De dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld
Donderdag 1 juni 2011 11.00u
Mijn zeer geliefde dochter, je werd net nog maar eens in Mijn allerheiligste
naam beproefd om van de Waarheid af te wijken. Dat zal nog regelmatig
voorkomen, want er zal geen dag voorbijgaan dat de Bedrieger er niet mee
zal ophouden om te proberen je van dit werk af te halen door twijfels in je
geest te zaaien.
Je mag niet kijken naar boodschappen van andere zieners, of luisteren naar
om het even welke ander persoon die beweert in Mijn naam te komen, als
zij je een boodschap geven die tegengesteld is aan het Woord dat je van Mij
ontvangt.
Mijn profetieën worden nauwgezet aan jou meegedeeld, Mijn dochter.
Satan zal je blijven afbreken en kwetsen wanneer je dat het minst verwacht.
Wees dus te allen tijde op je hoede! De dagen van Mijn geliefde Vicaris zijn
nu geteld. Hij zal het Vaticaan verlaten hebben voordat de Waarschuwing
plaatsvindt. Vertrouw op Mij! Gehoorzaam Mij! Je vordert nu goed. Maar
wend nooit je ogen van Mij af!
Wees echter nooit bang om je leven te leiden zoals je dat normaal
gesproken zou doen, zolang het gebed en de devotie tot Mij er maar een
integraal en belangrijk deel van uitmaken. Ik ga ervoor zorgen dat je van nu
af aan in dit werk er niet meer alleen voor staat, en dat enkel diegenen die
door Mij geleid worden enige invloed op je onderscheiding zullen hebben.
Vertrouw Mij wanneer Ik zeg dat Satan Mijn woorden niet zal saboteren,
noch deze boodschappen die je van Mij ontvangt, zal besmeuren. Dat zal in
dit geval niet gebeuren, want deze missie is van het grootste belang en er
wordt je alle mogelijke bescherming geboden, Mijn dochter. Als je je ooit
zorgen maakt over enige boodschappen, vraag Mij dan gewoon om een
antwoord en het zal gegeven worden. Vraag niemand anders om hun
zienswijze want zij zijn niet bevoegd om Mijn goddelijk Woord van
commentaar te voorzien!
Laat je niet in met de boodschappen van andere zieners! Dat is zeer
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belangrijk want het zal je werk schaden.
Intussen weet je dat Ik, je Redder en Koning van de mensheid,
verantwoordelijk ben. Geen mens zal Mijn Woord besmeuren. Nooit. Wees
dankbaar dat je de gave van profetie verleend wordt en gehoorzaam Mij te
allen tijde! Beledig Mij nooit door te twijfelen! Die tijd ligt ver achter je. Zoek
Mij op met nederigheid in je hart en ziel! Zwijg wanneer Mijn Woord bespot,
aangevallen, ontkend, tegengesproken en in twijfel getrokken wordt, want
het is niet aan jou om voor Mij rekenschap af te leggen. Je zult nog zoveel
meer van Mij leren, Mijn dochter, als je zult gaan zitten om naar Mij te
luisteren. Ik beziel je geest met de gave van onderscheiding. Aanvaard deze
gave! Twijfel niet! Verheug je met Mij!
Dit is een zeer belangrijke missie, anders dan alles wat Ik sinds de eerste
profeten naar de mensheid gezonden heb. Dit gaat menselijk gezien van
jouw kant kracht vergen. Wat op dit moment belangrijk is, is om gewoon
met Mij te communiceren door gebed, aanbidding en de heilige
Sacramenten. Al het andere moet erbuiten gehouden worden. Je familie is
te allen tijde erg belangrijk. Alles buiten deze twee wezenlijkheden valt in
een veel lagere categorie. Probeer je te ontspannen en Mijn liefde te
voelen! Verspil geen kostbare tijd met piekeren! Verenig je gewoon met Mij
in volkomen harmonie en je zult beveiligd zijn tegen onheil! Ik houd van je,
Mijn dochter, en Ik vertrouw je.
Je toegewijde Redder en Leraar
Jezus Christus

Satan werft jonge mensen door middel van de popcultuur
Zaterdag 4 juni 2011 17.00u
Mijn zeer geliefde dochter, als een direct gevolg van Mijn aan jouw gegeven
boodschappen, verspreidt de bekering zich over de hele wereld. Verheug je
want Ik zei je dat Mijn Woord, wanneer het gelezen wordt, overal de zielen
zou doen ontbranden, met inbegrip van de lauwe zielen. Toen Ik duizenden
jaren geleden Mijn apostelen Mijn Woord aan de wereld gaf, had dat een
diepe impact op de mensheid. Afgezien van de volgelingen van God, de
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Eeuwige Vader, en Mij, Zijn Zoon, Jezus Christus, is men veel van wat er
onderwezen werd, vergeten.
Mijn kennisgevingen via jou, Mijn dochter, zullen Mijn onderrichtingen
proberen te vereenvoudigen. Belangrijker nog, de reden waarom Ik nu
spreek, is om Mijn allerheiligste Woord in herinnering te brengen, aan te
leren en in de geest van Mijn kinderen te prenten zodat ze uit de klauwen
van Satan gered kunnen worden.
Mijn dochter, door de gave van de Heilige Geest heb Ik je ziel bekleed met
het onderscheidingsvermogen. Dit vermogen wordt je niet enkel gegeven
opdat je deze boodschappen kunt begrijpen, maar ook om aan jou het
kwaad van de zonde te openbaren. Wanneer jij nu getuige bent van zonde,
boezemt je dat een zodanige afkeer in dat dit je een onrustig gevoel geeft. Ik
geef je thans een zweempje van wat Ik lijd wanneer Ik Mijn door de zonde
geteisterde kinderen zie.
Veel van diegenen die je in je dagdagelijkse leven ziet via de media, de films
en op tv, doen je duizelen. Wanneer in een ziel zonde aanwezig is,
manifesteert deze zich op een manier die door bepaalde tekenen duidelijk
zichtbaar is. Jij, Mijn dochter, kunt nu door Mijn genaden onmiddellijk in
iemand zonde onderscheiden. Het eerste teken dat je zult zien, is arrogantie
en hoogmoed waarbij de ene mens zich belangrijker dan een andere acht.
Andere tekenen die je getoond worden, komen voort uit de zonde van
hoogmoed en hebzucht.
Eén van de meest ongebreidelde zonden in de wereld van vandaag is de
seksuele perversiteit. Wanneer deze de wereld voorgehouden wordt, zal
dat altijd door humor gecamoufleerd worden. Dat is een slimme manier om
anderen ervan te proberen te overtuigen dat het een natuurlijk onderdeel
van jullie menselijke gesteldheid is. Mijn dochter, iedere persoon in de
wereld lacht graag en heeft gevoel voor humor nodig, wat een gave van God
is. Wanneer dus seksueel afwijkend gedrag gepromoot wordt, zal dat
gewoonlijk opgevoerd worden om jullie aan het lachen te brengen. Dit zal
dan niet enkel de vrouwen vernederen, maar daarbij zal dat ook de jonge
kinderen beïnvloeden waardoor ze slecht, decadent gedrag als normale
popcultuur zullen aanvaarden.
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Satan wil graag jonge zielen werven. Dus wendt hij moderne middelen aan
om deze dierbare lammetjes van Mij te bestoken. Zij, Mijn kleine kinderen,
zullen onbewust hun walgelijke gedrag imiteren, wat door groepsdruk nog
meer aangewakkerd wordt.
Waarschuwing aan diegenen in de muziekindustrie
Ik waarschuw nu diegenen in de muziek-, film-, en kunstindustrie. Als jullie
Mijn kinderen blijven bederven, zullen jullie streng gestraft worden. Jullie,
Mijn misleide kinderen, zijn marionetten in Satans arsenaal. Hij gebruikt
jullie door jullie eerst te verleiden met de aantrekkingskracht van rijkdom,
roem en weelde. Vervolgens valt hij jullie ziel binnen. Daarna zal hij jullie in
de diepste verdorvenheid slepen waarbij zijn demonen jullie lichaam zullen
binnendringen zodat ze hun eigen gruwelijke lusten en seksueel verdorven
handelingen in daden kunnen omzetten. Jullie zullen aldoor denken dat dit
gewoon onschuldig vermaak is. Weten jullie niet dat jullie ziel gestolen
wordt? Kan dat jullie niet schelen? Beseffen jullie niet dat als jullie deze
daden van obscene, seksuele verdorvenheid bedrijven, jullie voor eeuwig
verloren zullen gaan? Als jullie hard snakken naar meer opwinding wanneer
de laatste daad jullie niet langer prikkelt, zullen jullie onverzadigbaar
worden. Daarna zullen jullie jezelf de vernieling in helpen. Waarom denken
jullie dat er zovelen van jullie zijn die in deze valse schijn – met andere
woorden de beroemdheidscultuur – leven, zelfmoord plegen? Een overdosis
drugs nemen? Zich depressief voelen? Vertwijfeling jullie hart verscheurt?
