Media en andere aanstaande censuur
Ontvangen zaterdag 1 januari 2011 2.00u
Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn
geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan
te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom.
Mijn mooie kinderen, allen die Ik dicht bij Mijn Heilig Hart houd, jullie
moeten terstond naar Mij luisteren! Ik zal jullie nooit verlaten als jullie
Mij en de waarheid van het Nieuw Paradijs – de belofte die Ik jullie allen
gaf voordat Ik op het kruis stierf voor jullie zonden – erkennen. Het
moment nadert, Mijn geliefde kinderen. Wees nooit bang! Als jullie van
Mij houden en in Mij geloven, wat valt er dan te vrezen? Want de liefde
is niet beangstigend. Liefde is vreugde, geluk en voor jullie allen die
geloven in het Eeuwige Leven in de Hemel, valt er niets te vrezen. Ik
bemin jullie allemaal.
De rol van Gods Moeder bij de Tweede Komst van Christus
Mijn geliefde Moeder die belast was met het opnemen van de beker van
de aanvaarding van Mijn bestaan op het moment van de Ontvangenis om
een nieuw begin in te luiden, zal ook Mijn Tweede Komst inluiden.
Ik zal al degenen, die zich tot Mij wenden om barmhartigheid, verlossen.
Mijn Moeder, gezonden door de Eeuwige Vader om verlossing en
redding naar de wereld te brengen, zal Mij deze tweede keer bijstaan.
Mijn geliefde Moeder, de Engel van het Licht, zal nu triomferen door Mijn
barmhartigheid over te brengen en Mijn Tweede Komst op aarde in te
luiden. Mijn toegewijde Moeder, de Onbevlekte Ontvangenis, zal als
Middelares helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede
Komst. Ze heeft de mensheid reeds vele eeuwen voorbereid maar ze
heeft nu, in de laatste honderd jaar, getracht om jullie harten te
doordringen van liefde om de soms stagnerende liefde, die jullie voor Mij
en Mijn Eeuwige Vader hebben, te ontbranden.
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Er was een tijd dat Mijn Moeder, door goddelijke openbaring, op aarde
de aandacht kon trekken. Sinds Fatima en Garabandal nemen, jammer
genoeg, maar een minderheid van Mijn gewijde dienaren Haar goddelijke
verschijningen serieus. Evenmin worden Haar zieners, de weinige
uitverkorenen, ernstig genomen. Op dit moment, wanneer het jaar 2011
begint, staan heel veel veranderingen op het punt om plaats te grijpen.
Dat komt doordat de wereld zoals jullie die eens kenden aan het
veranderen is.
Het geheim van Fatima in het kader van de toekomst
Zo velen onder jullie, onschuldige en vertrouwende zielen, hebben geen
besef van het kwaad dat op het punt staat zich te ontvouwen. Mijn
kinderen, met inbegrip van degenen die deze boodschappen voor de
eerste maal uit nieuwsgierigheid lezen en die misschien een leemte
voelen in hun geestelijk welzijn, luister nu!
Jullie en jullie medebroeders en –zusters worden geleid naar een door de
groepering opgelegde wereld, aangekondigd in het laatste geheim van
Fatima waarin jullie niet ingewijd zijn, waar jullie spoedig het volgende
zullen aantreffen:
1. Jullie geld zal waardeloos zijn en de enige manier om handel te
drijven zal in goud en zilver zijn
2. Jullie zullen in groepen moeten bidden en een gewijde dienaar
vinden, moedig genoeg om boven de vervolging te staan
3. Jullie moeten schuilplaatsen vinden om te bidden omdat jullie kerken
verkocht zullen worden uit geldbejag
4. Houd vast aan de geschriften! Het kan zijn dat jullie deze voorheen
nooit gelezen hebben maar wees er zeker van dat het onmogelijk zal
zijn om in de toekomst er exemplaren van te kopen
5. Richt gebedsgroepen op om te bidden voor de redding van de
mensheid. In drie jaar tijd zullen jullie begrijpen waarom dit
belangrijk is
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Mediacensuur
Tegen de media heb Ik het volgende te zeggen. De arrogantie die jullie,
als informatieverspreiders naar de wereld toe, tegenwoordig aan de dag
leggen, zal veranderen in wanhoop wanneer jullie berichten niet meer
beluisterd worden. Ook jullie zullen weldra het belang van het gebed
inzien wanneer de mensheid zich van de waarheid afkeert. Jullie
berichten kunnen vandaag de dag nog steeds de belangrijke,
onafhankelijke waarheid weergeven. Maar dit geschenk zal jullie thans
ontnomen worden. In plaats daarvan zal de waarheid nu verborgen
worden voor de mensheid door de dictatuur waarvan jullie getuige zullen
zijn tijdens de grote beproeving.
