De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te
beseffen
Ontvangen dinsdag 7 december 2010 3.15u
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij
de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter,
Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van
de waarheid.
Ik zal niemand de kans ontzeggen om de waarheid van God te zien. Er zal
hen barmhartigheid betoond worden doordat hen het geschenk van het
bewijs dat Ik besta, geschonken wordt. Dit geschenk zal hen gegeven
worden als zij, tijdens de waarschuwing, uiteindelijk de waarheid zullen
herkennen. Jammer genoeg zal, zelfs op dat moment, niet iedereen zich
naar Mij of Mijn Vaders koninkrijk richten.
Mijn dochter, Ik heb Mij gedurende een aantal dagen niet met jou in
verbinding gesteld. Dit was opzettelijk. De tijd die je zo geboden werd,
was om je toe te laten de inhoud van Mijn boodschappen zorgvuldig te
verwerken.
Je zult er je ondertussen van bewust zijn dat deze boodschappen van Mij
komen en dat ze allemaal gaan over zeer belangrijke zaken. Ik denk dat je
nu de waarheid van Mijn onderrichtingen kan onderscheiden van deze
van jouw verbeelding. Mijn dochter, je kunt thans de pijn en de wanhoop
waarnemen die Ik voel, wanneer je bijna dagelijks getuige bent van de
frustraties die Ik en Mijn Vader ervaren vanwege de houding van deze
sombere, lege en ongelovige wereld.
Niet alleen de ongelovigen veroorzaken je pijn maar door de gaven en
genaden die Ik je geschonken heb, zie je ook de verwarring die er zelfs te
midden van Mijn volgelingen bestaat. Ook zij zijn niet gemakkelijk van de
waarheid te overtuigen terwijl het hen door Mijn profeten gegeven is als
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een geschenk van Mij uit liefde.
Wat een lange, kronkelende weg is het voor Mijn kinderen wanneer zij
streven naar de waarheid en de beloften die Ik hen gegeven heb. Elke
dag kijkend naar Mijn kinderen, individueel, op straat, op de televisie, in
de media en te midden van hun naaste, zie je hen nu door Mijn ogen.
Wat zie je? Totale veronachtzaming van de geestelijke wereld en een
gebrek aan een echt doel in hun leven. Een gevoel van hopeloosheid
ondanks de aantrekkelijkheden van de wereldse bezigheden.
Mijn kinderen beseffen het op het ogenblik niet maar zij gaan door een
reiniging. Deze zuivering, waarbij zij een doordringend gevoel van leegte
ervaren te wijten aan een gebrek aan materiële goederen, heb Ik
toegestaan. Nochtans is dit allemaal veroorzaakt door de hebzucht van
de mensheid. Doordat de mensen recht hebben op hun eigen vrije wil,
zullen zij, de verdorven daders van de ineenstorting van het wereldwijde
banksysteem, doorgaan met hun sluw bedrog.
Ik heb Mijn volk, de onschuldige slachtoffers, ertoe gebracht om deze
reiniging te ondergaan. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt aangezien
de ontberingen die zij doormaken zullen helpen om hun ziel te reinigen.
Weldra, wanneer de materiële goederen geringer worden en moeilijker
te verkrijgen, zullen zij het leven op een diepzinnigere manier bekijken.
De eenvoud zal hen helpen de ogen te openen voor de waarheid, de
waarheid over wat echt belangrijk is. Zonder deze zuivering, waarbij het
Mijn kinderen vergund wordt om te lijden ter wille van hun ziel, kunnen
en zullen zij niet dichter tot Mijn Hart komen.
Ontdaan van de materiële goederen, waarvoor zij in het verleden zo’n
hartstochtelijke obsessie hadden, zullen zij zich terug op de waarheid
richten. Zij zullen duidelijk de liefde in elkaars ziel zien. Zo ook zullen zij
zeer spoedig het kwaad aanschouwen, in heel zijn bedenkelijke glorie, in
diegenen die de lokstem volgen van de obsessie voor zichzelf en de
hebzucht. Zij zullen deze mensen, die door de media geloofwaardigheid
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krijgen als zijnde diegenen waarnaar moet worden opgekeken en die
bewonderd moeten worden, nu bekijken zoals Ik ze bekijk. Dit is met de
moed der wanhoop en met droefheid.
Ga nu heen, Mijn dochter, en neem je taak op met een heldere blik. Je
ziet de waarheid nu in. Je twijfelt niet langer. Verspreid de waarheid van
de redding zo snel mogelijk om de mensen nog vóór de grote
Waarschuwing de kans op verlossing te bieden.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