Weten jullie niet dat Satan jullie ziel snel wil? Hoe eerder jullie in doodzonde
sterven, hoe sneller Satan jullie ziel van God, de Almachtige Vader, jullie
Schepper, kan stelen.
Voor Mijn kinderen die in deze leugen verstrikt zitten, is dit moeilijk te
begrijpen. Maar stel je dit als volgt voor. Zelfs wanneer jullie in zonde
verkeren, is het Licht van God nog in jullie aanwezig. Veel zondaars, en
atheïsten, beseffen dat niet. Zij blijven zich in hun neerwaartse spiraal
steeds dichter naar de hel voortbewegen. Toch is het enkel door het Licht
van God dat zij bij hun volle verstand blijven. Zonder het Licht van God zou
deze aarde in duisternis zijn. Deze duisternis zal, eens deze ervaren wordt,
jullie terroriseren. Jullie zonden zullen niet alleen maar weerzinwekkend
voor jullie zijn, maar jullie zullen ook willen weglopen en jullie willen
verbergen. Want zelfs dan, als het Licht van God zich plotseling aan jullie zou
vertonen, zouden jullie de schittering en de kracht ervan niet kunnen
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verdragen.
Zonder Gods Licht is er een totale duisternis van de ziel. Doordat jullie,
Mijn kinderen, het nooit zonder dit Licht moeten stellen, zouden jullie niet
kunnen overleven als en wanneer dit Licht uitdooft.
Koester jullie ziel – het is alles wat jullie zullen meenemen naar het
volgende leven!
De Waarschuwing zal jullie een besef geven van hoe dit gevoel zal zijn. Als
jullie tijdens de Waarschuwing in doodzonde zouden verkeren, wees dan
niet bang want het is slechts dat – een waarschuwing. Jammer genoeg
zullen jullie zonden zo stuitend zijn wanneer jullie deze in hun
onverbloemde en verfoeilijke vorm zien, dat dit jullie van de grote schok
lichamelijk zou kunnen raken. Wacht niet tot dan! Doe nu iets aan jullie
geestelijk leven! Neem de waardigheid van jullie ziel in acht! Koester jullie
ziel, want het is alles wat jullie naar het volgende leven zullen meenemen!
Jullie lichaam is van geen tel. Als jullie je lichaam, dat jullie door God de
Vader als een geschenk gegeven werd, echter op een zondige wijze
gebruiken zodat jullie anderen doen zondigen, zal het jullie lichaam zijn dat
de ondergang van jullie ziel zal veroorzaken.
Denk aan jullie toekomstig geluk, Mijn kinderen! Want jullie tijd op aarde is
slechts een fractie van de tijd die jullie in jullie bestaan zullen ervaren.
Nalaten om voor jullie ziel te zorgen, zal garant staan voor jullie geïsoleerde
verlatenheid in de hel, waarin geen ander leven bestaat dan eeuwige pijn en
kwelling.
Elke dag zweven miljoenen ijlings naar de poorten van de hel
Elke dag zweven miljoenen zielen op het moment van overlijden ijlings
naar de poorten van de hel. Machtige mensen, leiders, rijken, armen,
zangers, acteurs, terroristen, moordenaars, verkrachters en diegenen die
abortussen hadden. Het ene gemeenschappelijke kenmerk dat zij allen
delen, is dit: geen van hen geloofde dat de hel bestaat.
Jullie liefhebbende Redder en Leraar
Jezus Christus
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Twee kometen zullen botsen, aan een rode hemel zal Mijn
kruis verschijnen
Zondag 5 juni 2011 16.30u
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij.
Het is met groot verdriet dat Ik je moet vertellen dat veel zielen geen acht
zullen slaan op deze boodschappen over de Waarschuwing. Mijn Woord valt
in dovemansoren. Waarom willen ze niet luisteren? Ik geef hun niet alleen
Mijn groot geschenk van barmhartigheid wanneer Ik Mijn genaden over de
hele wereld zal uitstorten, maar Ik probeer hen ook op deze gebeurtenis
voor te bereiden. Vele miljoenen zondaars zullen blij zijn wanneer hun Mijn
grootse barmhartigheid getoond wordt. Anderen zullen de kans niet krijgen
om zich op tijd te verlossen omdat ze van de schok zullen sterven.
Mijn dochter, je moet alles doen wat je kunt om de wereld te waarschuwen.
Want deze grote gebeurtenis zal iedereen schokken. Voordat de
Waarschuwing plaatsvindt, zal men grote tekenen aan de hemel zien.
Sterren zullen met zo’n impact botsen dat de mensen het spektakel dat ze
in de lucht zien, met iets catastrofaals zullen verwarren. Als deze kometen
optrekken, zal er een enorm rode lucht volgen en zal over heel de wereld
door iedereen het teken van Mijn kruis gezien worden. Velen zullen bang
zijn. Maar Ik zeg: verheug jullie, want jullie zullen voor het eerst in jullie
leven een echt goddelijk teken zien dat voor de zondaars alom op groot
nieuws wijst.
Kijk dan naar Mijn kruis en jullie zullen weten dat Mijn grootse
barmhartigheid aan ieder van jullie, Mijn dierbare kinderen, geschonken
wordt. Want het was door de blijvende, diepe liefde die Ik voor jullie had,
dat Ik gewillig aan het kruis stierf om jullie te redden. Wanneer jullie tijdens
de Waarschuwing het kruis aan de hemel zien, zullen jullie weten dat dit een
teken van Mijn liefde voor jullie is.
Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich kunnen
verheugen wanneer hun het bewijs van Mijn bestaan getoond wordt! Bid
dat zij zullen aanvaarden dat dit hun kans is om zich in Mijn ogen te
verlossen! Dat deze grootse daad van barmhartigheid hun ziel zal redden als
ze Mij zullen toestaan dat Ik hen help.
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Er zal jullie getoond worden hoe het is om in doodzonde te sterven
De Waarschuwing zal voor jullie allemaal een zuiverende ervaring zijn. Het
kan deels onaangenaam zijn, vooral voor diegenen in zware zonde. Want
voor de eerste keer ooit zal er jullie getoond worden hoe het voelt wanneer
het Licht van God uit jullie leven verdwijnt. Jullie ziel zal de verlatenheid
gewaarworden die gevoeld wordt door diegenen die in doodzonde sterven,
die arme zielen die er te lang mee gewacht hebben God te vragen om hen
hun zonden te vergeven. Denk eraan, het is belangrijk dat Ik jullie allemaal
deze leegte van de ziel laat voelen. Want pas dan zullen jullie eindelijk
begrijpen dat zonder het Licht van God in jullie ziel, jullie ophouden te
voelen. Jullie ziel en lichaam zouden slechts lege vaten zijn. Zelfs zondaars
voelen het Licht van God omdat Hij in elk van Zijn kinderen op aarde
aanwezig is. Maar wanneer jullie in doodzonde sterven, bestaat dat Licht
niet langer.
Bereid jullie nu voor op deze grote gebeurtenis! Red jullie ziel terwijl jullie
dat nog kunnen. Want pas dan, wanneer het Licht van God jullie verlaat,
zullen jullie je eindelijk bewust zijn van de leegte, dorheid en duisternis vol
kwelling en panische angst, die Satan biedt.
Vervolmaak jullie ziel terug! Verheug jullie nu, want de Waarschuwing zal
jullie redden en jullie dichter bij Mijn Heilig Hart brengen!
Verwelkom de Waarschuwing! Want dan zal er jullie het bewijs van het
eeuwig leven geschonken worden, en zullen jullie weten hoe belangrijk dit
is.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van de mensheid
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De sleutels van Rome worden nu aan God, de Almachtige
Vader, teruggegeven
Maandag 6 juni 2011 10.30u
Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk! De inhoud van Mijn
boodschappen aan jou bezorgt je angst waaraan je niet mag toegeven. Soms
voel je je zo alleen in dit werk, maar toch sta Ik elke dag aan jouw kant en
ben Ik niet ver van je zijde. Zoals Ik je al eerder gezegd heb, zullen Mijn
boodschappen de zielen niet altijd vreugde bezorgen. Gelovigen zullen
echter begrijpen dat kastijding noodzakelijk is om de wereld te helpen
zuiveren.
Het is soms moeilijk om de inhoud te verteren, dat weet Ik, maar je moet al
je vertrouwen op Mij stellen. Ik draag je nogmaals op om je niet in te laten
met die mensen, gelovigen van Mij, die Mijn heilig Woord aanvechten,
analyseren of er aanmerkingen op maken. Want noch jij, noch die zielen
hebben de bevoegdheid om dat te doen. Je moet Mij nu gehoorzamen. Laat
diegenen die Mijn Woord blijven minachten en hekelen met rust, want dat
is niet langer jouw zorg. Ja, natuurlijk zul je bekritiseerd worden wanneer je
Mijn Woord verkondigt. Negeer nu diegenen die proberen om met jou de
strijd aan te binden! De tijd is te kort om die te verspillen aan dergelijke
afleidingsmanoeuvres. De mensen waar jij je nu om moet bekommeren, zijn
Mijn arme kinderen die een gebrek aan geloof hebben, of die Mij of Mijn
Eeuwige Vader niet kennen. Het zijn zij die een bron van grote zorg voor Mij
zijn.
