2012 21.00u
Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de
Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.
Het geloof en de liefde tot God groeit overal ter wereld ten gevolge van het gebed en de bijzondere
genaden die door Mijn Vader, God de Allerhoogste, aan Mijn kinderen gegeven worden. De bekering
neemt toe. Veel van Mijn kinderen zijn zich hiervan misschien niet bewust maar jullie zullen dit zien
wanneer jullie je ogen openen.
A.u.b. Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en staat in veel
opzichten alleen met zijn verdriet om de geloofsafval die hij zowel binnen als buiten het Heilig Vaticaan
ziet.
Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en hierdoor werd een groot deel van de chaos,
veroorzaakt door de Boze, afgewend.
Het gebed, Mijn kinderen, is als een donderslag in de Hemel. Jullie gebeden worden in de Hemel gehoord
en beantwoord, kinderen.
Dit is een weldaad. Mijn kind, blijf de kruistochtgebeden, die jou gegeven werden, verder bidden.
Hier is een bijzonder gebed, het kruistochtgebed (23) voor de veiligheid van Paus Benedictus.
O mijn Eeuwige Vader,

namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en vanwege het lijden dat Hij doorstond om de wereld van
de zonde te redden,
bid ik U nu dat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde,
beschermt
zodat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden voor de gesel van
Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen, die op aarde rondwaren om zielen te stelen.
O Vader, bescherm Uw Paus
zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.
Jullie Hemelse Koningin van de aarde
Moeder van de Verlossing

De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het
schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn
getrouwe dienaren
Woensdag 13 februari 2013 11.20u
Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment heerst er woede in de Hemel
aangezien de doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk, op aarde te verpletteren.
Deze profetie, die jou de afgelopen twee jaar met veel details gegeven werd, is uitgekomen. Terwijl nu
Mijn andere openbaringen spoedig verwezenlijkt zullen worden, zullen zeer weinigen van Mijn gewijde
dienaren in staat zijn om Mijn smeekbeden aan het menselijke ras, in dit goddeloos uur in jullie tijd, te
negeren.
Zij, de verdorven groepering, zijn begonnen met hun campagne om de aarde te ontdoen van de
waarheid over Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsbekleder werd tot deze daad gedwongen en zal hierdoor
enorm lijden. De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals
voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren.
Velen hebben geen idee van de misleiding die hen voorgehouden wordt. Zij weten ook niet dat het
fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof verbrijzeld werd. In de plaats daarvan zal de
gruwel opkomen en Ik zal ingrijpen en tekenen sturen om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang
van het bidden, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen onderscheiden.
Het is niet de ineenstorting van de Katholieke Kerk - die weldra duidelijk zal worden - die de wereld zal
verdelen. Het zal hun betrokkenheid zijn bij de creatie van een nieuwe wereldkerk, een enewereldreligie, die het heidendom en de afgoderij zal invoeren.
De Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt eraan. Samenwerkend met de Antichrist,
zullen zij de wereld op de knieën brengen. Het zal niet aan God zijn dat zij hulde zullen brengen, het zal
aan het Beest zijn.

Ik verzoek dringend al Mijn leerlingen, Mijn christelijke volgelingen van overal, om rustig te blijven. Bid
om vrede en laat Mij, jullie Jezus, jullie de weg wijzen in deze tijd!
Ik roep al Mijn kardinalen, bisschoppen en Mijn gewijde dienaren op om jullie kudde te verenigen en
trouw te blijven aan Mijn Leer. Sla acht op wat er jullie gevraagd zal worden te prediken want dat zal
veranderen! Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een seculiere wereld en ze
zullen geen inhoud hebben.
Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is dit wat jullie
voorgelegd zal worden - de bevordering van allesomvattende congregaties – alle religies in één
zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Al de uiterlijke tekenen lijken misschien
aanvankelijk hetzelfde, maar dat is wat jullie verondersteld worden te zien. Geleidelijk aan zullen jullie
Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen, aangezien nieuwe bewoordingen, formuleringen en nieuwe
concepten voor de uitvoering van de sacramenten jullie voorgelegd zullen worden.
Er zal paniek heersen onder die ware trouwe priesters, die gealarmeerd zullen zijn door het nieuwe,
moderne concept dat de Kerk zal omhelzen wanneer zij een nieuw soort van moderne alternatieve kerk
willen lanceren.
Het zal door middel van het netwerk van de vrijmetselarij – die in elke hoek van de Katholieke Kerk is
binnengedrongen – de overheden en de media zijn, dat deze gruwel als een grote vernieuwing zal
voorgesteld worden.
Dat is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal discreet uitgebannen worden ten gunste van
de nieuwe ceremonie van de Missen.
Alle pracht en praal zullen een leeg tabernakel maskeren, want Mijn goddelijke Tegenwoordigheid zal
door Mijn Vader niet langer toegestaan worden.
Jullie moeten verenigd blijven en, als jullie Katholiek zijn, de dagelijkse Missen en de Heilige
Communie blijven bijwonen. Wat al de Christenen betreft: jullie moeten weten dat ook jullie naar de
nieuwe wereldreligie gelokt zullen worden, die beraamd werd door naties die heulen met de verraders
van Mijn Katholieke Kerk. Zij willen een wereldse, humanistische façade creëren - een façade die het
kwaad, dat deze zal uitdragen, subtiel maskeert.
De strijd is begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik Ben er
altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Jullie moeten dit kruistochtgebed bidden om te overleven.
Kruistochtgebed (100) ‘Om het voortbestaan van het Christendom’
O lieve Jezus,
wij smeken U om de bekwaamheid
om de beproevingen, waarmee we nu geconfronteerd worden,
daar de laatste ware Paus zijn missie voor U beëindigt, door te komen.
Help ons de vreselijke verguizing,
die we nu het hoofd zullen moeten bieden
door de ineenstorting van de Kerk, die we eens kenden, te doorstaan.
Laat ons nooit afwijken van de waarheid van Uw goddelijk Woord.
Help ons te zwijgen,
wanneer de aanvallen op onze schouders terechtkomen

om ons ertoe te brengen
U en de sacramenten, die U de wereld schonk,
de rug toe te keren.
Bekleed Uw strijdmacht met de krachtige liefde
die wij, als schild, nodig hebben
om ons te beschermen tegen de Valse Profeet en de Antichrist.
Help Uw Kerk op aarde zich uit te breiden en te vermenigvuldigen,
zodat ze de waarheid trouw kan blijven
en U kan helpen om onze broeders en zusters
op de weg van de waarheid te brengen
om ons passend voor te bereiden op uw Tweede Komst. Amen.
Wees maar niet bang, Mijn volgelingen. Alles ligt in Mijn heilige handen. Wees geduldig! Rechtvaardig
geen enkele van jullie daden, die jullie in Mijn naam uitvoeren, want als jullie dat doen, verdedigen jullie
Mijn woord terwijl het enige wat jullie moeten doen, het verkondigen van Mijn woord is!
Jullie Jezus