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

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

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

De grote beproeving
Ontvangen maandag 20 december 2010 10.00u
Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze
boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal
raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. De tijd nadert, de advent
van de Grote Beproeving. Deze belangrijke gebeurtenis zal beginnen
vanaf het einde van 2012 en mag niet verward worden met de tijd of de
datum van Mijn Tweede Komst op aarde. Want deze wordt niet in deze
boodschappen aangekondigd, Mijn kinderen. Wie aan Mijn kinderen een
datum voor Mijn Tweede Komst tracht te geven, is een leugenaar en
geen ware profeet. Ik onthul echter, door middel van Mijn profeet, de
jaren met specifieke gebeurtenissen die leiden naar Mijn Tweede Komst.
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God zal de samenzwering om de wereldbevolking in te krimpen niet
laten plaatsvinden
De Grote Beproeving, al zo lang geleden aangekondigd, zal zich nu
ontvouwen voor de ogen van een ongelovige wereld. Dit vindt plaats
wanneer het zwaard der gerechtigheid overal zal toeslaan. Mijn Eeuwige
Vader is niet bereid om zich terug te trekken en toe te laten dat het
boosaardig plan, dat op dit moment achter gesloten deuren beraamd
wordt en ontworpen om de wereldbevolking in te krimpen, verwezenlijkt
wordt.
Deze verdorven groepering, toegewijde volgelingen van Satan, hebben in
het verleden getracht om een genocide aan te richten op Mijn Vaders
kinderen. Zij mislukten. Ze proberen dit opnieuw. Zij zullen opnieuw
mislukken maar niet voordat zij een verschrikkelijke verwoesting
veroorzaken.
De gelovigen moeten niet bang zijn
Mijn Eeuwige Vader zal vanwege Zijn barmhartigheid moeten ingrijpen
om hen te stoppen hoewel het Hem pijn doet om de wereldwijde
rampen, die vóór jullie liggen, te ontketenen. Gelovigen, vrees niet voor
jezelf of voor jullie families. Jullie worden beschermd. Maar a.u.b., a.u.b.
bid de heilige Rozenkrans en het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid te allen tijde om een aantal van deze rampen te helpen
verlichten en af te wenden.
Begin nu plannen te maken. Deze mensen moeten bestreden worden
aangezien zij trachten om jullie geld, jullie gezondheid, jullie voedsel en
zelfs jullie geloof te controleren. Houd stand en bescherm jezelf en jullie
families door middel van het gebed. Aanroep alle heiligen die jullie
vereren om jullie te helpen als bemiddelaars bij Mijn Eeuwige Vader.