Dan zal jullie woord geweigerd worden net zoals het met Mijn woord
gebeurt.
Het ‘ geheime kanaal’ van de communicatie
Niemand zal naar jullie luisteren aangezien de enige aan de mensheid
verstrekte berichten, die enige impact zullen hebben, door het ‘geheime
kanaal’ aan de wereld zullen overgebracht worden door middel van de
technologie. Jullie zullen je in de woestijn bevinden en zullen uiteindelijk
ophouden met te proberen om te communiceren tot een ongelovige
wereld, net zoals Ik op dit moment, vermits jullie woord niet gehoord
wordt.
Hoed jullie voor dictators!
Heb geen angst jullie, ongeacht over welk pad jullie God volgen, luister
nu gewoon maar naar Mij! Bestrijd diegenen die dictatuur opleggen in
jullie woord want zij zijn van Satan. Laat jullie niet door hen misleiden
ongeacht hoeveel zij jullie betalen om leugens te rapporteren. Tenzij ze
tot inkeer komen, zullen ze geconfronteerd worden met de eeuwige
verdoemenis. De tijd staat echter niet aan hun kant. Strijd voor de
vrijheid om de onrechtvaardigheden, waarvan jullie getuige zijn, te
rapporteren. Het maakt niet uit of jullie in Mij geloven want wanneer
jullie zien dat deze profetie zich ontplooit, zullen jullie de waarheid van
Mijn onderrichtingen beseffen.
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Het Boek der Openbaring
In een wereld die er tegenwoordig gehavend en verpletterd kan uitzien
door de economische ineenstorting, is het behaaglijk om aan te nemen
dat alles wel in orde zal komen. Ja, Mijn kinderen, in het verleden zou dat
een normale veronderstelling zijn maar dat is niet meer zo. Het complot,
beraamd door de kerngroep van wereldwijde organisaties in elk land,
zeer nauw met elkaar verbonden door satanische afkomst, staat
momenteel klaar om op te duiken. Dezen onder jullie die niet in Mij
geloven, zullen nu eindelijk de profetieën begrijpen die vervat zijn in Mijn
Vaders Boek en het Boek der Openbaring.
Vrees niet, Mijn kinderen! Wend jullie tot Mij en spreek in stilte tot Mij,
in jullie eigen woorden, en Ik zal jullie de kracht, hoop en energie geven
om deze donkere periode in de geschiedenis van de mensheid door te
komen.
Diegenen onder jullie die deze boodschap lezen, overdenk deze
zorgvuldig! Als jullie aan de inhoud twijfelen, kijk dan om je heen en
beslis of jullie de tekenen durven te overwegen. Bemerken jullie nu dat
de vrijheid van jullie vrije wil, aan jullie gegeven als een geschenk van
Mijn Vader, gemanipuleerd wordt? Ik en Mijn Eeuwige Vader zouden zich
nooit bemoeien met dit goddelijk geschenk omdat het zo’n heilig
geschenk is. Maar als de mens besluit om Satan en de vlammen van de
hel te aanvaarden, het zij zo.
God, Mijn Eeuwige Vader, kan dit niet voorkomen. Maar Satan zal
proberen om dit geschenk van de vrije wil van jullie af te nemen.
Wanneer jullie ondervinden dat jullie vrije wil van jullie wordt weggerukt,
door middel van krachtige machten waarover jullie geen controle
hebben, dan zullen jullie weten dat de Boze hier achter steekt.
