De hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze
ondankbare, blinde wereld neerkomen
Maandag 4 april 2011 19.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd staat nu niet aan onze kant. Span je
uitermate in, draag deze boodschappen uit zover als je kunt! Het moment van
de Waarschuwing is heel dichtbij. Zeg Mijn volgelingen om, uit geloof in Mij,
ter voorbereiding op de Waarschuwing te helpen om de niet-gelovigen te
bekeren.
Mijn dochter, terwijl je misschien nog steeds vraagtekens plaatst bij deze
boodschappen, verlies je kostbare tijd. Er is geen tijd meer beschikbaar voor
Mijn geliefde zielen die snakken naar verlossing. De zonde tiert welig, Mijn
dochter, en verspreidt zich als een virus tot in alle uithoeken van de wereld.
Satan helpt de mensheid in de vernieling. Hij is overal. Hij kwelt zowel goede
zielen als diegenen die voor Mij verloren gaan. Hij moet wel gestopt worden.
Gebed en de verspreiding van Mijn Woord zal daarbij helpen. Vertel Mijn
volgelingen hoe Satan de mensheid teistert! Hij is niet enkel aanwezig door de
wereldwijde onrust, hij bederft ook diegenen die geloven dat ze uit
rechtvaardigheidsgevoel handelen. Hij is zelfs in het jonge, zorgeloze
gezelschap aanwezig, in hun muziek en beroemdhedencultuur.
Red nu zielen door het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te
bidden! Verspreid dit gebed met spoed! Het gevoel van paniek, afgrijzen,
onrust en bittere haat dat nu in de wereld ervaren wordt, wordt door Mij, de
goddelijke Redder van de mens, die om deze verdwaalde zielen eindeloze
tranen weent, diep gevoeld.
Het kan toch niet anders dan dat de mensheid deze haat op elke hoek zelf
ziet? Weten ze dan niet dat dit Satan, de Bedrieger, is die aan het werk is?
Daar de boosaardige haat en misselijkmakende wreedheden zich als een
lopend vuurtje verspreiden, zal dan ook de hand van Mijn Eeuwige Vader nu
op deze ondankbare, blinde wereld neerkomen. Aangezien de menselijke
wreedheden aanhouden, waarbij de mensen elkaar vermoorden en terreur
opleggen, zullen dan ook de milieurampen toenemen als straf voor de zonde
van de ene mens tegen de andere. Deze straf zal nu over de wereld komen.
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De strijd om zielen te redden, is begonnen
De strijd om zielen te redden, is begonnen. Bid intens voor jezelf en voor jullie
familie! Want veel onschuldige zielen zullen bij dit onheil betrokken zijn! Vrees
niet, want diegenen die trouw zijn aan Mij en Mijn Eeuwige Vader, zullen
gered worden! Als Mijn Eeuwige Vader nu niet ingrijpt, dan zal de mens op
zo’n schaal volkerenmoord veroorzaken dat de wereldbevolking met enorme
proporties uitgedund zal worden.
De Goddelijke Barmhartigheid
Houd vast aan jullie geloof, jullie allen, want zonder geloof zal jullie lijden
moeilijk te verdragen zijn! Geprezen zij Mijn Vader om Mij het geschenk van
de Goddelijke Barmhartigheid te verlenen. Mijn barmhartigheid kent geen
grenzen, en dat zal nu aan jullie allen bewezen worden. Deze oceaan van
zuivere, onvervalste liefde zal over al Mijn kinderen uitgestort worden om
jullie van de haat en het kwaad, die door de Boze verspreid worden, te helpen
redden. Was door gebed jullie ziel schoon in Mijn liefde, want de tijd is
dichtbij!
Vergeet niet dat Ik jullie allemaal bemin! Mijn geschenk van barmhartigheid is
voor iedereen, zelfs voor die zondaars in doodzonde. Zij zullen de kans krijgen
om tot inkeer te komen, om Satan te verslaan, om toe te treden tot Mijn altijd
barmhartig, komend Koninkrijk.
Kijk naar de Hemel! Laat Mij jullie allen vasthouden en jullie omhelzen!
Jullie liefhebbende Redder
De altijd barmhartige Rechter
Jezus Christus

Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of
seksuele voorkeuren!
Woensdag 6 april 2011 0.05u
Mijn geliefde dochter, de kwelling die je ondergaat, komt doordat de
Bedrieger voortdurend probeert om jou ertoe te verleiden dit allerheiligste
werk op te geven. Hij verscheurt je. Aanvaard dat! Twijfel nooit aan Mijn
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goddelijk Woord, hoe moeilijk dat ook voor jou mag zijn! Je zult beloond
worden met de geest van vrede wanneer je je echt aan Mij overgeeft. Blijf Mij
dat elke dag vertellen! De hele dag door, en vraag Mij om de genaden je te
vervullen met vreugde zodra de Bedrieger je aanvalt. Houd je sterk, Mijn
dochter! Geef nooit op! Houd je geest vrij van ongeregeldheden en
concentreer je op Mijn boodschappen voor de wereld! Het zijn vandaag de
dag de belangrijkste boodschappen voor de mensheid. Ze worden gegeven om
de mensheid opnieuw het juiste pad naar Mij te leren vinden.
De mensen zijn in de war door Mijn onderrichtingen
Veel mensen zijn nu verdwaald. Zij zijn in de war door Mijn onderrichtingen en
de talloze manieren waarop deze geïnterpreteerd werden. Afgezwakt.
Veranderd. Iets eraan toegevoegd. Iets eruit weggelaten. Mijn kinderen
hebben nu een leidraad nodig zodat ze om de nodige genaden kunnen
verzoeken waardoor ze weer sterk en vrolijk worden. Dat kan enkel door
gebed geschieden en door vast te houden aan Mijn Leer.
Ik sluit geen enkele ziel in de wereld uit
Mijn kinderen die zich bekeerd hebben, weten dat en komen via de
Sacramenten dichter bij Mijn Hart. Maar de dolende, verdwaalde kinderen
moeten helemaal van bij het begin beginnen en zich de Tien Geboden in
herinnering brengen die door Mozes aan de wereld gegeven werden. Heel
veel kinderen hebben hier tegenwoordig geen weet van. Ik sluit geen enkele
ziel in de wereld uit, ongeacht welke religie zij beoefenen.
Waarschuwing aan de gelovigen die op andere geloofsovertuigingen
neerkijken
Als Mijn gelovigen zich afzonderen en zichzelf op een voetstuk plaatsen of
verheerlijken ten koste van diegenen die geen weet hebben van Mijn
onderrichtingen, dan gedragen ze zich net zoals de farizeeën dat deden.
Diegenen die zich beter achten dan die zielen die verlichting behoeven,
moesten zich schamen! Zij, die – hoewel ze de Waarheid kennen – diegenen
van een ander geloof minachten, die menen dat zij door in de Waarheid
ingewijd te zijn - en die baat vinden bij de Allerheiligste Sacramenten – in Mijn
ogen belangrijker zijn, moesten zich schamen! Ja, Ik bekom grote troost en
vreugde in Mijn Hart van die toegewijde volgelingen. Maar wanneer zij over
anderen oordelen of deze veroordelen vanwege hun geloof, beledigen zij Mij
enorm.
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Volgelingen van Mij, open jullie ogen voor de waarheid van Mijn Leer op het
eenvoudigste niveau! Oordeel niet over anderen! Kijk niet neer op diegenen
van wie jullie denken dat het zondaars zijn en die Mijn Leer verwerpen, want
zij zijn in Mijn ogen aan jullie gelijk, ook al hebben jullie het geschenk van de
Waarheid gekregen! Het bezorgt Mij veel hartzeer wanneer die volgelingen hoewel goed bedoeld - die arme, verdwaalde zielen dicteren hoe ze hun leven
moeten leiden. Zij pakken het verkeerd aan.
Zeg nooit tegen diegenen met andere geloofsovertuigingen of seksuele
voorkeuren, dat ze verdoemd zijn!
Mijn Leer uitdragen op een manier waarbij jullie diegenen die geen
volgelingen zijn, vertellen dat zij ten onder zullen gaan of dat er hun onheil zal
overkomen door van leer te trekken dat hun gewoontes ‘slecht’ zijn, zal hen
zwakker maken dan voorheen. Velen zullen jullie gewoon de rug toekeren. En
dan zullen jullie gefaald hebben. Toon medeleven in plaats van hen de les te
lezen! Onderricht door het voorbeeld te geven! Vertel of probeer nooit tegen
deze mensen te zeggen dat ze verdoemd zijn in Mijn ogen! Want dat zijn ze
niet.
Ik bemin echt elke ziel van alle religies, van alle gezindheden, van alle
geloofsovertuigingen, van alle seksuele voorkeuren. Elkeen is een dierbaar
kind. Niet één beter dan de ander. Terwijl er altijd zonde zal zijn – jullie zijn
allemaal zondaars, vergeet dat niet – zal het aan ieder van jullie zijn om Mijn
Leer na te volgen en Mijn Woord te verspreiden.