Wereldwijde rampen om aandacht te trekken
Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische
veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde
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vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de
aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier
beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de
klimaatsverandering.
Als Mijn Eeuwige Vader dit besloot, kon hij achterover leunen en niets
doen. Dan zouden deze kwaadaardige, op macht beluste en misleide
groeperingen met machtige beleidsmannen winnen. Door Mijn
onschuldige kinderen in hun valstrik te trekken van hypnotische
gehechtheid aan Satan, de Boze, zouden zij zielen stelen. Dat zal niet
toegelaten worden.
Oproep aan alle religies om zich te verenigen
Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook voor
diegenen die geloven in het Opperwezen God, de Schepper en Maker van
alle dingen, om hun krachten te bundelen. Vorm samen één front
ongeacht welke weg naar God jullie volgen en of jullie in Mij, Zijn enig
geliefde Zoon geloven. Bestrijd de groepering die de Boze
vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand als jullie in God, de Eeuwige Vader,
geloven. Hij probeert jullie tegen te houden om het Paradijs te betreden
door zijn volgelingen voor te liegen dat ook hij hen naar een even mooi
goddelijk paradijs zal brengen. Deze arme misleide en betrouwbare
volgelingen kunnen dit bedrog niet doorzien omdat zij verblind zijn door
de lokstem van de materialistische roem.
De profetieën in het Boek van Johannes komen nu aan het licht
Bid, bid, bid elke dag jullie allemaal. Zeer spoedig zal iedereen de
waarheid van de Heilige Schrift begrijpen. Iedereen zal uiteindelijk
beseffen dat de onderrichtingen, bevat in Mijn Vaders Boek, nauwkeurig
zijn. Deze liegen niet. Profetieën, in het verleden aangekondigd, kwamen
aan het licht. De profetieën bevat in het Boek van Johannes zullen nu aan
het licht komen. Deze boodschappen, gegeven aan deze profeet, zijn
bedoeld om Mijn kinderen voor te bereiden om Mijn Vaders Koninkrijk
binnen te treden.
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Ga Mijn waarheid nu verspreiden. Red elkaar uit de klauwen van de
Bedrieger voor het te laat is.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Derde boodschap van de Maagd Maria
Ontvangen maandag 20 december 2010 22.00u
Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon,
Jezus Christus. Hij is té belangrijk en bijzonder voor jou om je af te
wenden met twijfels in jouw geest. Ja, het is gemakkelijk om door dit
werk in de war te geraken maar je moet volledig op Hem vertrouwen. Hij
heeft het nodig dat je je overgeeft en Hem jouw onvoorwaardelijke
vertrouwen schenkt.
Mijn kind, dit werk is voor jou niet gemakkelijk geweest. Maar zoals Ik al
eerder gezegd heb, houdt je ervan om door te zetten. Je zult slagen in de
voleinding van je werk. Ik spoor je aan om de routine van het dagelijks
gebed terug te krijgen. Want het is door Mijn meest heilige Rozenkrans
dat je beschermd zal worden. Dit werk is zeer heilig, Mijn kind,
gehoorzaam dus a.u.b. uit respect aan Mijn Zoon door volledig op Hem te
vertrouwen. Schuif je twijfels opzij, Mijn kind, want de Heilige Geest
heeft je speciale genaden geschonken. De waarheid ligt nu in jouw hart,
ziel en geest. Daarom heb je het makkelijker gevonden om de
boodschappen, die Mijn geliefde Zoon je schenkt, op te schrijven.
Hij houdt van jou, Mijn kind, en heeft jou gekozen voor één van de meest
belangrijke taken ooit in deze eeuw. Jouw werk is vergelijkbaar met
datgene wat aan Zr. Faustina gevraagd werd. Je ondergaat gelijkaardig
lijden als dat wat zij doorstond. Vrees dit lijden niet, waaronder de
onmogelijkheid om te bidden en de dagelijkse twijfels die normaal zijn.
Zij zullen voorbij gaan. Al de heiligen, met inbegrip van Zr. Faustina,
vergezellen je en leiden je elke dag.
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Het werk dat je op je neemt in naam van Mij en Mijn geliefde Zoon werd
aangekondigd. Het is één van de belangrijkste manieren waarop je zielen
kunt redden. Wankel of aarzel niet! Roep altijd, altijd op je geliefde
Moeder om assistentie. Ik ben er voor jou. Bid a.u.b. dagelijks tot Mijn
Zoon door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Op die manier
zal je dichter bij Hem staan en zal je gewaarworden dat Hij je hart
beroerd.
Vat moed en ga nu verder! Kijk met liefde naar de waardevolle weg die
leidt tot de Heilige Drievuldigheid. Allen zijn met jou. Je zult lijden maar
beschouw dit als een genade want zonder lijden kan je niet dicht bij het
Hart van Mijn Zoon blijven.
Dit is op het ogenblik alles. Wijzig je houding en open je hart nu voor
Mijn geliefde Zoon, Jezus, de Allerhoogste.
Liefde en vrede, Onze Lieve Vrouw van de rozen