Terwijl die goedmenende Christenen, die zich altijd zullen inspannen om
Mijn Woord te onderscheiden, hun tijd wijden aan de analyse ervan in
plaats van gewoon Mijn onderrichtingen op te volgen en te bidden voor hun
arme broeders en zusters, wordt er dus kostbare tijd verspild.
Mijn dochter, vertel aan de wereld dat de voorzegde ecologische rampen
nu de aarde zullen treffen. Alles zal nu een aanvang nemen, zoveel, zo snel.
En dat allemaal vanwege zondaars die, opgaand in hun hol van
ongerechtigheid, het Woord van God de Vader niet willen zien.
Gelovigen, wees niet bevreesd!
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Gelovigen, bid nu! Wees niet bevreesd! Ik zal jullie te allen tijde Mijn
goddelijke bescherming bieden, ook wanneer jullie in Mijn naam belachelijk
gemaakt worden. Het gebed zal jullie sterkte en moed schenken terwijl de
Boze en zijn slaafse volgelingen hun venijn thans op Mijn kinderen
uitspuwen. Luister nu naar Mij aangezien hun gruwelijke oorlogsdaden
tegen de mensheid door terrorisme, het monopolie van de wereldvaluta en
de vergiftiging van de aarde door opzettelijke verontreiniging beginnen te
escaleren! De toorn van God de Vader zal nu neerkomen, en snel. Overal ter
wereld moet er groepsgebed georganiseerd worden omdat dit zal helpen
om sommige van die gebeurtenissen af te wenden.
Bid voor Mijn geliefde Paus Benedictus! Hij wordt omringd door zeer
machtige vijanden van God, gulzig naar macht en naar de controle over Mijn
Kerk. Gebed kan zijn nakend vertrek helpen uitstellen wanneer hij, zoals
voorzegd, gedwongen zal worden het Vaticaan te verlaten. Bid, bid, bid voor
deze periode in de tijd die over Mijn gewijde dienaren, bisschoppen,
kardinalen en alle ware volgelingen van Mij zal komen, want het zal de
donkerste ooit zijn. De sleutels van Rome zullen nu aan God, de almachtige
Vader, teruggegeven worden.
De tijd van de strijd tegen Satan en zijn slechte volgelingen is aangebroken.
Tegen hun pogingen om de mensheid te saboteren, zal zeer streng
opgetreden worden want ze zullen voor hun slechte daden een groot lijden
ondergaan.
Sta nu op, Mijn kinderen! Maak allemaal van jullie hoop, vertrouwen en
toewijding aan Mij een prioriteit! Dagelijks gebed, de Mis en de Eucharistie
zullen Mij en Mijn Vader helpen om dit kwaad uit te roeien. Volg Mij na!
Neem Mijn beker aan, want als jullie dat doen, zullen jullie eeuwig leven
genieten!
Jullie liefhebbende Redder
Koning van de mensheid
Jezus Christus
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Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande Haar
verdwaalde kinderen
Dinsdag 7 juni 2011 14.45u
Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt, is dat
je Mijn Zoon gehoorzaamt. Laat alsjeblieft in dit stadium geen twijfels of
angst in je hart opkomen, want wanneer dat gebeurt, komt dat doordat de
Bedrieger aan het werk is.
Open je hart om toe te laten dat de genaden je ziel overspoelen zodat je
dichter bij Mijn dierbare Zoon kan geraken! Je staat nu dicht bij je
gezegende Moeder, die je te allen tijde steunt en begeleidt. Dit deel van je
missie is moeilijk om mee om te gaan, maar vergeet niet dat werken voor
Mijn Zoon nooit gemakkelijk is. Ondanks je aarzeling zul je sterker worden
omdat je Zijn instructies nog steeds opvolgt, dus dat is goed. Bid nu voor al
Mijn verdwaalde kinderen van overal, want zij zijn verstoken van liefde, van
de echte liefde die Mijn Zoon hun biedt. Deze liefde is hun redding. Bied dus
alsjeblieft al je gebeden aan voor deze arme, verdwaalde zielen!
Ga nu in vrede en blijf te allen tijde alles doen wat Mijn Zoon van je vraagt!
Je gezegende Moeder
Maria, Koningin van de Hemel

Boodschap aan de priesters, bisschoppen en kardinalen
over de Valse Profeet
Dinsdag 7 juni 2011 15.15u
Mijn zeer geliefde dochter, je hebt geleden doordat de Bedrieger je kwelt. Je
moet intens bidden om zijn aanvallen op jou te weerstaan. Stel al je
vertrouwen op Mij en laat Mij er dan mee afrekenen. Jij raakt in plaats
daarvan overstuur terwijl je Mij dit lijden met vreugde in je hart moet
aanbieden. Als je jezelf blijft voorhouden dat dit lijden tot stand komt
doordat je met Mij in vereniging bent, en dat jij als uitverkoren ziel echt
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gezegend bent, dan zul je je anders voelen.
Veel van Mijn volgelingen beginnen nu te beseffen wat er in de wereld aan
het gebeuren is, en door de genade van de Heilige Geest gaan zij de
uitdaging aan Mijn Woord te verdedigen. Deze strijdmacht van gelovigen zal
nu sterker worden en zal onbevreesd zondaars naar de redding toe voeren.
Mijn heilige Plaatsbekleder Paus Benedictus heeft jullie gebeden nodig. Bid
dagelijks voor hem, want hij heeft op elk vlak bescherming nodig om hem
door de kwelling, die in het verschiet ligt, te voeren. Het is belangrijk dat
Mijn volgelingen bedacht blijven op een eventuele nieuwe paus die naar
voren kan treden, want hij zal niet van God zijn. Spoor al Mijn gewijde
dienaren alsjeblieft aan om zich voor te bereiden op de verschrikkelijke
provocaties, de meest intimiderende die zij in hun geestelijk ambt ooit het
hoofd zullen moeten bieden. Het zal veel moed vergen om voor de waarheid
van Mijn Leer op te komen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zijn blind voor
de beloftes die Ik deed, toen Ik zei dat Ik zou terugkomen. Wanneer dachten
zij dat dit zou zijn? Zijn ze er zo aan gewend Mijn onderrichtingen voor te
dragen, dat ze vergeten zijn dat men te allen tijde, en misschien nog tijdens
hun eigen leven, getuige kan zijn van deze gebeurtenissen? Want dat is
tegenwoordig één van de grootste problemen.
Als Ik duizenden jaren geleden profeten de wereld instuurde, dan zal Ik hen
natuurlijk weer sturen in de periode dat de wereld erop voorbereid moet
worden dat Ik terug zal komen.
Word je bewust van de lessen die jullie je gemeenschap bijbrengen! Besef
dat Ik het ben, die nu tot jullie spreekt! Velen zullen in Mijn naam komen,
maar weinigen zullen de Waarheid spreken. Deze boodschap komt van Mij,
jullie goddelijke Redder. Bid om de onderscheiding Mijn ware stem te
herkennen wanneer deze jullie gegeven wordt! Open jullie hart nu en luister
naar wat Ik jullie te vertellen heb! De tijd is gekomen om jullie mee te delen
dat de profetieën, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, op het punt
staan zich voor jullie ogen te ontvouwen.
Jullie, Mijn geliefde dienaren, moeten uit jullie liefde voor Mij, heldhaftig
strijden tegen de obstakels, die aangebracht worden door de Bedrieger die
jullie zal uitdagen tot aan de grens van jullie uithoudingsvermogen. Jullie

~ 11 ~

moeten erkennen dat de Valse Profeet jullie gaat verleiden, jullie gaat
betoveren, jullie ervan gaat overtuigen dat hij de Waarheid
vertegenwoordigt. Jullie moeten Mij en Mijn Eeuwige Vader nu jullie trouw
betonen. Wanhoop niet alsjeblieft! Want ook al zullen deze gebeurtenissen
jullie schrik aanjagen en jullie verontrusten, moeten jullie toegenegenheid
en jullie trouw Mij toebehoren.
Voor de eerste keer in jullie bediening zal jullie geloof nu echt op de proef
gesteld worden. De Kerk van Petrus is Mijn Kerk. Maar wanneer de sleutels
aan God de Vader teruggegeven worden, wat nu zal gebeuren, gaat de Kerk
deel uitmaken van Mijn Koninkrijk. Ik Ben de Waarheid. Volg de Waarheid
te allen tijde!