Omhels elkaar! Betoon elkaar mededogen! Sluit niemand uit, ongeacht of ze
Katholieken, van andere christelijke kerkgenootschappen, Islamieten,
Hindoes, Joden of Boeddhisten zijn – of zelfs van die nieuwe sekten die
opgekomen zijn en die niet in God, de Eeuwige Vader, geloven. Bid voor hen!
Leer hun het belang van het openstellen van hun hart voor de Waarheid!
Onderricht door het voorbeeld te geven! Verspreid bekering! Maar vel nooit
ofte nimmer een oordeel over anderen of probeer jullie nooit te
onderscheiden van diegenen die de Waarheid niet vatten!
Denk nooit dat jullie beter zijn dan jullie broeders of zusters omdat jullie,
vanwege jullie trouw aan Mij, de genaden van de Hemel gekregen hebben! Ja,
jullie bezorgen Mijn Heilig Hart vreugde, maar jullie moeten op een
liefdevolle, geen dictatoriale manier met anderen omgaan.
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Niemand van jullie is waardig om over anderen te oordelen
Onthoud deze les! Niemand van jullie is waardig om over anderen te oordelen
of anderen te beoordelen. Niemand heeft de macht of de goddelijke kennis
om enig moreel oordeel over anderen te vormen. Wees altijd
onbevooroordeeld, en vergeet niet dat de dag dat jullie geloven dat jullie in
Mijn ogen belangrijker zijn dan diegenen die jullie als zondaars beschouwen,
de dag is waarop jullie voor Mij verloren raken!
Ik zal geen enkele geloofsovertuiging van deze boodschappen uitsluiten
Mijn Woord wordt nu als geschenk aan de mensheid gegeven, aan elk en
eenieder van jullie. Ik zal Mij in deze mededelingen niet focussen op slechts
één groep van toegewijde volgelingen. Wat diegenen van jullie betreft die de
Waarheid inzien: laat Mij jullie hieraan herinneren. Al Mijn kinderen van over
de hele wereld – in het bijzonder de meest verharde zondaars en diegenen die
niet in het bestaan van Mijn Eeuwige Vader, God, de Schepper en Maker van
alle dingen, geloven – zijn nu prioriteit. Het zal nu aan jullie, Mijn volgelingen,
zijn om heel intens te bidden en diegenen liefde te betonen die blind zijn.
Maar doe dat op de manier zoals Ik het jullie opdraag! Vergeet tenslotte niet
dat Ik jullie allemaal liefheb!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
Koning van de hele mensheid

Door deze boodschappen zullen miljoenen zielen gered
worden
Donderdag 7 april 2011 22.00u
Mijn geliefde dochter, vandaag werd, samen met bijzondere genaden, aan jou
de gave van de Heilige Geest verleend. Na je vrije wil te hebben overgegeven,
zal jij, Mijn dochter, er nu toe overgaan Mijn Allerheiligste Wil te doen. Je zult
nu het belang inzien van de volledige gehoorzaamheid aan Mij in gedachten,
woorden, daden, gedrag en houding. Je zult nu Mijn raad opvolgen en deze
inroepen voordat je namens Mij enige actie onderneemt.
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Eindelijk ben je klaar om Mijn instructies te volgen. Je moet nu om de andere
dag minstens twee uur in gebed aan Mij wijden. Daarnaast moet je de
aanwijzingen opvolgen van de zeer heilige geestelijke leidsman die jou door
de Hemel gezonden werd. Hij zal tot je spreken zoals Ik het hem opdraag. Doe
precies wat hij zegt! Je moet ervoor zorgen dat je elke dag met Mij
communiceert, want Ik heb je veel te vertellen.
Mijn dochter, luister van nu af aan alleen maar naar Mijn stem! Schrijf enkel
op wat je van Mij ontvangt! Neem nooit de betekenissen aangaande deze
boodschappen volgens anderen over! Er is maar één mond waarmee Ik met
jou communiceer, en dat is de Mijne. Vertrouw Mij, Mijn dochter! Vertrouw
volkomen op Mij! Trek deze boodschappen nooit in twijfel, want Ik Ben het
die met je spreekt! Onthoud dat steeds! Nu dat je op Mij vertrouwt, zal je veel
sterker zijn. Laat Mij jou ervan verzekeren dat je nu doeltreffender met de
aanvallen van de Bedrieger zult kunnen omgaan!
Voel je vredig! De liefde voor jou, Mijn dochter, stroomt door Mijn Hart terwijl
jouw devotie en liefde voor Mij je vervullen en week maken. Deze krachtige
liefde is geheel zuiver en kan met niets wat je ooit tevoren in deze wereld
ervaren hebt, vergeleken wordt.
De Hemel verheugt zich over jouw uiteindelijke overgave. Maar nu zal jij je
moeten voorbereiden om miljoenen zielen te helpen redden. Mijn dochter, de
taak die Ik van je vraag, is menselijk gezien enorm. Jij, Mijn dochter, zult voor
de wereld de boodschapper zijn van het omvangrijkste boekwerk van Mijn
heilig Woord om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.
Zij, Mijn dierbare kinderen, van wie Ik met een diepe hartstocht houd die je
begrip te boven gaat, moeten terug naar Mijn Allerheiligste Hart getrokken
worden voordat het te laat is. Van jou, Mijn dochter, zal er verwacht worden
Mijn Woord aan de mensheid over te brengen. Dat is geen gemakkelijke taak.
Je zult erdoor te lijden hebben, maar je moet begrijpen dat dit nu je plicht
jegens Mij is. Jij wordt geroepen om ervoor te zorgen dat miljoenen zielen
door het Woord uit Mijn goddelijke lippen behoed zullen worden voor het
vuur van de hel.
Communiceer nu met Mij zoals het moet! Ik zal je te allen tijde begeleiden.
Vrede zij met je, Mijn dochter! Mijn Allerheiligste Geest overspoelt nu je ziel.
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Je bent nu vol liefde en vreugde, en klaar voor de volgende fase van deze
goddelijke missie.
Je Redder
Jezus Christus

Vandaag is Mijn pijn zelfs nog groter dan dat deze bij Mijn
kruisiging was
Woensdag 13 april 2011 13.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond huil Ik van grote droefheid om de
zonden van de mensheid, die zeer fel toegenomen zijn, terwijl voor de wereld
de tijd om Mijn Passie aan het kruis te herdenken, dichterbij komt. Mijn pijn is
zelfs nog groter dan dat deze was toen Ik aanvankelijk gekruisigd werd. Ik
herbeleef nu de doodsstrijd die Ik onderging aangezien de zonden van de
mensheid Mijn Hart als een zwaard doorboren dat nog langer, scherper en
pijnlijker is. Aanhoor Mijn smeekbeden! Hoor Mijn kreten! Jullie allen, troost
Mij in deze diepe kwelling die Ik vandaag onderga. Ik moet dagelijks het diepe
leed, de pijn en de marteling aanschouwen die de mensen elkaar aandoen,
kinderen aandoen. Hun duistere ziel is door Satan, de Bedrieger, zo bedorven
dat deze moordenaars geen berouw kennen. Hij toont geen enkel medelijden
met wie dan ook van jullie omdat hij geen ziel heeft. Toch bezwijken de
mensen dom genoeg als blinden voor zijn bekoringen. Ze laten zich zo slaafs
meezuigen in deze vreselijke duisternis, dat Ik moet rekenen op de gelovigen
onder jullie om intens te bidden om dergelijke zielen te redden.
Mijn pijn neemt dagelijks toe. De zonde wordt door de mens niet gezien voor
wat deze is. In zijn meest elementaire vorm is het een liefde voor zichzelf. Op
zijn ergst is het een liefde voor alle dingen die anderen schaden door
oneerlijkheid, geweld, misbruik en moord. Waarom knijpen de mensen een
oogje dicht wanneer zij getuige zijn van dergelijke wreedheden? Die
slachtoffers zijn mensen zoals jullie. Bid intens voor deze daders, want ook zij
zijn slachtoffers! Zij, Mijn kinderen, werden door de Bedrieger in de val gelokt,
maar velen nemen niet eens aan dat hij bestaat. De tijd waarin er opnieuw
echt naar Mijn Woord geluisterd zal worden op aarde, komt nu dichtbij.
Gelieve alsjeblieft aan iedereen uit te leggen dat Mijn barmhartigheid nu op
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het punt staat om tijdens de aankomende mystieke gebeurtenis op aarde
aanschouwd te worden. Het is belangrijk om tegen zoveel mogelijk mensen te
vertellen om aan God, de Eeuwige Vader, te vragen om elk en eenieder van
jullie te vergeven voor de in het verleden begane zonden. Doe het nu meteen,
en snel! Red jullie ziel en die van anderen! Hoewel de bekering snel om zich
heen zal grijpen, zullen sommige onfortuinlijke zielen de schok niet overleven.
Bid, Bid dat zij niet in doodzonde zullen sterven!