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

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

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

Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten
niet af te wijzen
Ontvangen dinsdag 28 december 2010 11.00u
Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te
verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden,
worden thans aan jou gegeven.
Er zijn op het ogenblik een groot aantal engelen welke, zoals
aangekondigd, over de hele wereld verspreid worden om de aarde voor
te bereiden op Mijn Komst. Veel van deze engelen zijn bij een menselijke
gedaante aanwezig en zoals jij, Mijn geliefde dochter, hebben zij voor
deze taak gekozen. Het juiste tijdstip van hun ontwikkeling bij de
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geboorte werd gekozen om zich aan te sluiten bij de laatste
Waarschuwing en de Eindtijd. Evenzo worden de demonen, vrijgelaten
uit de diepten van de hel, ontketend. Wanneer zij zich op aarde
voorstellen, doen zij dit door verleiding en leugens. Zij bekoren Mijn
kinderen die open staan voor hun invloed. Zij besmetten die zielen die
zich reeds in het duister bevinden. Zij dringen hun geest binnen door
tegen hen te liegen en hen ervan te overtuigen dat hun geloof in Mij en
Mijn Eeuwige Vader onzin is.
Deze mensen hebben geen uiterlijk voorkomen dat jullie zouden
associëren met wat jullie beschouwen als slecht. Zij zullen in plaats
daarvan zich voordoen als deskundig, slim en bezielend. Zij zullen ook
zeer overtuigend zijn wanneer zij datgene prediken wat Mijn goede
kinderen als de waarheid beschouwen. Maar jammer genoeg zal er geen
liefde in hun hart zijn en het is nodig om jullie te wapenen tegen hun
onderrichtingen.
Nu wil Ik een beroep doen op Mijn gelovigen. Jullie, Mijn kinderen,
hebben door gebed en geloof de gaven ontvangen die Ik beloof aan allen
die Mij volgen. Jullie krijgen verschillende gaven en elke gave is bedoeld
om Mijn woord op uiteenlopende manieren mee te delen.
Het beoordelen van de zieners
Voor degenen aan wie Ik de gave van kennis schenk om jullie te helpen
om hen die in Satans naam komen te herkennen, wees a.u.b. zeer
voorzichtig! Het is meer dan terecht dat jullie op jullie hoede zijn voor
valse profeten. Beoordeel echter nooit ofte nimmer diegenen die zeggen
dat ze in Mijn naam komen zonder eerst duidelijk hun boodschappen aan
een onderzoek te onderwerpen. Jullie mogen deze boodschappen, door
Mij gezonden, nooit beoordelen naar ‘uiterlijkheden’. Want als iemand
zegt dat hij in Mijn naam komt, ga er dan niet van uit dat jullie
beoordeling van hem onfeilbaar is. Zie uit naar deze profeten die
bespotting ondergaan of die verontwaardiging veroorzaken wanneer zij
beweren dat zij goddelijke boodschappen van Mij of Mijn gezegende
Moeder ontvangen.
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Bezwijk niet voor de verleiding om onmiddellijk een oordeel uit te
spreken over hen voordat jullie de boodschappen zelf zorgvuldig
beluisteren. Deze boodschappen zullen niet alleen betrekking hebben op
Mijn Leer. Zij zullen betrekking hebben op Mijn woord en ze zullen
vervuld zijn van liefde. Zij zullen jullie bijbrengen hoe jullie in Mijn naam
jullie leven moeten leiden om het heil te bereiken.
Wees nooit verontrust wanneer Mijn ware profeten beweren dat ze
boodschappen ontvangen over toekomstige gebeurtenissen waarin zij
ingewijd worden. Tracht om de zonde van vooringenomenheid niet te
begaan door deze boodschappen te veroordelen vanwege de klasse van
mensen die deze profeten vertegenwoordigen. Sommigen zullen gebrek
hebben aan onderwijs. Sommigen zullen het tegenovergestelde zijn en
zullen welsprekend zijn. Velen zullen niet passen in jullie denkbeeld over
wat een ‘heilige’ persoon uitmaakt.
Maar er zijn manieren waardoor jullie verzekerd kunnen zijn van hun
echtheid. Diegenen die met Mijn Moeder communiceren zullen in de
meeste gevallen de verschijningen verwachten. Zij kondigt deze aan tot
op het uur en de datum. Er zullen veel incidenten waargenomen worden
door diegenen die dergelijke verschijningen bijwonen. In het geval
waarbij Mijn boodschappen aan de mensheid geschonken worden, zullen
zij aan de wereld gegeven worden zonder dat de profeet roem tracht te
zoeken.
Een oordeel vellen over mensen
Uiteindelijk zullen Mijn gelovigen, ondanks hun trouw aan Mij, nog
steeds diegenen bespotten die toekomstige gebeurtenissen voorspellen