Bid nu tot Mij om de genaden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jullie
op tijd boven de misleiding van Satan zullen staan. Anders zal de Valse
Profeet Mijn geliefde kinderen in de val lokken door zijn charismatische,
hoogst charmante handelwijze. De handelwijze van de Bedrieger met wie hij
verstrengeld is. Satan zal niet zegevieren over Mijn Kerk als Mijn dienaren
bedacht zijn op de misleiding en deze zien voor wat ze is. Een duivelse
leugen waaruit er, als jullie erbij betrokken raken en aan deze gruwel trouw
zweren, geen terugkeer mogelijk is.
Luister nu naar Mij! Wend jullie tot Mij om leiding en om de bijzondere
genaden die nodig zijn om Mijn kudde terug naar Mij en Mijn Hemelse
Vader te voeren! Want wanneer jullie dat doen, zal Ik zo’n genaden
verlenen, dat het niet lang zal duren voordat jullie de kracht zullen vinden
om tot elke prijs Mijn Woord te verdedigen.
Ik houd van jullie allemaal en snak naar jullie steun tijdens deze eindtijden.
Jezus Christus
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Bereid jullie familie erop voor om Mijn kruis in de lucht te
aanschouwen!
Woensdag 8 juni 2011 16.45u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu
onderga. Het eerste gevoel is er één van geluk omdat Ik zoveel
barmhartigheid naar Mijn kinderen ga brengen tijdens de Verlichting van het
Geweten, welke dichtbij is. En dan zijn er Mijn tranen van grote droefheid
om diegenen die zich niet bewust zijn van deze gebeurtenis en die
onvoorbereid zijn. Mijn kinderen zullen aan zoveel mogelijk vrienden en
familie moeten vertellen over deze grote gebeurtenis om hun ziel te redden.
Het maakt niet uit dat ze lachen en de spot drijven met jullie beweringen,
want achteraf zullen ze jullie dankbaar zijn. Vertel hun de Waarheid! Vraag
hun om zich ervoor open te stellen! Ze zouden bewust gemaakt moeten
worden van wat ze zullen aanschouwen, want wanneer ze dan Mijn kruis in
de lucht zien, zullen ze voorbereid zijn. Dat is alles wat ze moeten begrijpen.
Dan zullen ze de onbehaaglijkheid aanvaarden, die ze zullen ondergaan
wanneer hun voorbije leven voor hun ogen afgespeeld wordt. Zeg hun om
terug te blikken op hun leven en herinner hen aan het kwaad dat ze hun
medebroeders en –zusters berokkend kunnen hebben!
Verspreid Mijn Woord na de Waarschuwing!
Mijn kinderen, zodra de Waarschuwing zich afspeelt en wanneer de
bekering plaatsvindt, handel dan snel om Mijn allerheiligste Woord te
verspreiden. Er bestaat daar een sterke behoefte aan, want dat zal een
cruciale periode zijn. Het is dan dat overal, door het werk van Mijn geliefde
volgelingen, Mijn kinderen op het rechte pad zullen blijven. Het zal de tijd
zijn waarin gebed en bekering de impact kunnen afzwakken van de
puinhoop die door de heerschappij van zowel de Antichrist als de Valse
Profeet zal ontstaan.
Neem de Waarheid nu aan zoals ze is! Vrees de Waarheid niet! Omhels
deze! Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie bevrijd worden en jullie
vertrouwen in Mij zal jullie dan in staat stellen om Mijn Woord op de juiste
wijze te verdedigen. Angst zal jullie ervan terughouden, Mijn dierbare
kinderen. Moed zal zielen winnen. Jullie strijd namens Mij zal Mijn lijden
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verlichten en zoveel meer zielen, die jullie hulp dringend nodig hebben, het
eeuwig leven bezorgen.
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is alomvattend en de intensiteit ervan
neemt nooit af. Mijn kruis is zwaar, maar wanneer jullie het met liefde in
jullie hart opnemen, zal jullie last licht zijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen gewijde dienaren en leken - zijn Mijn toekomstige strijdmacht om Satan te
helpen verslaan. Bid nu om de kracht om met de provocaties aan het adres
van jullie geloof om te gaan! Geef het goede voorbeeld en de gave die Ik aan
ieder van jullie verleen, die Mij zijn of haar trouw belooft, zal ogenblikkelijk
bekering teweegbrengen wanneer jullie Mijn allerheiligste Woord spreken!
Denk eraan dat Ik nu de hele tijd bij jullie ben! Velen van jullie die al geruime
tijd hecht met Mij waren, zullen nu een sterker aanvoelen van de Heilige
Geest en van het onderscheidingsvermogen ervaren, dat jullie zal verbazen.
Aanvaard dit als één van de grootste gaven die vandaag de dag aan de mens
geschonken worden! Ik heb zo’n veelheid van genaden niet meer verleend
sinds Mijn apostelen door de Heilige Geest de kostbare gaven ontvingen.
Jullie, Mijn volgelingen - waaronder Mijn gewijde dienaren – zijn Mijn ware
Kerk. Ik zal met de hulp van God, de Eeuwige Vader, jullie leiden zodat jullie
met al Mijn kinderen kunnen oprukken naar het Nieuw Paradijs, dat jullie
allen wacht.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Boodschap van liefde aan al Mijn volgelingen
Woensdag 8 juni 2011 21.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat
overal ter wereld door Mijn volgelingen, die Mijn roep horen, getoond
wordt. Ik verheug Mij vanwege het diepe geloof dat door Mijn geliefde
kinderen getoond wordt in een wereld die Mij afwijst. Mijn dierbare
kinderen, diegenen die in Mij geloven, bezorgen Mij in tijden van verdriet
tranen van vreugde. Als diegenen met een diepe devotie tot Mij er niet
waren, zou Ik niet getroost worden.
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Mijn kinderen die Mij liefhebben, moeten nu naar Mij luisteren. Laat Mij
jullie in Mijn armen sluiten en aan jullie het belang van jullie geloof
uitleggen! Jullie geloof is in Mijn Hart als een vlam, die nooit uitgaat. Deze
kan van tijd tot tijd flikkeren, maar Ik zal in jullie de wilskracht bijbrengen
om deze vlam brandend te houden. Jullie, Mijn kinderen van het Licht,
zullen de duisternis verslinden, maar jullie moeten eendrachtig bij elkaar
blijven om de Antichrist te bestrijden.
Satan kan niet winnen, want dat is onmogelijk
Besef altijd dit belangrijk feit! Hij, de Bedrieger, kan niet en zal niet winnen,
want dat is onmogelijk. Bijgevolg moeten jullie steevast aannemen dat Mijn
Licht en dat van Mijn Eeuwige Vader nooit zal afnemen. Want het is niet het
Licht dat zal uitdoven. Maar het is de duisternis die die arme zielen zal
lokken, die er dan naartoe getrokken zullen worden. Die arme, misleide
kinderen zitten in Mijn Hart en betekenen net zoveel voor Mij als jullie dat
doen. Jullie, Mijn kinderen, moeten zoals in elke familie voor jullie
eigenzinnige broeders en zusters zorgen. Veroordeel hen nooit, hoe ernstig
hun zonden ook zijn! Breng hen terug naar Mij! Praat met hen! Bid het
Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid voor hen zodat ze op het
moment van overlijden uit de klauwen van de Boze gered kunnen worden!
Schreeuw het nu van de daken! Herinner iedereen aan de Waarheid! Negeer
die beschimpingen! Maar wanneer jullie aan Mijn kinderen uitleggen
hoezeer Ik van hen houd, dring dan jullie zienswijze niet op! Leg in plaats
daarvan gewoon uit dat ze door God de Vader geschapen werden! Vertel
hun dat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om hen te redden, om hun de kans te
geven een eeuwig leven te leiden! En zeg hun dan dat Ik van hen houd en
dat Ik ieder van hen elke minuut van de dag vergezel. Zelfs wanneer Ik hun
afwijzing zie, en het kwaad dat ze anderen aandoen, ben Ik toch nog daar
naast hen. Hopend dat zij zich tot Mij zullen wenden en om Mijn hulp
vragen. Want wanneer zij dat doen, zal Ik hen met tranen van vreugde en
opluchting omarmen. Help Mij die kostbare zielen te redden! Laat de
Bedrieger hun ziel niet van Mij afnemen! Zij zijn jullie familie. Mijn familie.
Wij zijn één. Slechts één verloren ziel, is er één te veel.
Dank je, Mijn kinderen van overal! Weet dat Ik nu door de Heilige Geest veel
sterker bij jullie aanwezig ben dan op enig ander tijdstip in de geschiedenis!
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Houd Mijn hand vast en loop met Mij mee naar het Nieuw Paradijs op aarde,
dat in de toekomst jullie glorieuze thuis zal zijn!