Breng jullie tijdens de Vasten Mijn Passie in herinnering door het Offer te
overwegen dat Ik graag voor jullie allen bracht zodat jullie gered konden
worden. Begrijp dan dat de Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten,
Mijn volgende geschenk van barmhartigheid voor de wereld is!
Verspreid overal bekering! Help de Bedrieger te verslaan door het bidden van
het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid om zielen te redden!
Vertrouw nu op Mij en laat Mij terug in jullie hart komen! Sluit nu samen de
rijen om door liefde de mensheid te redden!
Jullie goddelijke Redder
Jezus Christus
Zoon van God, de Almachtige Vader, Schepper en Maker van alle dingen

Ik Ben in de Eucharistie aanwezig ondanks de verkeerde
interpretatie van Mijn belofte
Donderdag 14 april 2011 0.05u
Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen zorgen! Je gaat vooruit in de manier
waarop je tijd reserveert om tot Mij te bidden. Het is nu belangrijk dat de
mens begrijpt dat hij om dichter bij Mijn Hart te komen, de noodzaak moet
inzien van het ontvangen van het Sacrament van de Allerheiligste Eucharistie.
Veel mensen, waaronder andere christelijke groeperingen, ontkennen Mijn
werkelijke Tegenwoordigheid in de Eucharistie. Waarom ze besloten hebben
de beloftes te loochenen die Ik deed tijdens Mijn Laatste Avondmaal, waarbij
Ik beloofde dat Ik Mijn Vlees en Bloed zou geven als spijs en voedsel voor jullie
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ziel, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het wonder van de Heilige
Eucharistie - aanwezig in alle tabernakels over de hele wereld – vandaag
bestaat en er is om jullie arme, ondervoede en lege ziel met Mijn
Tegenwoordigheid te vullen. Deze Tegenwoordigheid zal jullie op zo’n manier
sterken dat als jullie, van zodra jullie daaraan gewend raken, het zouden
verzuimen Mij te ontvangen, jullie je verloren zullen voelen.
Veel Christenen negeren één van de meest fundamentele beloftes die Ik
tijdens Mijn kruisiging deed, dat Ik in Brood en Wijn tegenwoordig zou zijn en
een blijvend teken zou achterlaten om de zielen te helpen voeden. Teveel
menselijke redeneringen hebben ertoe geleid dat Ik zelfs door goedmenende
Christenen verworpen werd. Diezelfde Christenen kunnen de Heilige
Eucharistie niet in haar ware gedaante ontvangen. De Allerheiligste
Eucharistie werd als een groot geschenk aan jullie allen gegeven voor jullie
verlossing en redding. Het feit verwerpen dat Ik tegenwoordig ben, heeft tot
gevolg dat jullie bijzondere genaden verspelen, die deel uitmaken van een
pact om Mij nog dichterbij in jullie hart te brengen. Denk eraan dat toen Ik
voor jullie stierf, dit was om jullie naar het eeuwig leven en de zaligheid te
voeren! Ontvang Mij als de levende Tegenwoordigheid en jullie ziel zal in
lichterlaaie staan op een manier die jullie niet voor mogelijk gehouden zouden
hebben! Keer terug om Mijn Lichaam en Bloed te ontvangen! Laat Mij jullie
twijfels wegnemen! Dit is één van de grootste vergissingen die de Christenen
gemaakt hebben door Mij zo de toegang tot hun ziel te ontzeggen. Het
beledigt Mijn Eeuwige Vader enorm vanwege het Offer dat daarmee gepaard
ging om jullie ziel te redden. Laat Mij jullie Licht en voedsel in jullie leven
bezorgen! Na het plaatsvinden van de Waarschuwing zullen jullie meer
geneigd zijn om de Waarheid van Mijn Leer aan te nemen.
Denk aan wat Ik tijdens Mijn Laatste Avondmaal beloofde, dat wanneer jullie
het brood en de wijn nuttigen, dit voor jullie Mijn Lichaam en Bloed zal
worden. Elke andere interpretatie is door menselijke logica en redenering
vervormd. Zie de Waarheid nu in en neem deze aan!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

~9~

Bijzondere genaden beloofd voor het aanroepen van Jezus
gedurende slechts één dag
Donderdag 14 april 2011 11.00u
Mijn geliefde dochter, bedankt om meer tijd te wijden aan dit allerheiligste
werk. Voor jullie allen is de tijd gekomen om jullie hart gedurende slechts één
dag voor Mij open te stellen om Mij in staat te stellen jullie met bijzondere
genaden te vervullen. Terwijl het moment van Goede Vrijdag steeds dichterbij
komt, zullen deze genaden nu verleend worden aan diegenen van jullie die
vergeten zijn dat Ik besta.
Daar de tijd voor de krachtige noveen van de Goddelijke Barmhartigheid
nadert, zal die tijd gebruikt worden om jullie ziel te overspoelen met een
bijzonder geschenk van Mij. Doe nu wat Ik zeg en bid vandaag tot Mij in jullie
eigen woorden. De genaden die Ik jullie zal schenken zullen jullie niet enkel
dichter bij Mijn Heilig Hart brengen, maar jullie ook vervullen met de Heilige
Geest. Bid Mijn noveen vanaf Goede Vrijdag en sluit zoveel zielen in als jullie
kunnen, en Ik zal ze stuk voor stuk redden!
Diegenen van jullie die terug vallen, zelfs na hun toewijding aan Mij, zal Ik
telkens weer optillen. Wees nooit bang om naar Mij terug te keren als jullie
dwalen! Ik zal diegenen die naar Mij terug blijven komen nooit in de steek
laten. Als zondaars zal dat menigmaal gebeuren. Vrees nooit, Ik sta naast ieder
van jullie klaar om jullie telkens te omhelzen. Zonde kan vergeven worden.
Voel jullie vanwege de zonde er nooit slecht bij als jullie je tot Mij moeten
wenden om vergeving te vragen! Ik Ben er altijd.
Mijn kinderen, benut de Heilige Week om allen te herinneren aan de offers
die Ik voor de zondaars bracht! Mijn mededogen is nog steeds sterk. Dit is
nooit afgenomen voor de zielen, zelfs niet voor diegenen wier zonden Mij diep
beledigen. Als een ziel om vergeving verzoekt, zal die zonde verdreven
worden. De noveen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal de krachtigste
genaden indruppelen wanneer deze vanaf Goede Vrijdag in de periode voor
het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid negen dagen later gebeden
wordt. Door deze te bidden, zullen jullie niet enkel jullie eigen ziel maar ook
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miljoenen andere redden. Doe dit voor Mij!
Jullie steeds liefdevolle en trouwe goddelijke Redder
Jezus Christus

Hoe ervoor te zorgen dat jullie familie en vrienden de Hemel
kunnen binnengaan
Vrijdag 15 april 2011 15.30u
Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en toegewijde
volgelingen van Mij zich tijdens deze Heilige Week eendrachtig verenigen om
het Offer, dat Ik voor allen bracht, te eren. Een Offer dat Ik graag steeds
opnieuw zou brengen, mocht het ieder van jullie redden. Mijn liefde is diep
voor elk individu in de wereld, die allen door de Heilige Wil van God, de
Eeuwige Vader, Schepper van de mensheid, geschapen werden. Jullie hebben
allemaal een zeer speciale plaats in Mijn Hart, zelfs diegenen van jullie die Mij
niet kennen.
Als er jullie een leven op deze aarde beloofd werd dat jullie rijkdom en geluk
biedt, zouden velen van jullie deze kans met beide handen aangrijpen. Zo
wanhopig zijn jullie om jullie verlangens van het vlees te bevredigen. Als
mensen het Paradijs in de Hemel aangeboden werd, zouden ze zich dat
moeilijk kunnen voorstellen. Ik begrijp dat. Want de lauwe ziel zou al een
levendige verbeelding moeten hebben om dit glansrijk oord te vatten. Hij zal
er altijd moeite mee hebben om zich deze heerlijke bestaansvorm voor te
stellen. De enige zielen die dat kunnen, zijn diegenen met een sterk geloof in
het bestaan van God. De enige manier om het juweel dat ieder van jullie
wacht werkelijk te bevatten, bestaat erin jullie geloof te versterken. De enige
manier om dat te doen, is intens te bidden om de Waarheid, het Licht, de
schitterende toekomst te zien die al diegenen wacht die God, de Almachtige
Vader, eren. Gelovigen, jullie moeten bidden voor jullie vrienden,
huwelijkspartner, verwanten, ouders, broers, zussen en kinderen die weinig
geloof hebben. Het gebed van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal, wanneer
het door jullie ten behoeve van hen gebeden wordt, hun ziel redden. Dat is nu
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Mijn belofte aan jullie.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Ga de Waarheid inzien voordat het te laat is!