Satan zal nooit zegevieren
A.u.b., a.u.b., blijf waakzaam, Mijn kostbare kinderen! Wijk niet! Indien
er genoeg van jullie bidden en standhouden, zullen jullie zielen redden.
Satan en zijn strijdmacht zullen nooit zegevieren! Zij kunnen dit niet. Dit
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is onmogelijk. Enkel God heeft de macht om deze verschrikkelijke strijd
te beëindigen.
Ik, jullie Redder en aangestelde Rechter, verzoek jullie nu dringend om
stand te houden, moedig te zijn en te strijden voor wat goed is in jullie
harten zelfs als jullie angst hebben. Angst wordt jullie ingegeven door
Satan. Angst wordt nooit door Mij of Mijn Eeuwige Vader in jullie harten
geplaatst.
Sloop jullie muur en open jullie hart om lief te hebben, niet om te vrezen.
Liefde komt van God. Ik heb jullie gezegd dat de liefde niet iets is dat
jullie voelen tenzij jullie je hart openen. De liefde en God, de Eeuwige
Vader, Schepper van deze aarde, gaan hand in hand. Zij kunnen niet
gescheiden worden. Als dit gebeurt dan is Satan aan het werk.
Ga nu verder, Mijn kinderen, en neem een besluit! Willen jullie de liefde
om jullie in te wikkelen door middel van Mijn Heilig Hart of vrees? Het is
jullie beslissing.
Jullie goddelijke Leraar, Redder en rechtvaardige Rechter van
Barmhartigheid, Jezus Christus

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

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

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

Het dragen van Mijn kruis
Ontvangen zondag 16 januari 2011 15.00u
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces
geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid
door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult.
Mijn dochter, zorg er a.u.b. voor dat deze boodschappen, die een
mengeling zijn van voorafgaande waarschuwingen, profetieën en een
samenvatting van Mijn Leer, tot in alle uithoeken van de wereld
verspreid worden. Het is van vitaal belang dat Mijn kinderen de manieren
begrijpen waarop zij hun zielen kunnen voorbereiden om zich in de ogen
van Mijn Vader vrij te kopen.
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Op dit moment vindt de geestelijke vernieuwing plaats in de wereld
Er heeft nu in de wereld een opkomende devotie en verering van Mij,
Mijn Eeuwige Vader, de Heilige Geest en Mijn geliefde Moeder plaats.
Hoewel het nog niet duidelijk zichtbaar is, zal deze krachtige geestelijke
vernieuwing helpen om Mijn kinderen te beschermen, zelfs diegenen
wijd en zijd die Mij de rug toekeren. Het Evangelie zal nu opnieuw
opgezocht worden aangezien de mensen de knagende honger naar de
waarheid beginnen te ondervinden. Zoals de zuivering gestaag toeneemt
en zich snel over de wereld uitbreidt zo zullen ook de zielen, zonder
liefde voor Mij, hun harten terug openen.
Naarmate de liefde zich uitspreidt, door het licht van Mijn volgelingen,
zullen de invloeden van de Boze en de gedragingen van degenen die hij
bezet, verzwakken.
De dagen van Satan zijn geteld
Aangezien zijn dagen op deze aarde verminderen met het uur, zal hij
trachten om zoveel mogelijk schade toe te brengen als hij kan. Zijn
volgelingen zullen hun bedrijvigheid verhaasten en zich onverwijld
oprichten om overal de goddeloosheid te verkondigen. Hun handelwijze,
die verschrikkelijk om zien zal zijn wanneer ze voor jullie verbaasde ogen
zichtbaar wordt, zal van korte duur zijn.
Het geloof, Mijn kinderen, versterkt door regelmatig dagelijks gebed zal
deze gruweldaden uitroeien. Kom terug, Mijn kinderen, en herontdek
Mijn Leer! Breng Mij terug in jullie leven! Neem Me weer in jullie hart op
zodat Ik jullie in Mijn armen kan sluiten. Laat Me jullie naar geestelijke
volmaaktheid leiden zodat jullie voorbereid zijn op het Eeuwige Leven
wanneer de aarde en de Hemel als één tevoorschijn komen.