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus, Koning van barmhartigheid

Mijn geestelijke leiding zal Satans daden van vernietiging
tegenhouden
Zaterdag 11 juni 2011 18.30u
Mijn geliefde dochter, het is weer een beproevende week geweest waarin
Mijn Woord aan de ene kant door zovelen omhelsd werd, terwijl het
tegelijkertijd door anderen als een regelrechte misleiding afgewezen werd.
Hebben zij die Mijn Woord miskennen de Waarheid dan niet gelezen? De
Waarheid vervat in Mijn heilig Boek? Het Boek der Openbaring werd aan al
Mijn kinderen gegeven om hen de beroering te helpen begrijpen die naar
de eindtijd toe veroorzaakt zal worden door de verspreiding van leugens, die
door Satan en zijn demonen gecreëerd werden. Als jullie de Waarheid vervat
in het Boek der Openbaring al niet begrijpen, hoe zouden jullie dan de
boodschappen kunnen begrijpen die Ik jullie vandaag breng?
Denken jullie dat Ik jullie de rug zou toekeren en jullie zou overleveren aan
de willekeur van Satan en zijn boosaardig leger? Beseften jullie niet dat Ik
zou proberen om jullie te waarschuwen om jullie vervolgens te helpen?
Mijn grote barmhartigheid zal het effect dat Satan op Mijn kinderen heeft,
tenietdoen. Ik kom nog een keer om jullie uit zijn klauwen te redden. Mijn
geschenk van de Waarschuwing zal de verschrikking afzwakken die aan
stootkracht zou blijven winnen, mocht deze niet plaatsvinden.
Ik communiceer nu niet enkel met jou om jullie allen op deze grootse daad
van Mijn barmhartigheid voor te bereiden, maar ook om jullie door de
doolhof van vernietiging te loodsen, die gepland wordt door de boosaardige
groepering wier koning de Boze is. Mijn geestelijke invloed zal Satans daden
van vernietiging aanzienlijk tegenhouden. Luister naar Mijn Woord! Volg
Mijn instructies op! Leid en steun elkaar in jullie geloof en jullie zullen de
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hulp krijgen die nodig is om gezwind het pad naar de beloftes, die Ik jullie
deed, te volgen!
Velen van jullie, Mijn dierbare kinderen, zullen bang zijn, maar laat
alsjeblieft angst de Waarheid niet blokkeren. Satan zal de angst benutten
om te beletten dat jullie Mijn boodschap van liefde aannemen. Veel van wat
Ik jullie nu vertel, is voor jullie zeer moeilijk te begrijpen. Maar besef dit:
Mocht Ik nu niet komen om jullie de Waarheid te tonen, dan zouden jullie
verloren zijn. Jullie zouden het een zeer moeilijk door te komen periode
vinden. Zoals Ik jullie vroeger door Mijn profeten voorbereidde, zal Ik jullie
ook vandaag de dag door deze boodschapper voorbereiden op het
moment dat Ik zal terugkomen.
Dit is een geschenk, dat voortgekomen is uit Mijn diepe liefde voor al Mijn
kinderen, om af te rekenen met de aanstaande heerschappij van de
Antichrist en zijn bondgenoot de Valse Profeet, die Mijn Kerk op aarde zal
misleiden.
Laat jullie verweer varen! Open jullie ogen voor de Waarheid! Mijn huidig
Woord wordt gewoon gegeven om jullie te herinneren aan de waarheid
van Mijn Leer. Mijn Heilige Schrift is de Waarheid. De Waarheid is
weergegeven in Mijn Heilige Schrift. Als Ik jullie vandaag herinner aan de
beloftes die jullie vroeger gedaan werden, en aan de weg naar de zaligheid,
dan is dat alleen maar een herhaling van Mijn heilig Woord. De Waarheid
zal altijd hetzelfde blijven. Deze kan nooit veranderd of aangepast worden
om aan de mensheid tegemoet te komen. Deze zal altijd hetzelfde blijven.
Laat Mij jullie helpen begrijpen wat er zich nu aan het afspelen is! Krimp niet
ineen van angst! Ik houd van jullie allemaal en Ik wil gewoon jullie hand
vasthouden en jullie beschermen, kinderen. Mijn doel bestaat erin ervoor te
zorgen dat ieder van jullie met Mij in het Nieuw Paradijs op aarde zal leven.
Jullie altijd liefhebbende Redder
Jezus Christus
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De ‘bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden
controleren
Zaterdag 11 juni 2011 22.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik vannacht met jou, want zeer
spoedig zullen nu meer en meer van Mijn gekoesterde volgelingen zich
eendrachtig verenigen om de Bedrieger te bestrijden. Op dit moment
zweren hij en de vermogende invloedrijke groeperingen, waarachter hij
schuilgaat, samen om zoveel mogelijk controle over jullie allen te
verwerven, maar jullie kunnen dat niet zien.
Zij zullen, sneller dan jullie denken, gestopt worden. Velen van hen zullen
zich tijdens de Waarschuwing bekeren. Dat zal de ene-wereldgroepering van
Satan zodanig verzwakken, dat velen zich zullen afvragen welk pad ze
moeten nemen, zo verward zullen ze zijn. Velen zullen dan naar Mij
terugkeren, want zij zullen verlossing zoeken.
De combinatie van wraak, controle, macht en haat vormen de grootste
bedreiging voor het voortbestaan van de mens. Al de oorlogen die jullie zich
nu zien afspelen in het Midden-Oosten en daarbuiten, werden
georkestreerd. Ze zijn geen toeval. Begrijp dat zoveel landen tegelijk niet uit
zichzelf in opstand kwamen. Ze werden geholpen door de boosaardige
groepering in alle regeringen. Die regeringen die de wereld beheersen. Die
leiders in het Midden-Oosten worden nu afgezet om plaats te maken voor
de bevrijders, voor diegenen die rechtvaardigheid en vreedzame middelen
om Mijn kinderen te helpen, verkondigen. Maar dat is niet hun bedoeling.
Hun bedoeling bestaat erin om de leiding over Mijn geliefde volk, de Joden,
in handen te nemen, die nu langs alle kanten bedreigd worden.
Al deze gebeurtenissen zullen door de Waarschuwing onderbroken worden.
Ook al de betrokkenen bij deze boosaardige wereldgroepering zullen Mij
stuk voor stuk onder ogen moeten komen, terwijl Ik hun zal tonen hoe zij
Mij beledigen. Velen zullen op hun knieën vallen en om verlossing smeken.
Dat, Mijn kinderen, is zeer belangrijk want hoe meer er overal zondaars, en
in het bijzonder diegenen die jullie bestaansmiddelen controleren, naar Mij
terugkeren, hoe groter Mijn barmhartigheid zal zijn. Bid dat al diegenen die
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de Waarheid aanschouwen, zich zullen bekeren wanneer zij tijdens de
Waarschuwing zullen beseffen dat Ik van hen houd!
Het gebed, Mijn kinderen, is zeer krachtig. Wanneer jullie in Mijn naam tot
God de Vader bidden om de redding van deze en andere zielen, zal Hij jullie
dat niet weigeren.
Jullie trouw aan Mij en het dagelijks gebed zijn dringend nodig om de greep
waarin Satan Mijn kinderen houdt, die Mij rechtmatig toebehoren, te doen
verslappen.
Jullie altijd barmhartige Redder
Jezus Christus

De overvloedige liefde bij de Aanbidding maakt jullie
sterker en rustiger
Zondag 12 juni 2011 19.00u
Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de
Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. Deze schenkt jullie niet alleen de
genaden om het lijden van het leven aan te kunnen, maar maakt jullie ook
sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Redder.
De liefde die tijdens de Aanbidding over de zielen uitgestort wordt, wordt
in overvloed gegeven. De zielen voelen deze stroom van Mijn genaden op
zoveel verschillende manieren. De eerst gave is er één van vrede in jullie
ziel. Jullie zullen dat onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in nauwe
vereniging met Mij afgerond hebben.
Zo heel veel van Mijn kinderen ontzeggen zich de vele gaven die Ik bij de
Aanbidding, waar jullie één uur van jullie tijd voor Mijn Tegenwoordigheid
op het altaar doorbrengen, te bieden heb. Hoewel Katholieken zich bewust
zijn van de kracht van de Eucharistie, erkennen velen het belang niet van
deze hoogst belangrijke tijd met Mij in contemplatie. Zij negeren dit
geschenk gewoon. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij te moeten
doorbrengen.
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O, als je eens wist hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen
zouden verdreven worden, mochten ze Mij gewoon in een rustige, intieme
bezinning gezelschap houden. Als Mijn kinderen het Licht zouden kunnen
zien dat hun ziel omhult tijdens dit bijzonder heilig uur, zouden ze versteld
staan.
Kinderen, het is gedurende dit uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen.
Dat is waar jullie stem, jullie smeekbeden, jullie beloftes van liefde voor Mij,
gehoord zullen worden. Veel wonderbaarlijke genaden worden jullie in die
tijd geschonken, kinderen, dus negeer Mijn smeekbeden om deze tijd in
Mijn gezelschap door te brengen niet!