Vrijdag 15 april 2011 23.00u
Mijn geliefde dochter, je moet de wereld vertellen dat Mijn Allerheiligste Wil
nu moet nageleefd worden als de mensheid eeuwig leven wil. Hoewel die veel
te bieden heeft, zal deze wereld jullie honger nooit stillen. Als de zonden van
jullie stamouders, Adam en Eva, er niet waren, ja, dan zou het mogelijk
geweest zijn in eeuwige gelukzaligheid te leven zonder hinderpalen op jullie
weg. Doordat de Bedrieger overal is, zal hij niet één van jullie zijn leven naar
Mij toe laten inrichten. Sluw, een leugenaar, zal hij door diverse middelen van
verleiding zich voortdurend inspannen om ervoor te zorgen dat jullie in zonde
vervallen. Hij zal het echter zeer moeilijk vinden zijn pijlen op jullie te richten
als jullie in een staat van genade verkeren die bereikt wordt door de Biecht en
de Heilige Sacramenten.
De heilige Rozenkrans is bijzonder effectief tegen Satan vanwege de macht die
door God, de Eeuwige Vader, aan de gezegende Maagd, Mijn Moeder,
gegeven werd. Zij heeft enorm veel macht over de Bedrieger. Tegenover Haar
staat hij machteloos en dat weet hij. Als jullie Mijn heilige Moeder toestaan
om jullie naar de genaden te leiden, waarvoor zij namens jullie ten beste kan
spreken, dan zullen jullie immuun worden voor zijn invloed.
Terwijl de mensen tegenwoordig naar geluk en vrede op deze aarde streven,
zoeken ze naar een geheime formule. Het is daardoor dat ze tijd steken in het
proberen te ontsluieren van het geheim van geluk, materieel voordeel en
vrede in hun leven. Ze komen op de proppen met nieuwe manieren, ideeën,
die allemaal door middel van schema’s om rijk te worden gepromoot worden.
Ongeacht alle argumenten die ze naar voren brengen, waarvan de meeste
gebaseerd zijn op een psychologisch gedreven idealisme, is het gewoonweg
niet mogelijk om in jullie leven vrede en vreugde te bereiken als jullie niet in
God, de Eeuwige Vader, geloven. Hij is de enige Gever van leven. Zonder hecht
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met Hem te worden, zullen jullie leeg van geest zijn. Diegenen van jullie die
een aanzienlijke hoeveelheid tijd investeren om Mijn bestaan te weerleggen,
verspillen jullie tijd met het najagen van dromen die nooit werkelijkheid zullen
worden. Jullie koppige weigering om jullie Schepper te erkennen, het
Opperwezen dat deze wereld schiep, zal jullie naar een afgrond van eeuwige
duisternis voeren. Veel mensen zoals jullie, die buitengewoon ver gingen om
tijdens hun leven het bestaan van God te ontkennen door de leugen te
verspreiden dat er niet zoiets als God de Vader is, bevinden zich nu jammer
genoeg uit eigen keuze in het diepst van de hel. Laat dit niet met jullie ziel
gebeuren, waarbij diegenen die wel in de hel terechtkomen, branden alsof ze
nog steeds uit vlees bestonden! Hoe lacht Satan om jullie onwetendheid!
Wanneer jullie God loochenen, ontzeggen jullie je het recht op eeuwig geluk.
Het is datzelfde eeuwige geluk waarnaar jullie in deze wereld voortdurend op
zoek zijn. Maar dat kan niet bereikt worden op aarde.
Leid jullie leven op aarde nooit alsof dit het enige deel van jullie
bestaanscyclus is! Want dat is het niet. Jullie echte thuis zal bij Mij in het
Paradijs zijn.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het
gebed om onmiddellijke vergeving
Zaterdag 16 april 2011 10.00u
Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op
te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. Zeg die zielen die
weigeren te bidden om hun trots en afkeer terzijde te schuiven en zich tot Mij
te wenden om vergeving te vragen. Wees er maar zeker van dat heel veel
zielen deze ophanden zijnde gebeurtenis niet zullen overleven! Veel van deze
zielen zijn gewoon lui en hoewel ze misschien ergens wel in God, de Eeuwige
Vader, geloven, zijn ze van mening dat ze zich op een gegeven moment in de
toekomst wel met hun spirituele overtuigingen zullen bezighouden. Maar dan
zal het te laat zijn.
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Vertel de wereld dat deze gebeurtenis hen gaat redden. Velen zullen tijdens
deze mystieke ervaring tot inkeer komen. Zij zullen een brandend gevoel
gewaarworden, vergelijkbaar met wat door de zielen in het vagevuur ervaren
wordt. Dat zal hen een inzicht geven in wat zielen, die niet helemaal zuiver
zijn, moeten doormaken voordat zij het glorieus Licht van de Hemel kunnen
zien. Zij kunnen dit overleven door gewoon aan te nemen dat deze
gebeurtenis kan plaatsvinden. Wend jullie tot Mij en zeg: “Leid mij alsjeblieft
naar het Licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef mij
mijn zonden.”, en ik zal jullie dan terstond vergeven. Na de Waarschuwing
zullen jullie dan een diepe vrede en vreugde in jullie ziel ervaren.
Jongeren vinden het gênant om te bidden
Veel mensen in de wereld van vandaag weigeren te bidden. Veel jongeren
vooral vinden het gênant en ouderwets. Ze geloven ten onrechte dat – ja, ook
al hebben ze geloof in God - gebed niet nodig is. Dat is niet waar. Het is
essentieel om het Paradijs, waar jullie na de dood wanhopig naar zullen
hunkeren, binnen te komen. Als jullie in zonde blijven, kunnen jullie dit
heerlijk feest niet ervaren. Net zoals diegenen van jullie die hun conditie
onderhouden, voor hun lichaam zorgen en zorgvuldig letten op wat ze eten
om in vorm te blijven, zo moeten jullie ook jullie ziel voorbereiden. Zonder
nauwlettend aandacht te schenken aan de staat van jullie ziel, zal deze zwak
worden en het voedsel ontberen dat nodig is om ervoor te zorgen dat ze in
perfecte staat verkeert.
Gebed om anderen te bekeren
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 voor de anderen dit bekeringsgebed
bidden.
“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 ten behoeve van diegenen van wie jullie denken dat ze
dit het meeste nodig hebben.
Onthoud Mijn heerlijke belofte, kinderen! Ik zal uiteindelijk zegevieren. Satan,
de Bedrieger, kan het gewoonweg niet overleven. Laat Mij jullie alsjeblieft
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beschermen en jullie met Mij meenemen! Ik houd van jullie allemaal. Blijf Mij
elke dag vragen om jullie geloof te versterken!
Jullie goddelijke Redder
Koning van barmhartigheid en mededogen
Jezus Christus

Zelfs kleine gebedsgroepen van de Goddelijke
Barmhartigheid kunnen miljoenen redden
Zaterdag 16 april 2011 22.45u
Mijn geliefde dochter, het moment van de Waarschuwing is nu dichtbij en dit
zal snel, in een oogwenk, gebeuren. Allen zullen als aan de grond genageld
staan wanneer ze Mijn grootse barmhartigheid aanschouwen. Bid met
prioriteit voor al diegenen in doodzonde! Zij hebben jullie gebeden nodig,
want velen van hen zullen van de schok morsdood neervallen wanneer zij, als
door Mijn ogen, de verschrikking zien van de zondige gruweldaden die zij
begaan hebben. Het bidden van het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid kan miljoenen redden, zelfs als het maar om een klein groepje
van vrome, liefdevolle volgelingen gaat.
Ik zal je geen datum geven, Mijn dochter, voor deze grootse gebeurtenis.
Maar wees er zeker van dat het moment nu voor de deur staat! Aangezien
over de hele wereld het kwaad onverminderd blijft toenemen, zal dan ook de
hand van Mijn Vader nu overal neerkomen. Hij zal zich niet op de achtergrond
houden en toestaan dat deze boosaardige zondaars, die heulen met Satan,
Mijn kinderen nog langer vernietigen of verderven. Die van zichzelf bezeten
zondaars, die Ik nog steeds bemin ondanks de boze smet van hun zonde,
moesten zich schamen! Ik vraag jullie om nu te bidden om de vergeving van
hun zonden.
Daar de Waarschuwing nu zal plaatsvinden, zullen ook de ecologische rampen
de mensheid treffen. Het gebed is nu jullie enige wapen, Mijn kinderen, om
jezelf en de mensheid te behoeden voor het vuur van de hel. Zodra de
Waarschuwing achter de rug is, zal er vrede en vreugde heersen. En dan zal de
vervolging door de nieuwe wereldalliantie een aanvang nemen. Hun macht zal
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verzwakt worden als er genoeg van jullie bekering verspreiden en intens
bidden.
Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen nauw samenwerken
om te bidden voor de redding van de mensheid. En daarmee zullen jullie
miljoenen zielen redden.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te
controleren
Zondag 17 april 2011 9.00u
Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal
ecologische rampen mee te maken. Deze zullen zich afspelen op de meest
ongewone en onverwachte plaatsen en de intensiteit ervan zal hevig zijn. Het
zondige gedrag van de mens heeft dat teweeggebracht. Kom tot inkeer, jullie
allen, en denk eraan dat deze klimaatrampen jullie zullen doen ontwaken uit
jullie blinde sluimer en gebrek aan geloof! Deze zullen bovendien plaatsvinden
om de impact van de snode groep van wereldwijde allianties en hun
verdorven, onzinnige activiteiten af te zwakken. Deze groeperingen zijn van
plan om onder wat Ik als een dienstdoende nieuwe wereldregering zal
omschrijven, nu tevoorschijn te komen onder het leiderschap van de
Antichrist. Diezelfde groeperingen hebben de ineenstorting van het
banksysteem bewerkstelligd en zullen nu overal de valuta’s kapotmaken. Dat
is opdat zij jullie zouden kunnen controleren.
Mijn dochter, toen Ik enkele maanden geleden deze boodschap voor het eerst
meedeelde, dacht je dat de boodschappen bizar leken, maar toch schreef je
op wat Ik je vertelde. Het verdorven, snode plan nu van deze serpenten,
volgelingen van Satan, werd al geruime tijd gesmeed. Een aantal van hun
sluwe intriges worden al aan het licht gebracht, maar toch geloven veel
mensen dat de wereld gewoon door de zoveelste financiële crisis gaat. Word
nu wakker, jullie allen! Kijk om jullie heen en zie het zelf! Houd ermee op om
te proberen te suggereren dat de wereld gewoon te kampen heeft met een
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depressie veroorzaakt door een terugval in de economie! Deze mensen zullen
nu ieder van jullie controleren door een wereldmunt en de schuldenlast van
jullie land. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun klauwen. Neem Mijn
Woord alsjeblieft ter harte! Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot
voedsel en andere noodwendigheden zal enkel mogelijk zijn door het
merkteken, de identificatie waarover Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit
merkteken alsjeblieft niet want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit
merkteken zal jullie niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf
buiten dit gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens,
kaarsen en water te regelen als jullie het ontvangen van het merkteken, het
teken van het Beest, willen vermijden!
Hij, de Antichrist, die aan het hoofd zal staan van deze nieuwe wereldregering,
gelooft dat hij de zielen van het menselijk ras zal stelen. Maar dat zal hij niet.
Net zoals velen onder zijn invloed vallen, zullen ook Mijn volgelingen Mij, hun
goddelijke Redder, onwrikbaar trouw blijven.
Jullie allen, die deze profetieën zullen verachten, luister nu! Val onder de
invloed van deze wereldmacht en jullie zullen verloren gaan! Jullie zullen een
sterk geloof nodig hebben om te overleven. De gebeden die jullie storten,
zullen verhoord worden. Ik zal jullie tijdens deze angstaanjagende periode op
aarde beschermen. Tref nu voorbereidingen voor groepsbijeenkomsten waar
jullie in alle rust en in het geheim zullen kunnen bidden! Ook zij, de Nieuwe
Wereldorde, zullen bidden in hun eigen verachtelijke kerken. Deze kerken
bestaan overal, hoewel ze in het geheim opgericht werden. Zij dragen offers
op en huldigen hun idool, Satan. Deze erediensten vieren nu hoogtij en delen
allemaal dat ene, bespottelijke doel – de mensheid te beheersen. Zij zullen dat
doen door te proberen om jullie geld, voedselvoorziening en energie te
controleren. Bestrijd hen zo goed als jullie kunnen door gebed en verspreiding
van bekering! Bid ook voor deze misleide mensen aan wie beloftes van grote
rijkdom, technologie, een lang leven en wonderen gedaan werden! Hoe
vergissen zij zich! Zij werden echt misleid. Wanneer zij achter de Waarheid
komen, zullen zij al in de diepten van de hel gestort zijn en zal het te laat zijn.
Bid, bid allen elke dag zo vaak jullie kunnen het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid en de allerheiligste Rozenkrans om de impact van dit sluw en
demonisch plan te verzachten! Bid ook voor die zielen die zullen omkomen bij
de ophanden zijnde wereldwijde ecologische rampen, die door de hand van
God de Vader teweeggebracht worden! Zij hebben jullie gebeden nodig. Sla
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alsjeblieft acht op Mijn smeekbede om gebeden, want deze zullen verhoord
worden!
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde
neerkomen
Zondag 17 april 2011 19.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen
dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan
mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de
Verenigde Staten van Amerika. De toorn van God, Mijn eeuwige Vader, zal
snel neerkomen op deze wereldwijde alliantie die uit eigen winstbejag
ondergrondse organisaties op touw zal zetten om dood te zaaien in de rest
van de wereld. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van weelderige
landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie in verrukking zouden
brengen, mochten de doelstellingen ervan niet zo sinister zijn. Deze mensen
uit elk wereldland zijn rijk, machtig, getalenteerd en controleren de banken,
het leger, de humanitaire wereldorganisaties, de politiemachten, de
regeringen, de energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan
ontsnappen aan hun klauwen zonder dat Ik jullie vertel hoe.
Gebed, in het bijzonder het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid, zal bekering verspreiden, en door de heilige Rozenkrans te
bidden, zal het werk van deze snode parasieten – van wie Satan het idool is –
afzwakken. Het interessante is dit. Veel van deze fanatiekelingen die in dit
bedrieglijke web verstrikt geraakt zijn, menen dat ze gewoon ambitieus zijn
met een aangeboren verlangen naar rijkdom, en houden er geen enkele
religieuze overtuiging op na. Wat zij niet weten, is dat zij door Satan misleid en
dagelijks door hem beïnvloed worden in hun gedachten, streven, woorden en
daden. Hoe blind zijn zij toch!
Overal waar zij zich verzameld hebben, zal dan ook de toorn van God met een
angstaanjagende kracht neerkomen. Dat is al aan de gang. Ze zullen gestopt
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worden, maar dat zal een beetje tijd vergen. Het zal hen niet volledig
tegenhouden, maar het zal de afschuwelijke impact die hun daden anders
zouden hebben, afzwakken. De Allerheiligste Drie-eenheid is nu overal ter
wereld actief in de communicatie met uitverkoren zielen. Gelovigen zullen dat
al gemerkt hebben. Diegenen die niet in God de Vader geloven, denken dat
deze mensen louter zonderlinge doemdenkers zijn. Hoewel veel mensen in de
wereld van vandaag inderdaad valse beweringen kunnen doen, gelieve hen
niet te negeren zonder eerst te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Bid
altijd om leiding in deze moeilijke en verwarde tijden! Houd jullie aandacht te
allen tijde op Mij, jullie goddelijke Redder, gericht! Ik zal jullie hand
vasthouden en jullie in deze beproevingen bijstaan.
Zodra zij zien dat deze profetieën aan het licht komen, zullen veel mensen
panikeren en in veel gevallen doodsbenauwd zijn. Maar het is niet nodig bang
te zijn, want deze periode zal van korte duur zijn. En daarna zal de Nieuwe
Hemel en Aarde komen waar jullie allemaal in vereniging met Mij een vredig,
lang en gelukzalig leven zullen leiden.
Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader om leiding vragen, hoe kleiner
de impact van de snode heerschappij van de Nieuwe Wereldorde zal zijn. Ga
nu in vrede! Bid om jullie geloof in Mij te versterken!
Jullie barmhartige Redder en rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren
Maandag 19 april 2011 23.50u
Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt –
diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart
en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het
slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing
getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.
Velen zullen de ecologische rampen als de hand van God zien. Anderen zullen
zeggen dat deze een teken van de eindtijd zijn, terwijl nog anderen zullen
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zeggen dat het allemaal met de opwarming van de aarde te maken heeft.
Maar wat nu op het moment het belangrijkste is, is om het volgende te
begrijpen. De zonde zal, als deze tot ongekende hoogten escaleert, in ieder
geval in jullie geregeld leven vernieling veroorzaken. Maar wanneer deze
toeneemt tot op het huidige niveau dat door jullie allen ervaren en
aanschouwd wordt in de wereld van vandaag, dan kunnen jullie er zeker van
zijn dat dergelijke rampen de hand van God zullen zijn die aan het werk is.
God, de Eeuwige Vader, heeft al op die manier gereageerd en gehandeld. Nu
de tijd nadert om Satan en zijn volgelingen te vernietigen, zal er door God in
Zijn barmhartigheid nog meer ecologische onrust ontketend worden. Hij zal
dat doen om Satan en al zijn corrupte menselijke marionetten, die kwijlen bij
het vooruitzicht van de rijkdom en de roem die hij hun door zijn psychische
krachten belooft, tegen te houden.
Satan prent zielen die zo zwak zijn dat ze zich blootstellen aan zijn bezittende
krachten, slechte gedachten en daden in. Dergelijke mensen delen dezelfde
trekken. Ze zijn egocentrisch, bezeten van wereldse ambities en rijkdom, en
verslaafd aan seksuele perversies en macht. Allen zullen in de hel
terechtkomen als ze blijven doorgaan met de verheerlijking van de Antichrist,
die op het punt staat zich aan de wereld kenbaar te maken.