Mijn kinderen, volg Mij na in jullie dagelijkse leven. Neem Mijn kruis op,
zelfs als de last ervan teveel kan lijken. Wees nooit bang om Mijn kruis te
aanvaarden want Ik zal jullie slechts toestaan dat te dragen waartoe jullie
in staat zijn.
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De zin van het lijden in dit leven
Wanneer jullie in dit leven lijden, dragen jullie Mijn kruis. Jullie hebben
twee opties. Als jullie Mijn kruis afwijzen, erover klagen en er verbitterd
door worden, dan gaat het lijden onverminderd door. Als jullie
daarentegen het kruis aanvaarden en jullie lijden opofferen om zielen te
redden dan is dit een schitterend geschenk voor Mij. Als jullie dit lijden,
de beproevingen en tegenspoed aanvaarden met vreugde dan zal jullie
last lichter worden. Ik zal jullie helpen om het te dragen. Het leed zal dan
verminderen en vrede, liefde, vreugde en puur geluk zal jullie beheersen.
Leid een eenvoudig leven!
Leid een eenvoudig leven, kinderen, en doe alles met mate! Wanneer
jullie eten, drinken, slapen, rusten en jullie ontspannen, zorg er dan voor
dat het met mate gebeurt. Zodra jullie lichamelijke behoeften voldaan
zijn, moeten jullie niet doorgaan met het zoeken naar meer want dit
ondermijnt jullie geest. Mijn kinderen, boete is van vitaal belang om
dichter tot Mij te komen. Daarmee bedoel Ik persoonlijke opoffering.
Vasten is maar één voorbeeld van boetedoening. Ik predikte het belang
van de boetedoening tijdens Mijn tijd op aarde. Zo deed dit ook Mijn
dierbare profeet, de heilige Johannes de Doper.
Ik vastte veertig dagen om jullie een voorbeeld te geven. Het is enkel
door te vasten, kinderen, dat jullie zullen helpen om de Boze te verjagen.
Mijn dierbare kinderen, jullie hebben nog zoveel voor de boeg. Jullie
begrijpen nog niet wat er van jullie verlangd zal worden in de komende
jaren. Ondertussen is het belangrijk om dichter tot Mij te komen zodat
jullie klaar zijn voor de aanstaande beproevingen waar de Christenen
over heel de wereld mee geconfronteerd zullen worden.
Ga heen in vrede! Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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Hoe gemakkelijk is het om te zondigen
Ontvangen maandag 24 januari 2011 22.00u
Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die
uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed
tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid, is belangrijk om je ziel te heiligen.
De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker
om Mijn bijzondere genadegaven te verwerven dan om de zonde, onder
welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd om dit
heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke
gelegenheid aangrijpt om negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de
mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te vallen.
Daarom moet je altijd voor hem op je hoede zijn. Laat hem nooit winnen
want als hij wint, slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij
verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat vriendschappen
uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent
bedrieglijke gedachten in het hoofd van zijn doelwitten. Vervolgens,
wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen zwakheid
omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van
armzaligheid welke in hun leven radeloosheid, narigheid en verwarring
teweegbrengt.
Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot zonde verleid worden. De
volmaaktheid van jullie ziel is uitermate moeilijk te bereiken en vereist
een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en
wanneer jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een
zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit jullie hart bidden en om
vergiffenis vragen.
De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is
slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in
staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier
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geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op
afstand houden.
De schuld van de zonde
Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een
zondige daad, ongeacht hoe afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen
van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en vraag om
vergeving! Schuld is een negatief gevoel! En hoewel het dient als middel
om je geweten te leiden, is het niet gezond om in deze toestand te
blijven. Vraag, door middel van het gebed, om de genaden om de
zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen.
Geduld is belangrijk! Laat de zonde jullie nooit van Mij verdrijven!
Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar
verlossing.
Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen
vallen aan de verleiding van de Boze. Het is door gebed, vasten en
toegewijdheid aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen
komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden!
Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om
terug naar Mij te komen wanneer jullie gezondigd hebben. Wees nooit
beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn.
Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens
weer zullen aantrekken en jullie ziel zich in de duisternis zal storten.
Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het
Licht. Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren
zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen, dat als
jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook
uitgesloten voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.
Ga heen in vrede en liefde
Jullie goddelijke Redder, Jezus Christus
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Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting
van het geweten
Ontvangen donderdag 28 januari 2011 00.15u – 1.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om
je sterker te maken om met deze heilige taak door te gaan. Door de
toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor
jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek
der Waarheid te voltooien. Ongeacht hoe verward je bent, toch vind je
het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt
Mij, maar we hebben niet veel tijd meer.
Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt
aan de wereld geschonken om Mijn kinderen te tonen wat ze moeten
doen om zich voor te bereiden op de Waarschuwing, de verlichting van
het geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen
zich voldoende klaar te maken voor Mijn Tweede Komst.
Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden
om de waarheid te lezen. Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat
deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de mensen de
authenticiteit van Mijn woorden, door middel van jou, Mijn dochter,
geschonken om de mensheid te redden, begrijpen.
De mystieke gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud
ervaren wordt
Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen,
Mijn dochter. Wees enkel dankbaar dat hun dit geschenk geschonken
wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van
Mijn kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden,
zullen zij de waarheid van deze profetie begrijpen. Degenen die na deze
gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van
dit heilige boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs
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wanneer hun geloof zwak is. Anderen die de waarheid niet willen
kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.
Geef nooit op, Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn
kostbare kinderen zijn geboren uit de liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het
maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader
houdt nog steeds van elk van Zijn kinderen.
Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het
geloof van anderen die gezegend zijn met de Heilige Geest. Mijn
uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn woord nu in de wereld te
verspreiden, hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen
om leiding in hun lege, verwarrende leven, tranen van geluk te bezorgen.
Bekijk iedereen door Mijn ogen
Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega’s door Mijn ogen.
Zoek altijd naar het goede. Toon hen liefde en zij zullen Mijn
aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet
weten waarom.
Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om
Mijn verdwaalde kinderen te bekeren. Door moeizaam voor hen te
bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de
aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen
redden. Dit omvat zowel die zielen die deze aarde nog niet verlaten
hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het vagevuur.
Tenslotte herinner Ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in
Mij door jullie geest te openen voor de waarheid vervat in het Evangelie.
Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van
Mijn Leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de waarheid in jullie hart te
tonen. Dan zullen jullie de weg kennen die jullie naar Mij in de Hemel zal
leiden. De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen
houden en weigeren om te luisteren. Dan kan alleen het gebed van de
gelovigen jullie redden. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het
opzeggen van Mijn Goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke
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Barmhartigheid, een geschenk gegeven aan Zr. Faustina in de twintigste
eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.
Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
Bid, bid, bid nu het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor
jullie eigen ziel en die van de niet-gelovigen. Gebedsgroepen zullen de
waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen
die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren
hebben. Het zal een essentieel middel zijn om de verspreiding aan te
wakkeren van de evangelische verlichting die nu in alle delen van de
wereld merkbaar zal worden. Aangezien de tijd nadert waarin de
profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst op aarde
geopenbaard gaan worden wanneer zij zich ontvouwen vóór een reeks
wereldwijde gebeurtenissen.
Wees te allen tijde voorbereid, kinderen! Blijf in een staat van genade en
houd jullie hart open voor Mijn onderrichtingen van liefde en vrede op
aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden dan
zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld
zijn. Iedereen van jullie heeft het nodig om elke dag, slechts een half
uurtje, rustig te gaan zitten.
Doorloop de psalmen, de parabels en vraag jezelf af: ‘Is deze les van
toepassing op mijn leven in de wereld van vandaag? ‘ Jullie weten
natuurlijk dat het antwoord ‘ja’ is. Bid voor de kracht om jullie
opvattingen en inzichten, over het leven na de dood, te veranderen.
Onthoud deze belangrijke les! De aarde is enkel een korte passage in de
tijd. Het enige ware geluk en het Eeuwige Leven is bij Mij in de Hemel,
het Paradijs – Mijn Vaders Koninkrijk.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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