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart, geest en
ziel, en rustiger in jezelf. Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie
ontvangen, zal Ik jullie ziel vervullen. Maar wanneer jullie in aanbidding tot
Mij komen, zal Ik jullie zodanig omhullen dat de sluizen van Mijn
barmhartige liefde jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie
zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal voortbrengen, wat
jullie moeilijk zullen kunnen negeren.
Kom nu tot Mij, kinderen! Ik heb jullie gezelschap nodig. Jullie moeten met
Mij spreken wanneer Mijn goddelijke Tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik
houd van jullie en wil al Mijn genaden over jullie uitstorten zodat jullie je ziel
aan Mijn Heilig Hart kunnen verzadigen.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Overhandig Mij jullie moeilijkheden en Ik zal jullie last
verlichten!
Maandag 13 juni 2011 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt nu in een sterker tempo toe
dankzij de gave van de Heilige Geest, die wereldwijd in de ziel van al Mijn
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volgelingen doorgedrongen is. Hun oren zijn nu bedacht op Mijn
allerheiligste Woord.
Bid voor al Mijn arme, gekwelde kinderen die in de wereld grote ontbering
lijden ten gevolge van de verschrikking van de daden waarvan zij het
slachtoffer zijn. Allemaal door de zonden van de mensheid.
Laat Mij overal al Mijn kinderen eraan herinneren om elke dag het Kroontje
van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Bid ook, en Ik betrek alle
christelijke geloofsovertuigingen, de heilige Rozenkrans tot Mijn geliefde
Moeder, want dit krachtig gebed zal Satans macht over Mijn kinderen
verzwakken.
Al wat Ik van jullie allen vraag, die in droefheid verkeren door beproevingen
en zorgen, is om nu al deze bekommernissen aan Mij te overhandigen en
Mij deze te laten aanpakken. Vertrouw op Mij en jullie last zal verlicht
worden! Laat Mij jullie naar een meer vredige toestand leiden! Ontspan
jullie, Mijn kinderen, en laat Mijn vrede jullie tere, hongerende ziel
overspoelen! De duisternis die jullie voelen, komt voort uit angst. Angst
komt voort uit een gebrek aan vertrouwen. Wanneer jullie het vertrouwen
in Mij verliezen, zaait Satan twijfels in jullie gedachten.
Onderschat nooit wat hij doet wanneer hij voortdurend spelletjes speelt om
jullie tegen jullie naaste op te zetten! Deze misleiding is altijd in de eerste
plaats op Mijn godvruchtigste volgelingen gericht. Hij haat jullie als jullie van
Mij houden. Hij zal nooit rusten tot hij jullie van streek maakt. Hij lacht
wanneer jullie wankelen. Geef hem die macht niet, want wanneer jullie dat
doen, verzwakt jullie geloof in Mij!
Het gebed tot de H. Aartsengel Michaël en het bidden van de allerheiligste
Rozenkrans zijn jullie sterkste wapens tegen Satan.
Ga nu met meer vertrouwen, en overhandig Mij al jullie problemen en
bekommernissen, want Ik sta hier te allen tijde op jullie te wachten om jullie
naar het Licht te brengen.
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Ik houd van jullie allemaal, kinderen. Vertrouw meer op Mij!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Mijn volgelingen moeten moed aan de dag leggen om
anderen op de Waarschuwing voor te bereiden
Dinsdag 14 juni 2011 19.00u
Mijn geliefde dochter, er moet door Mijn volgelingen nog veel werk verricht
worden om aan de mensen te vertellen wat ze tijdens de Waarschuwing
moeten verwachten.
Geef hun op voorhand details zodat ze zullen weten dat er niets te vrezen
valt wanneer ze de rode lucht de kop zien opsteken – de weerspiegeling van
Mijn grootse barmhartigheid. Zij moeten zich integendeel verheugen, want
hier zal nu eindelijk wereldwijd voor veel van Mijn kinderen het bewijs zijn
waar ze al hun hele leven naar op zoek zijn.
Grote blijdschap onder Mijn kinderen is waar Ik naar smacht, geen tranen
van verdriet. Zodra jullie Mijn kruis zien, zullen jullie allemaal de hartstocht
van Mijn liefde voor jullie allen kennen.
Velen zullen wenen van grote vreugde, want zij zullen er zich bewust van
zijn dat Ik gekomen ben om hun ziel te overspoelen met de genade van
verlossing. Anderen, die Mij niet kennen, zullen bang zijn want dan zal het
ware besef van de ernst van hun zonden duidelijk worden.
Mijn volgelingen van overal, Ik roep jullie op om grote moed aan de dag te
leggen door Mijn kinderen te vertellen dat ze niet moeten vrezen wanneer
ze deze goddelijke, spectaculaire vertoning van Mijn grote barmhartigheid
voor de mensheid aanschouwen. Breng hen terug in Mijn schoot door hen
voor te bereiden! Als ze niet willen luisteren, bid dan voor hen!
Jullie eeuwige Redder en Verlosser van de mensheid
Jezus Christus
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Intellectueel snobisme beledigt Mij
Woensdag 15 juni 2011 10.00u
Vandaag, Mijn dochter, wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die
openlijk Mijn naam verkondigen, waarschuwen om de waarheid van Mijn
Leer te volgen en omzichtig te werk te gaan.
Ik houd van al Mijn volgelingen, en in het bijzonder van diegenen die te allen
tijde blijk geven van nederigheid. Ik raak echter gefrustreerd wanneer
plechtstatige en ernstige Christenen die Mijn Woord spreken, Mijn
onderrichtingen op een luide en dictatoriale wijze proberen te analyseren.
Mijn Woord verspreiden is voor hen niet genoeg, ze vinden dat ze over Mijn
onderrichtingen een menselijk intellectueel debat moeten voeren dat maar
tot één doel dient. Om aan anderen te bewijzen dat zij bekwamer zijn om
Mijn allerheiligste Woord te begrijpen. Ze zijn er zo op uit te bewijzen dat ze
in hun onderscheiding het bij het rechte eind hebben, dat ze Mijn ware
volgelingen verdelen. Hun plechtstatige en ernstige devotie tot Mij kan hun
ware liefde voor Mij, die altijd uit nederigheid dient voort te komen, vaak
krachteloos maken.
Zij moeten hun luide stemmen, vol intellectuele kritiek, stil houden. Zij
moeten daarmee ophouden, naar Mijn stem luisteren en weerstaan aan de
drang om hun kennis over geestelijke zaken aan anderen te bewijzen.
Wanneer zij dat toch doen, maken zij zich schuldig aan de zonde van
hoogmoed. Zij kennen Mij helemaal niet. Want zij nemen de tijd niet om
zich stil te houden en zich voor Mijn ogen, die alziend zijn, te vernederen.
Tot deze plechtstatige volgelingen van Mij klein worden in Mijn ogen en zich
voor Mij buigen, zal Ik hen niet tot Mij kunnen trekken.
Verheerlijk Mij! Houd Mijn woord in ere! Volg Mijn voorbeeld na! Vervolg
nooit anderen in Mijn naam, vooral jullie medechristenen niet!
Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus
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Communiceren met een jong, materialistisch en
wispelturig gezelschap
Woensdag 15 juni 2011 23.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid die je
momenteel ondergaat, worden door Mij toegestaan om je nog nauwer in
vereniging met Mij te brengen.
Wanneer jij lijdt, moet Ik Mij soms wegdraaien zodat Ik jouw leed niet hoef
te aanschouwen. Maar als je elke beproeving doorstaat en verder gaat naar
het volgende stadium, zul je nog sterker worden dan voorheen. Hoe groter
je lijden wordt door de wreedheid en verguizing van anderen, die je
vanwege dit heilig werk bespotten, hoe meer genaden je zult ontvangen.
Hoe men in Mijn naam moet lijden
In Mijn naam lijden is echter niet genoeg. Je mag niet openlijk klagen over
deze kwellingen. Om Mij voldoening te schenken, moet je in stilte lijden,
Mijn dochter. Voor de buitenwereld moet je vreugdevol lijken. Alleen dan
zal je ziel versterkt en naar het niveau van heiligheid dat Ik van je verlang
voor deze missie, gebracht worden. Want wanneer je op die manier
evolueert, leiden de opgeleverde vruchten wanneer je Mijn Woord spreekt
ertoe, dat Mijn boodschappen in elke hoek van de wereld doeltreffender
gehoord zullen worden.
Terwijl Ik al Mijn kinderen op de grootste uitdaging sinds Mijn kruisiging
voorbereid, is het ditmaal van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen
Mijn allerheiligste Woord horen.
De Waarheid, die nu geopenbaard wordt, zal niet enkel door gelovigen
gehoord worden, maar ook door diegenen die Mij niet willen kennen of die
de waarheid over het bestaan van God de Eeuwige Vader niet willen
aannemen.