Veel onschuldige zielen geloven niet in Satan, de Antichrist of zelfs God, de
Almachtige Vader. Dus knijpen ze een oogje dicht. Toch vragen zij zich af
waarom juist de samenleving waarin zij leven, ingestort is. Zij kunnen de
angstaanjagende snelheid van het uiteenvallen van het traditionele gezin niet
volgen. Zij schrijven dat toe aan de kwalen van de moderne samenleving. Wat
zij niet weten, is dat Satan het als prioriteit op het gezin gemunt heeft. Dat
komt doordat hij weet dat als het gezin uiteenvalt, ook de samenleving in
elkaar stort. Velen zijn zich daarvan bewust omdat dit in de wereld van
vandaag steeds duidelijker wordt.
Kijk bovendien naar de seksuele immoraliteit! Jullie staan er verbaasd van hoe
vreselijk de samenleving door deze verdorvenheid aangetast werd. Wat jullie
wederom niet beseffen, is dat Satan verantwoordelijk is voor elke daad van
obscene immoraliteit in de wereld. Terwijl diegenen van jullie die opgaan in
een wereld van vrij seksueel verkeer, seksuele perversie en misbruik van
anderen, zullen aanvoeren dat deze daden een bron van vermaak en in
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sommige gevallen een vorm van inkomen zijn, moeten jullie weten dat die
jullie paspoort naar het eeuwig vuur van de hel zullen zijn.
Voor elke verdorven seksuele daad waaraan jullie deelnemen, zal jullie
lichaam – ook al zullen jullie in de geest zijn – dan ook voor eeuwig branden
alsof jullie nog in het vlees zijn. Elk deel van het menselijk lichaam dat jullie
misbruiken door de doodzonde, zal in het vuur van de hel de meeste pijn
ondergaan. Waarom zouden jullie dat willen? Velen van jullie, arme misleide
zielen, beseffen niet dat jullie de Waarheid nooit verteld werd. De Waarheid
dat de Hemel, het vagevuur en de hel wel degelijk bestaan. Veel van Mijn
goedmenende gewijde dienaren van de Kerken hebben deze onderrichtingen
al zeer lange tijd niet meer benadrukt. Ze moesten zich schamen! Ik huil om
hun zielenleed want velen van hen geloven zelf niet echt meer in de hel. Hoe
kunnen zij dan prediken over de verschrikking die de hel is? Dat kunnen zij
niet. Want velen hebben geopteerd voor het gemakkelijke antwoord: “God is
altijd barmhartig. Hij zou jullie nooit naar de hel sturen. Wel?”
Het antwoord is: neen, dat doet Hij niet. Dat komt omdat hij Zijn kinderen
nooit de rug zou kunnen toekeren. Maar de werkelijkheid is dat heel veel
zielen – geblokkeerd door de doodzonde waartoe ze verleid worden om deze
te begaan – keer op keer, steeds opnieuw, verslaafd raken aan hun zonden. Zij
verkeren in zo’n duisternis – op hun gemak in hun eigen immoraliteit – dat zij
zelfs na de dood voor deze duisternis blijven kiezen. Ze kunnen dan niet meer
gered worden. Ze hebben dat pad gekozen uit eigen vrije wil – een geschenk
van God waartegen Hij niet kan ingaan. Maar Satan kan dat wel. En hij doet
het ook.
Kies welk leven jullie willen! Het pad des levens naar de Hemel richting God,
de Eeuwige Vader, of richting Satan, de Bedrieger, in het vuur van de eeuwige
hel. Er is geen duidelijkere manier om de afloop aan jullie uit te leggen, Mijn
kinderen. Het is vanwege Mijn liefde en mededogen dat Ik jullie de Waarheid
moet bijbrengen.
Deze boodschap is bedoeld om jullie enigszins te doen schrikken want als Ik
jullie niet toon wat hen te wachten staat, zou Ik Mijn ware liefde voor jullie
allen niet laten zien.
Het is tijd om de toekomst onder ogen te zien, niet alleen voor jullie zelf, maar
ook voor die vrienden, familie en geliefden die jullie door jullie eigen gedrag
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beïnvloeden. Gedrag lokt gedrag uit. Waar het een onschuldig kind betreft,
zouden jullie dat dan ook uit onwetendheid ongewild op de weg naar eeuwige
duisternis kunnen voeren en begeleiden.
Bekommer jullie om jullie ziel! Het is een geschenk van God. Het is alles wat
jullie naar de volgende wereld zullen meenemen.
Jullie Redder
Jezus Christus

Verzet je tegen de aanvallen van Satan!
Woensdag 20 april 2011 17.45u
Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef
gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze
boodschappen te verwerpen. Dat zal voortdurend gebeuren. Het wordt tijd
om aan deze kwelling gewend te raken. Je kunt nu meer dan ooit gerust zijn
dat deze boodschappen authentiek zijn en van Mij, de goddelijke Redder van
de mensheid, Jezus Christus, komen.
Het bedroeft Mij wanneer Ik zie dat met name de gelovigen door de Bedrieger
zo beïnvloed worden om Mijn allerheiligste Woord te verwerpen terwijl het
geschonken wordt zodat de wereld het te horen krijgt.
Mijn dochter, jij bent meer dan in staat om nu alle stemmen te negeren die
beweren te spreken met het gezag dat hun door goddelijke bronnen gegeven
werd. In de wereld van vandaag zijn er veel valse profeten aanwezig en zij zijn
niet wie ze beweren te zijn. Zoals Ik je al eerder gezegd heb, luister alleen
naar Mijn stem! Je hebt de goedkeuring van anderen niet nodig om met dit
werk door te gaan. Deze boeken met heilige boodschappen zullen na verloop
van tijd gezien worden voor wat ze zijn. Je mag je door slecht geïnformeerde
zielen er nooit toe laten verleiden dat zij goddelijk geïnspireerd zijn, want dat
is niet het geval. Verdring de leugens waarmee de Bedrieger, Satan, je oren zal
bestoken! Hij, Mijn dochter, wil dit werk tegenhouden en zal er alles aan doen
om te verhinderen dat je deze missie volbrengt.
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Sta nu op en spreek met het gezag van de Heilige Geest waarmee je begiftigd
werd, Mijn dierbare dochter! Je bent een uitverkoren boodschapper om, zoals
Ik je gezegd heb, in deze tijden de belangrijkste boodschappen voor de
mensheid over te brengen. Je maakt Mij zo gelukkig door de kracht en de
moed die je getoond hebt tegenover de aanvallen die je door toedoen van
Satan hebt moeten verduren. Denk er evenwel aan dat je dit werk moet
aanvaarden met de nederigheid die van jou verwacht wordt! Ontvang Mij nu
elke dag in je ziel om extra genaden! Ik houd van je, Mijn dochter. De hemel
verheugt zich over de snelheid waarmee je gehoor geeft aan Mijn
allerheiligste Wil.
Je Redder
Jezus Christus

Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke
opvoeding!
Goede Vrijdag 22 april 2011 0.05u
Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van
Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw
gehoord kan worden in de wereld. Herinner hen aan hoe Ik stierf en waarom
dat redding betekent! Het is nu jullie plicht om diegenen die de weg kwijt zijn
te verwittigen hun hart weer open te stellen voor de waarheid van Mijn Leer.
Sta nu op en verdedig jullie recht om Christenen te zijn! Hoewel Ik
verdraagzaamheid van jullie kant verwacht - waarbij jullie de standpunten van
andere geloofsovertuigingen moeten respecteren – mogen jullie Mij nooit
beledigen door jullie christenheid naar de tweede plaats te verdringen. Het is
een gevaarlijke doctrine wanneer jullie verdraagzaamheid ten onrechte
aanzien als een vervanging voor de Waarheid. Sta open voor andere
geloofsovertuigingen en behandel jullie broeders en zusters gelijk! Voel jullie
echter nooit onder druk gezet om jullie overtuigingen terzijde te schuiven of
jullie kinderen het recht op een christelijke opvoeding te ontzeggen! Veel
scholen die door christelijke organisaties bestuurd worden, buigen voor de
druk om hun trouw aan Mij te laten varen. Veel regeringen proberen met de
verspreiding van nieuwe wetten het Christendom te verbannen. Maar jullie
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zullen merken dat andere niet-christelijke religies minder hard aangepakt
zullen worden. Integendeel, om het even welke religie zal meer welwillend
getolereerd worden dan het Christendom.
Vecht nu voor jullie geloof! Bid om bekering! Bid dat die regimes die jullie
recht om Christen te zijn onderdrukken, meer verdraagzaamheid tonen!
Nalaten deze druk het hoofd te bieden, zal tot een barre wereld leiden waarin
minder Christenen hun geloof in praktijk zullen brengen.
Neem vanaf vandaag het kruis op en wees een voorbeeld voor anderen!
Schaam jullie nooit voor het kruis!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
Koning van de mensheid

Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!