en degenen lasteren die gezegend zijn met genezende krachten van de
Heilige Geest. Houd op en ontwaak uit jullie rustige slaap! Deze profeten
zullen jullie routine verstoren aangezien zij jullie heilige groep niet
aangenaam zijn. Zij zullen er geen deel van uitmaken op de manier die
jullie verwachten. Let hiervoor op! Als jullie deze mensen veroordelen
gebaseerd op geruchten en roddels of toespelingen van derden,
zondigen jullie. De zonde tegen Mijn profeten beledigt Mij diep.
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Wanneer jullie Mijn ware zieners en profeten afwijzen, keren jullie Mij de
rug toe.
Nochtans is het juist dit wat in de wereld van vandaag gebeurt naarmate
er meer zieners zich bekend maken. Het is niet gemakkelijk voor Mijn
gelovigen. Denk eraan dat de boodschappen van Mijn profeten gelezen
moeten worden voordat jullie oordelen. Dit omvat zelfs deze
boodschappen die van de valse profeten kunnen komen. Vraag om
bijstand wanneer jullie deze boodschappen overwegen. Echte
boodschappen zullen liefdevol zijn. Toch zullen ze bevestigend zijn in hun
gezag. Boodschappen die ingaan tegen alles wat jullie over Mijn Leer en
die van Mijn apostelen geleerd hebben, het maakt niet uit hoe subtiel,
zullen gemakkelijk veroordeeld kunnen worden.
Blijf niet zwijgen over jullie geloof
Ga nu verder, Mijn kinderen, en open jullie hart voor Mijn profeten. Zij
zijn daar om jullie de verzekering te geven dat de tijd voor Mij gekomen
is om jullie allemaal in gereedheid te brengen om in Mijn naam te
spreken. Onthoud dat eer gegeven wordt aan Mijn profeten die zich
laten horen ondanks de vernedering en verachting die zij moeten
doorstaan. Straf zal echter toegemeten worden aan diegenen die zeggen
dat ze Mij volgen maar die blijven zwijgen over hun geloof doch
daarentegen snel zullen zijn om zich uit te spreken tegen Mijn ware
zieners. Jullie weten in jullie hart dat degenen, die jullie veroordeeld
hebben, spreken over komende gebeurtenissen waarmee jullie het zeer
moeilijk hebben om deze te aanvaarden. Jullie kunnen jullie afvragen:
waarom werkt Mijn Redder, Jezus Christus, via deze personen? Zij zijn
naar Mijn normen immers geen heilige volgelingen. Wel, Mijn vraag aan
jullie is de volgende: waarom geloven jullie dat enkel de weinige
uitverkorenen, die hun leven toewijden aan gebed, het gezag hebben om
diegenen die buiten jullie kringen spreken te verwerpen? Hebben jullie
dan niets geleerd? Begrijpen jullie niet dat diegenen die hun leven
doorbrengen gewijd aan het gebed ook het slachtoffer kunnen worden
van de Bedrieger?
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Mijn ware profeten zullen gehaat worden
Denk eraan dat ook Ik uitgelachen, bespot, afgewezen en er op Mij
neergekeken werd door de oudsten en priesters toen Ik op aarde was.
Als Ik werd gehaat dan kunnen jullie er zeker van zijn dat Mijn ware
profeten het meest gehaat zullen zijn terwijl zij op andere plaatsen
vereerd zullen worden.
Schaam jullie allemaal! Mijn profeten zullen niet voortkomen uit jullie
groepen. Toch moeten jullie hen eren. Zij zullen de meest
onwaarschijnlijke profeten zijn vanwege het leven dat zij geleid hebben.
Sommigen zullen weinig opleiding genoten hebben terwijl anderen
geboren zullen zijn met de gave van geletterdheid. Dit zijn Mijn
uitverkoren profeten. Luister naar hun inspraken voordat jullie hen
veroordelen.
Bid voor hen. Bid dat Mijn woord, aan deze profeten gegeven, niet
afgewezen wordt. Wijzen ook jullie Mijn woord niet af! De ongelovigen
zullen altijd proberen om deze moedige zielen, die Mijn woord luid
meedelen, in diskrediet te brengen maar dat valt te verwachten. Het is
wanneer Mijn gelovigen, en vooral diegenen van gebedsgroepen,
kloosters en andere geestelijken, openbaar Mijn ware zieners afwijzen
dat Mijn Hart in tweeën breekt. Luister naar Mijn woorden! Zij zullen
nooit van de waarheid afwijken. Niet meer dan dat jullie, Mijn geliefde
volgelingen, de waarheid kunnen beïnvloeden om deze te schikken naar
jullie interpretatie.
Open jullie ogen! Word wakker! De tekenen zijn begonnen en voor
iedereen zichtbaar. Jullie, Mijn gelovigen, hebben niet veel tijd. Luister!
Bid! Verenig jullie en verkondig eendrachtig Mijn woord om zielen te
redden voordat de tijd om is.
Jullie geliefde Christus – Jezus, de Redder en rechtvaardige Rechter
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