Communiceren met een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap
Mijn dochter, je moet methodes gebruiken die Mijn Woord aan een jong,
materialistisch en wispelturig gezelschap zullen overbrengen. Zorg ervoor
dat je communiceert op een manier die zij zullen begrijpen zodanig dat zij er
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aandacht aan zullen schenken en erover zullen praten. Wat baat dit werk als
het gewoon enkel naar de gelovigen toe Mijn Woord versterkt? Ja, het is
belangrijk dat Mijn volgelingen herinnerd worden aan de beloftes die Ik
deed toen Ik zei dat Ik zou terugkomen, maar het zijn de zielen zonder
kennis, begrip of interesse in Mijn mededogen voor de mensheid die Ik
koste wat kost moet bereiken.
Jullie, Mijn dochter en Mijn volgelingen, hebben de plicht om de agnosten,
atheïsten en een hele jonge generatie nu in te lichten over de Waarheid.
Spreek op zachte toon tot hen! Wees nooit agressief! Gebruik woorden van
bemoediging! Maak Mijn woorden interessant!
Niet het einde van de wereld
Praat met hen over de belofte die Ik deed voor het Nieuw Paradijs op
aarde. Het zal niet betekenen dat de wereld zal eindigen, maar veeleer dat
er zich nu een nieuw tijdperk van vrede, vreugde en gelukzaligheid zal
ontvouwen. Ze kunnen en mogen deze heerlijkheid de rug niet toekeren. Bid
voor hen! Breng hen tot Mij en jullie zullen bijzondere leiding en genaden
ontvangen!
Eenvoud en de Waarheid zouden jullie uitverkoren wapens moeten zijn.
Geef het goede voorbeeld! Mijn dochter, je moet nu plannen maken om
andere en nieuwe methodes te gebruiken om Mijn Woord over te brengen.
Er zal je hulp gestuurd worden om dat te bewerkstelligen.
Verspreid Mijn Woord gebruikmakend van de moderne
communicatiemiddelen
De moderne communicatiemethodes moeten benut worden om ervoor te
zorgen dat Mijn Woord snel verspreid wordt. Bid nu! Vraag in zoveel landen
als je kunt aan uitgevers om de volumes in zoveel mogelijk talen te
produceren! Gebruik audio, video en andere methodes om Mijn Woord vlug
te verspreiden! Doe een beroep op vrijwilligers om Mijn boodschappen
naar de menigte door te zenden!
Want dat, Mijn dochter, zal zielen redden. Ik houd van je. Je kracht en
vastberadenheid om te slagen in dit werk, wat voortkomt uit de zuivere
liefde die je voor Mij en Mijn geliefde Moeder bezit, zal zielen – die anders
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naar de hel gegaan zouden zijn – terug in Mijn armen en naar de eeuwige
zaligheid brengen.
Negeer diegenen die een gebrek aan respect voor Mijn naam tonen!
Wees dapper! Negeer beschimpingen! Reageer niet op diegenen die een
gebrek aan respect voor Mijn naam tonen! Het zullen Mijn volgelingen zijn,
die je het meest zullen kwetsen. Want veel goedmenende, ware leerlingen
van Mij vervallen van tijd tot tijd in dwaling. Hun kennis van Mijn
onderrichtingen kunnen een gevoel van trots teweegbrengen, wat tot
arrogantie leidt. Vervolgens sluipt er intellectuele hoogmoed binnen. Die
arme, liefdevolle en ernstige zielen van Mij, wier liefde voor Mij niet in
twijfel getrokken wordt, mogen nooit neerkijken op diegenen van wie zij het
gevoel kunnen hebben dat ze op het verkeerde pad zijn. Zij mogen niet in
Satans val lopen door een houding van superioriteit en plechtstatige
starheid aan te nemen. Dit wordt dan een strijd van verstand om te zien
wie, in menselijke termen, meer kennis heeft dan de ander en wie een beter
begrip van de waarheid van Mijn Leer heeft.
Vergeet niet wat Ik jullie allen leerde! De Waarheid is simpel. De Waarheid
is liefde. Als jullie in jullie zoeken om jullie interpretatie van Mijn heilig
Woord te bewijzen, geen liefde en geduld laten zien, dan komt jullie versie
van de Waarheid niet van Mij.
Houd van elkaar! Jullie zijn allemaal gelijk in Mijn ogen. Maar wat diegenen
van jullie betreft, die op jullie manier eropuit trekken om Mijn verdwaalde
zielen terug naar Mij te helpen brengen: jullie zullen dan in Mijn ogen
gestegen zijn.
Jullie goddelijke Redder
Koning van de hele mensheid
Jezus Christus
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Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor
het eerst in de ogen kijken
Maandag 20 juni 2011 11.45u
Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig
zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. Ik zal Mij
zeer spoedig tonen aan elke man, vrouw en ieder kind.
Deze prachtige dag waarop Ik hun Mijn barmhartigheid zal tonen, in
tegenstelling tot Mijn gerechtigheid, moet door allen toegejuicht worden.
Verheug jullie, want jullie zullen Mij allemaal, elk en ieder van jullie, voor het
eerst in de ogen kijken!
Velen zullen vervuld zijn van liefde en geluk want dit is een wonderbaarlijke
hereniging. Anderen zullen bevreesd zijn. Maar er valt niets te vrezen want
Ik houd van jullie allemaal. De zonde zal de enige afscheiding zijn, maar als
jullie tot inkeer komen en de waarheid over jullie misdrijven tegen Mij en
Mijn Eeuwige Vader aannemen, zullen jullie de geweldige barmhartigheid
beseffen die jullie verleend wordt. Diegenen die bevreesd zullen zijn, heb Ik
dit te zeggen. Angst komt voort uit de zonde. Met zonde in jullie ziel zullen
jullie op een afstand van Mij blijven. Erken jullie zonden als dat wat ze zijn,
een menselijke zwakheid! Kijk dan naar Mij en Ik zal jullie naar het eeuwig
leven en de Waarheid voeren!
Mijn grootse barmhartigheid brengt schitterend nieuws
Mijn grootse barmhartigheid brengt schitterend nieuws aan Mijn kinderen
over de hele wereld, want wanneer dit - de Grote Waarschuwing plaatsvindt, zullen jullie de kans krijgen om jullie leven ten goede te
veranderen. Zodra de waarheid van Mijn bestaan geopenbaard is, zal de
bekering wijdverspreid zijn.
Dan, en pas dan, na het plaatsvinden van de Waarschuwing, zal aan de
wereld de kans gegeven worden om de grote kastijding, die zal volgen als de
zondaars niet massaal tot inkeer komen, af te weren. Want dan zal de hand
van Mijn Vader overal neerkomen op diegenen die weigeren de Waarheid
te horen – diegenen die de liefde de rug toekeren, de liefde voor Mij en
jullie broeders en zusters. Want jullie zondige wegen zullen in dat stadium
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niet meer geaccepteerd worden. Want dat zou de druppel zijn die de emmer
doet overlopen. Er zal niet toegestaan worden dat Satans machtige invloed
zijn ijzeren greep op de mensheid behoudt. Diegenen die koppig het
verdorven pad volgen, waarbij ze Mijn kinderen vervolgen, zullen
tegengehouden worden.
De grote kastijding
Een grote kastijding, zoals er sinds de tijd van Noah geen meer
meegemaakt werd, zal door God de Eeuwige Vader ontketend worden. Mijn
volgelingen die wellicht zeggen dat dit niet de manier is waarop Jezus
spreekt, moeten zich nu deze vraag stellen. Als Jezus vol barmhartigheid is,
waarom zou Hij, of God de Vader, dan toestaan dat het leger van Satan Mijn
kinderen terreur blijft opleggen? Het is uit liefde voor al Gods kinderen dat
deze grote kastijding zal plaatsvinden. Kom tot inkeer, jullie allen! Verwerp
de loze beloftes van Satan! Verwerp het bedrieglijke, lege leven dat hij jullie
aanbiedt! Neem aan dat wanneer jullie vandaag de dag horen dat Mijn
naam in de wereld verworpen wordt, dit het rechtstreeks resultaat van de
invloed van Satan is. Tot Mijn kinderen zich van hem afkeren, kan er in deze
wereld geen vrede heersen.
Aanvaard deze waarschuwing als een boodschap van zuivere liefde! Aan de
machtshebbers zeg Ik dit. Verwerp de leugens waaraan jullie trouw beloofd
hebben, of onderga de gevolgen!
De grote barmhartigheid die Ik jullie tijdens de Waarschuwing zal tonen, is
de oplossing voor een Nieuw Tijdperk van Vrede. Neem deze aan en de
kastijding zal afgewend worden! Verwerp deze en dan kunnen alleen de
volgelingen van Mij gered worden! Voor de rest van jullie zal het dan te laat
zijn.
Jullie liefhebbende Redder
Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
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Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie
met jongeren
Woensdag 22 juni 2011 18.00u
(Na een private verschijning waarin Zij gedurende meer dan 30 minuten aan
de zienster verscheen)
Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie
geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.