Paaszaterdag 23 april 2011 16.40u
Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu
verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. Dit jaar is belangrijk omdat
dit het begin van het Nieuw Tijdperk van Verlichting inluidt, dat binnenkort zal
ingaan in de wereld.
Mijn groot geschenk van barmhartigheid zal de gelovigen grote opluchting
bezorgen en onder die niet-gelovigen die zich zullen bekeren, een enorm
euforisch gevoel teweegbrengen. Zodra zij de Waarheid ontdekken, zullen zij
opgewekt en vol liefde voor God, de Eeuwige Vader, en Mij, jullie goddelijke
Redder, zijn. Zelfs niet-christenen zullen de waarheid van Mijn bestaan inzien.
Dit zal in de wereld eindelijk een geweldig gevoel van vreugde en liefde
creëren.
De Waarschuwing moet gevolgd worden door gebed
Het is echter belangrijk om één gewichtige les aangaande de Waarschuwing te
onthouden. Deze grootse gebeurtenis - wanneer jullie allen niet enkel jullie
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zonden zullen zien zoals Ik deze zie, maar ook de waarheid over het
hiernamaals zullen inzien – moet gevolgd worden door gebed.
Jammer genoeg zullen velen daarna terug in zonde vervallen. Het is nu tijd
jullie voor te bereiden om die situatie te vermijden door elke dag van jullie
leven het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Door de
gewoonte aan te nemen dit krachtig gebed te bidden, zullen jullie het niveau
van bekering en geloof behouden dat zich daarna over de wereld zal
uitstrekken.
Verheug jullie, bid en dank Mij, jullie goddelijke Redder, voor deze grote
barmhartigheid! Kniel en loof God de Vader voor het geschenk van Mijn Offer!
Gebed zal de impact van de vervolging door de wereldwijde nieuwe
wereldalliantie die zal volgen, helpen afzwakken. Als er genoeg van jullie
trouw blijven aan Mij en Mijn Leer, en blijven bidden alsook de Sacramenten
blijven ontvangen, kunnen jullie de loop der gebeurtenissen die zullen volgen,
veranderen.
Hoe veelvermogend is Mijn Goddelijke Barmhartigheid! Zovelen van jullie
verstaan de betekenis ervan nog steeds niet. Velen hebben er jammer genoeg
nog nooit eerder van gehoord.
Wat diegenen betreft die Mij nu trouw zijn: Ik moet een heel speciaal verzoek
tot jullie richten. Ik wil geen enkele van Mijn kinderen zien omkomen. Dat is
de reden waarom de Waarschuwing jullie gegeven wordt. Die zal ieder van
jullie, met inbegrip van de sceptici onder jullie, tonen wat er daadwerkelijk zal
gebeuren tijdens het Laatste Oordeel. Om Mij dus te helpen iedere ziel te
redden, wil Ik dat jullie je eigen geschenk beloven om Mij te helpen zielen te
overhalen.
Vorm overal ter wereld gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid en
gebruik dit gebed voor iedere persoon van wie jullie bekend is dat zij
misschien op sterven liggen, want als jullie dat doen, zal Ik hun redding
garanderen. Verzamel jullie nu, Mijn volk! Volg jullie Redder na! Bid zoals jullie
nooit eerder gebeden hebben en dan zullen er meer zielen gered worden!
Jullie zullen dan allemaal deel gaan uitmaken van de Nieuwe Wereld, die Ik
jullie beloofde, wanneer de Hemel en de Aarde samensmelten. Deze heerlijke
toekomst is voor iedereen bestemd. Open jullie geest, hart en ziel voor de
komende grote vreugde in plaats van deze grote verandering te vrezen! Door
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over de hele wereld, in elk land, in elke familie, in elke Kerk en in elke
gemeenschap tot één grote, machtige groep te versmelten, zullen jullie een
groot verschil maken.
Jullie gebeden zullen een groot deel van de vervolging, die zoals voorzegd zal
plaatsvinden, helpen voorkomen. Dus volg Mij nu uit eerbied voor Mij, jullie
steeds liefdevolle Redder!
Ik leef in ieder van jullie. Ik weet wat er in jullie hart en ziel omgaat. Door Mij
jullie belofte van barmhartigheid voor jullie broeders en zusters te geven,
zullen jullie bijzondere genaden ontvangen.
Jullie goddelijke Koning van barmhartigheid en rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

Bekeer anderen bij elke gelegenheid!
Paaszondag 24 april 2011 20.30u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn
Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. Dat Ik door
de Opstanding zal helpen om jullie allen naar het Licht van de Hemel te tillen.
Sta nu op, jullie allen, naar Mij en jullie zaligheid toe!
Mijn kinderen, jullie moeten bij elke gelegenheid anderen bekeren. Hoe meer
jullie uitleggen en hoe meer jullie die zwakke zielen de liefde in jullie hart
tonen, zal het beoogde resultaat bereikt worden wanneer jullie een andere
ziel bekeren. Ik zal grote zegeningen over jullie uitstorten. Dat is een heel
bijzonder geschenk van Mij en betekent van jullie kant een daad van grote
barmhartigheid.
Bekering, Mijn kinderen, zal zielen redden. Wanneer een bekering plaatsvindt,
verspreidt zich dat naar die vrienden en kennissen van de persoon die bekeerd
werd. Bekering verspreidt bekering. Het maakt niet uit dat jullie uitgelachen of
behandeld worden alsof jullie onzin vertellen. Het vergt veel moed van jullie
kant, Mijn geliefde, trouwe volgelingen. Maar elke keer dat jullie opstaan en
Mijn Leer aan anderen uitleggen, zullen de mensen luisteren. Hoewel
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sommigen misschien om jullie lachen en jullie niet serieus lijken te nemen,
zullen diep vanbinnen velen luisteren naar wat jullie te zeggen hebben.
Wanneer tijdens jullie werk de Heilige Geest door jullie werkt, zal de
begunstigde een ruk aan zijn hart voelen. Maar zij zullen niet weten waarom.
Jullie zullen hen dan dichterbij trekken.
Sommige mensen zullen traag reageren. Maar wees geduldig! Zij zullen stukje
bij beetje zich beginnen over te geven. Eerst zullen zij jullie een vraag stellen.
Dat zal meestal betrekking hebben op of iets goed of verkeerd is. Dan zal de
bekering ingeworteld raken. Geef het nooit op om de waarheid van Mijn Leer
te verspreiden! Dat hoeft niet als een prediker gedaan te worden. Het kan
integendeel heel subtiel gebeuren. Bekeer anderen in jullie alledaagse leven
door gewone gesprekken. Op die manier zullen de mensen er meer voor
openstaan.
Jullie, Mijn kinderen, zullen je echter geschokt voelen door de reactie van
andere mensen, vooral van diegenen die hun leven in ontkenning en
duisternis leiden. Hun antwoord zal agressief en op spottende toon zijn. Er zal
jullie gevraagd worden of jullie echt in zulke onzin geloven. Jullie zullen
bovendien uitgelachen en beledigd worden. Jullie zullen ervan beschuldigd
worden jullie tot het geloof te wenden omwille van persoonlijke problemen.
Jullie zullen je van tijd tot tijd generen en het wellicht moeilijk vinden jullie te
verweren.
Zwijg in zo’n situaties! Stel dan gewoon van tijd tot tijd vragen!
Vraag dergelijke zielen: “Waarom voel jij je zo?” Hoe meer vragen je hun stelt,
hoe meer deze mensen hun eigen antwoorden zullen beginnen te evalueren.
Jullie zullen niet iedereen van de Waarheid kunnen overtuigen. Maar elke
poging van jullie kant zal jullie in Mijn ogen doen stijgen.
Ga nu, Mijn kinderen! Bekeer in Mijn naam en er zullen jullie heel veel
genaden verleend worden!
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken –
Italië zal de neveneffecten in gang zetten
Dinsdag 26 april 2011 20.10u
Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde,
gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en
misbruik, komen onophoudelijk. Overal hebben Mijn arme, dierbare kinderen
te lijden, over de hele wereld en vooral in de Arabische wereld. Hoe worstel Ik
met hun lijden! Die arme, hulpeloze zielen! Bid alsjeblieft voor hen, Mijn
dochter, door je eigen lijden voor hen op te offeren!
De wreedheden die in de Arabische wereld begaan worden, zullen jammer
genoeg aanhouden aangezien er meer Arabische naties in een reeks van
conflicten verwikkeld zullen raken. Het moment van de eerste van de
moordaanslagen waarover Ik je afgelopen februari sprak, zal binnenkort
plaatsvinden. De opstand in de Arabische wereld zal onrechtstreeks in alle
hoeken van de wereld onrust uitlokken.
Italië zal een cruciale rol spelen in de neveneffecten die de betrokkenheid van
de wereldmachten in een oorlog in gang zullen zetten – al deze
gebeurtenissen zijn onvermijdelijk, maar gebed kan het leed verzachten. Bid,
Mijn dochter, dat de mensen zich tot Mij zullen wenden om Mij om hulp en
begeleiding doorheen deze tijden van beroering te vragen!
Ik wil Mijn kinderen niet zien lijden. Maar lijden zullen zij tot de Waarheid
tijdens de Waarschuwing geopenbaard wordt. Bid nu voor die misleide
dictators die onschuldige zielen doden!
Ik roep Mijn gewijde dienaren in de hele wereld op te aanvaarden dat de
voorzegde profetieën uit het Boek der Openbaring zich nu aan het ontvouwen
zijn. Verspreid de waarheid van Mijn Leer en red jullie kudde voordat de tijd
om is! Ga nu! Doe jullie plicht tegenover Mij! Ik roep diegenen van jullie die
Mijn onderrichtingen afgezwakt hebben op om daar nu mee op te houden.
Kijk in jullie hart en vertel Mijn volk de Waarheid! Dat zij niet gered kunnen,
en zullen, worden tot zij om de vergeving van hun zonden verzoeken. Zij
moeten zich in Mijn ogen vernederen en Mij vragen hun het geschenk van de
verlossing te geven.
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Jullie, Mijn gewijde dienaren, moeten nu de rol vervullen waarvoor jullie
uitgekozen werden. Wees moedig! Predik de Waarheid!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen
Vrijdag 29 april 2011 15.15u
Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn
Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren.
Nederigheid betuigt jullie kleinheid in Mijn ogen waarbij jullie Mij, jullie
Redder, de Mensgeworden Zoon van God, vereren. Zonder staat hoogmoed in
de weg. Jullie kunnen dat niet gebruiken als jullie je geschikt wensen te
verklaren voor Mijn Koninkrijk.
In de wereld van vandaag is, in een tijdperk waarin assertiviteit en een
verlangen om erin te slagen zich te verbeteren ten overstaan van anderen als
een bewonderenswaardige eigenschap wordt beschouwd, nederigheid
onaanvaardbaar. Diegenen die zichzelf niet ophemelen of niet met
zelfvertrouwen en arrogantie doorzetten, worden in de wereld genegeerd.
Hun eigenschap van nederigheid en edelmoedigheid naar anderen toe wordt
als een zwakheid beschouwd – ze zijn niet de moeite waard er zich druk om te
maken in hun gezelschap opgenomen te worden. Nochtans is de
tegengestelde deugd van hoogmoed de sleutel om het Koninkrijk van God
binnen te komen. Wat dus als een succesvolle aanpak tot de sleutel om in dit
leven weelde en rijkdom te vergaren beschouwd wordt, is juist de formule die
jullie na de dood naar de duisternis zal voeren.
Nederigheid, waardoor jullie erkennen dat jullie eerst jullie Maker en
Schepper moeten dienen, is wat werkelijk belangrijk is. Door jullie nietigheid
te betuigen, verkondigen jullie Gods heerlijkheid.
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Nederigheid is een deugd die niet enkel kostbaar is in Mijn ogen, maar die ook
een belangrijk onderdeel van jullie geestelijke ontwikkeling uitmaakt. Dit
betekent anderen boven jezelf te stellen tot eer van God. Maar het is zo
gemakkelijk om zeer snel in een toestand van hoogmoed te vervallen.
Waarschuwing aan de uitverkoren zielen
Neem nu diegenen die hard gewerkt hebben om hun geestelijk leven te
ontwikkelen om Mij te behagen. Denk daarbij dan aan die fortuinlijke zielen
die gaven gekregen hebben waardoor zij, door de kracht van de Heilige Geest,
in de wereld fungeren als zieners. Na het verkrijgen van deze gaven, beginnen
ook zij zich zeer vaak op een subtiele manier als specialer dan hun broeders en
zusters te beschouwen. Zij beroemen zich op de gaven die zij bezitten. Zij
worden dan selectief in hoe zij deze gaven delen. Hun zelfverheerlijking tast
vervolgens hun vermogen aan om de Waarheid mee te delen. Wat zij vergeten
zijn, is dat al de gaven die hun gegeven worden, van Mij komen. Ik houd van
iedereen. Zij krijgen deze gaven om te delen. Net zoals Ik deze gaven aan
dergelijke uitverkoren zielen schenk ten bate van anderen, kan Ik deze ook
weer wegnemen.
Zelfverheerlijking verhindert jullie om werkelijk in Mijn voetstappen te treden.
Leer nederig, geduldig en verstoken van hoogmoed te zijn! Als jullie naar
nederigheid toewerken, zullen jullie een bijzondere plaats in Mijn Hart krijgen.
Hoewel Ik bepaalde mensen als uitverkoren zielen selecteer, zouden zij dat als
een geschenk moeten beschouwen. Zij mogen nooit denken dat zij
belangrijker zijn in Mijn ogen, want Ik houd van iedereen. Maar Ik zal goed
werk belonen zodra er tegenover Mij en jullie broeders en zusters nederigheid
aan de dag gelegd wordt.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken
Zaterdag 30 april 2011 20.45u
Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij
gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de
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Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. Je bent nu sterker
aan het worden naar geest en ziel om snel aan Mijn Allerheiligste Wil gehoor
te geven. Je hebt nog veel werk, Mijn dochter, om je ziel voor te bereiden met
het oog op de volmaaktheid die van jou verlangd wordt. Vrees nooit, want Ik
begeleid je bij elke stap van de weg!
Mijn dochter, wat houd Ik van de zondaars! Hoe snak Ik naar hun trouw aan
Mij! Ik kijk en zie mensen met vrienden en familie, gelukkig, met gelach in
huis, en Ik Ben vol vreugde omdat Mijn Geest daar aanwezig is. Dan kijk Ik in
andere huizen en zie Ik verwarring, droefheid, boosheid en in sommige
gevallen het kwaad in de vorm van misbruik. En Ik ween omdat Ik weet dat in
dat huis Satan aanwezig is. Vervolgens kijk Ik en zie vriendengroepen in hun
dagdagelijkse leven samenwerken ten bate van anderen en dat doet Mij
deugd. Dan kijk Ik naar andere groepen die koortsachtig ten bate van zichzelf
werken met maar één motief, namelijk om enorm veel macht en rijkdom te
genereren. Al hun handelingen hebben maar één doel: voor zichzelf zorgen.
En dat gaat meestal ten koste van anderen. Ik huil dan omdat Ik weet dat zij in
duisternis verkeren. En vervolgens kijk Ik gefascineerd naar de intelligente,
goed opgeleide groepen die de wereld ervan willen overtuigen dat God, Mijn
Eeuwige Vader, niet bestaat. Zij slaan hoogdravende taal uit en leggen
geraffineerde argumenten voor terwijl zij ook Mij arrogant loochenen. Om
dan te zien dat gelovigen, met een lauw geloof, in dit hol van duisternis
meegezogen worden, breekt Mijn Hart. Er zijn dus heel veel groepen met
uiteenlopende belangen, streefdoelen en doelstellingen. Jammer genoeg
investeren maar zeer weinigen tijd in het communiceren met God, de Eeuwige
Vader.
Het geloof heeft in de wereld van vandaag veel miljoenen mensen verlaten.
Het gevolg daarvan is dat veel mensen zich verward voelen, niet weten welke
doelen na te streven, noch de leiding van Mijn gewijde dienaren zoeken.
Deze maalstroom van verwarring zal aanhouden tenzij Mijn kinderen Mij
aanroepen om hen te helpen. Bid voor al Mijn kinderen wijd en zijd! Kijk om je
heen en jullie zullen zien dat overal ter wereld de mensen hetzelfde zijn. Ze
kunnen van verschillende nationaliteiten zijn, in verschillende talen spreken
en een andere huidskleur hebben. Maar ze delen gelijkaardige trekken.
Sommigen zijn gelukkig, sommigen lijden, anderen zijn vol liefde, anderen
boos en gewelddadig. De meeste mensen hebben een gevoel voor humor en
ondervinden dat op een bepaald moment in hun leven. Wanneer jullie dus

~ 31 ~

naar jullie familie en vrienden kijken, zullen jullie diezelfde overeenkomsten
zien.
Als jullie dus de behoefte voelen om te bidden voor diegenen die jullie het
meest nabij zijn, dan spoor Ik jullie aan om ook eens aan jullie broeders en
zusters in alle hoeken van de wereld te denken. Jullie zijn allemaal Mijn
kinderen. Door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden voor
al Mijn kinderen van overal, kunnen jullie, Mijn volgelingen, de mensheid
behoeden voor de duisternis van de hel. De kracht van dit gebed zal er garant
voor staan dat Mijn barmhartigheid zich overal ter wereld over iedereen zal
uitstrekken.
Laat Mij jullie allen naar Mijn Paradijs brengen! Sta niet toe dat Ik moet lijden
doordat Ik iemand van jullie in de handen van Satan zou moeten achterlaten!
Bid, bid echt elke dag om 15.00 u het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid en jullie kunnen de wereld redden!
Jullie immer barmhartige Jezus Christus
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