Mijn kind, je werd net op de proef gesteld vanwege het werk dat je voor
Mijn geliefde Zoon verricht, met als gevolg dat je sterker geworden bent. Je
weet nu wat er gedaan moet worden zodat zoveel mogelijk jongeren
begrijpen wie Mijn Zoon is. Hij, Mijn allerdierbaarste Zoon, Redder van de
wereld, zal er alles aan doen om al diegenen te redden die op aarde
rondlopen in onwetendheid omtrent Zijn barmhartigheid.
Aan die kinderen, die hardnekkig weigeren te luisteren, moet de Waarheid
verteld worden, en dat heel spoedig. Vertel alsjeblieft aan deze jongeren
overal ter wereld, dat Jezus hen elke seconde van de dag vergezelt. Hij geeft
zoveel om hen. Zij hebben geen idee van de diepte van Zijn liefde. Hij wil
hen in Zijn Heilig Hart omhelzen zodat ze het Nieuw Tijdperk van Vrede op
aarde zullen genieten. Als ze er toch maar gehoor aan zouden willen geven.
Mijn kind, het is zo moeilijk voor de mensen om de waarheid van het
bestaan van God de Vader te begrijpen. Hen overtuigen van de waarheid
van het Offer van Zijn geliefde Zoon, is zeer moeilijk. Dat, Mijn kind, moet
jou doel zijn.
Ga in vrede en liefde!
Je geliefde Moeder
Koningin van de engelen
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De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat
Woensdag 22 juni 2011 19.00u
Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te
hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende
smeekbeden mee te delen.
Zij, Mijn geliefde kinderen, moeten weten dat wanneer Ik weldra kom, zij
oog in oog met Mij zullen komen te staan. Hoe verlang Ik ernaar om hun te
tonen dat Ik wel degelijk besta, en hoe wacht Ik op de vreugde op hun
gezicht wanneer zij Mijn liefde en barmhartigheid aanschouwen.
Want veel van Mijn kinderen zullen neervallen en tranen van opluchting
huilen, tranen van vreugde en geluk, tranen van verwondering en liefde.
Want het zal daarna eindelijk mogelijk zijn om een nieuw leven te leiden
waarin allen de waarheid van Mijn Leer kunnen navolgen.
Mijn kinderen zullen de betekenis van deze grootse daad van
barmhartigheid niet bevatten, het grootste geschenk dat ooit aan de
mensheid verleend werd sinds de kruisiging. Want het zal door dit geschenk
van de Waarschuwing zijn dat de ogen van de mensen eindelijk geopend
zullen worden voor de waarheid over hun hele bestaan op deze aarde en
daarbuiten.
Diegenen die vandaag in deze wereld leven, moeten beseffen hoe
bevoorrecht ze zijn dat hun het bewijs van het bestaan van God, de Eeuwige
Vader, en Mij, Zijn geliefde Zoon, gegeven gaat worden, hoewel dat jullie
begrip te boven gaat.
Verval na de Waarschuwing niet terug in jullie oude gewoontes
Ik druk jullie nu op het hart dat, van zodra jullie Mijn aanwezigheid gezien
hebben en er jullie getoond werd hoe de zonde Mij niet enkel beledigt maar
jullie ook voortdrijft langs het pad naar de hel, jullie nooit in jullie oude
gewoontes mogen vervallen.
De periode na de Waarschuwing is cruciaal voor de wereldvrede en jullie
redding. Wijs dit geschenk niet af! Grijp het met beide armen aan! Laat de
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Waarschuwing jullie eendrachtig in Mij brengen! Wanneer jullie dat doen,
en om leiding bidden, zullen jullie beloond worden met het Nieuw Paradijs
waar jullie niets te kort zullen komen.
Verheug jullie! Luister naar Mij! Neem Mijn boodschap ter harte en laat Mijn
liefde jullie omhullen op de weg naar Mijn glorieus Koninkrijk!
Ik houd van jullie allemaal. De volgende keer dat jullie een steek van liefde
voor een andere medemens in jullie hart voelen, denk er dan aan dat dit
geschenk van Mij komt. Zonder liefde is er geen leven.
Jullie goddelijke Koning van barmhartigheid
Jezus Christus
Zoon van God, de Eeuwige Vader

Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug
toe
Donderdag 23 juni 2011 22.10u
Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg
van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. Nu
weet je hoe belangrijk het is om het Mij mogelijk te maken om gedurende
deze meest bijzondere tijd, in Mijn persoonlijk gezelschap, dergelijke
genaden over zielen uit te storten.
Hoe kan men verdwaalde zielen herkennen?
Vandaag wil Ik met je praten over de verdwaalde zielen in de wereld en hoe
men hen kan herkennen. Mijn volgelingen geloven vaak ten onrechte dat de
verdwaalde zielen diegenen in doodzonde zijn. Dat is niet noodzakelijk waar.
Een verdwaalde ziel kan een persoon zijn die niet in Mij of Mijn Eeuwige
Vader gelooft. Verdwaalde zielen kunnen ook die kinderen zijn die zo
opgaan in hun dagelijks streven naar het verdienen van geld, het opbouwen
van rijkdom, carrières, en het hunkeren naar materiële zaken. Allemaal
omwille van de vreugde die zij geloven dat deze dingen hun zal brengen in
hun toekomstig leven. Dit zijn doodgewone mensen, goede mensen, maar
die Mij de rug toekeren.
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Veel van deze kinderen van Mij zijn goed van hart. Zij kunnen vol liefde voor
hun medemensen, familie en vrienden zijn. Zij kunnen populair en zeer
geliefd zijn. En toch kunnen het verdwaalde zielen zijn. Hoe komt dat,
vragen jullie je wellicht af. Omdat zij niet geloven dat hun ziel net zo
belangrijk is als hun lichamelijke behoeften, en dus verwaarlozen zij deze.
Door hun ziel te verwaarlozen zijn ze vatbaar voor bekoringen, die elke dag
op hun weg geworpen worden. Het valt hun moeilijk om aan aardse
goederen te weerstaan zonder voor ogen te houden dat de tijd die zij in hun
ambities investeren, besteed zou kunnen worden om anderen door de kunst
van het delen liefde te betonen. Uit geldbejag kunnen zij hovaardig worden.
De hoogmoed maakt het moeilijk om zich als ware volgelingen van Mij te
gedragen.
Kinderen, als jullie al jullie tijd doorbrengen met het najagen van de dromen
die de wereld volgens jullie te bieden heeft – rijkdom, bezittingen en
machtsposities – blijft er nog maar weinig tijd over om te bidden of jullie ziel
te voeden voor het volgende leven. Zoveel van Mijn kinderen kunnen nooit
begrijpen waarom aardse goederen hen innerlijk leeg achterlaten. Zij
luisteren niet naar die volgelingen van Mij die de Waarheid kennen. Door na
te laten om het bestaan van God, de Almachtige Vader, te erkennen,
kunnen zij er niet in slagen om iemand anders te plezieren dan zichzelf.
Uiterlijk leiden deze mensen een actief, gezond en zorgeloos leven vol
plezier. Maar dit soort levensstijl kan niet op de juiste manier bereikt
worden zonder in het eeuwig leven te geloven. De nederigheid ontbreekt in
hun leven.
Jullie zeggen wellicht om hen te verdedigen: Maar zij moeten hun familie
voeden en zich om anderen bekommeren die op hen rekenen, en dus zetten
zij zich toch in voor deze doelen? Mijn antwoord daarop is: Neen, dat doen
ze niet. Zij hebben niet tot doel hun familie te voeden. In veel gevallen
beogen zij uitspattingen om hun begeerten te bevredigen. Hoe meer ze dat
doen, hoe meer ze voor Mij en Mijn Eeuwige Vader verloren raken.
Tenzij Mijn kinderen wakker worden en de manieren herkennen waarop
Satan al de opgehemelde aantrekkelijkheden van de wereld aanwendt om
jullie in een vals gevoel van materialistische zekerheid te zuigen, kunnen
jullie niet tot Mij komen. Er moet in dit leven tijd doorgebracht worden tot
lof van jullie Schepper – door met liefdadigheidswerken voor jullie naaste te
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zorgen – door de noden van anderen boven jullie eigen noden te stellen –
door in Mijn voetstappen te treden.
Als Mijn kinderen niet in God de Vader geloven, of wel in Hem geloven maar
er gemakshalve voor kiezen om enig eerbetoon aan Hem terzijde te
schuiven omdat ze meer bezig zijn met wereldse zaken, zal het hen moeilijk
vallen om de poorten van de Hemel, het ware Paradijs waarnaar zij
hunkeren, binnen te gaan. De aarde is slechts een fase in heel jullie bestaan.
De Hemel, zelfs maar een glimp van wat deze biedt, kan niet ervaren
worden tijdens jullie leven op aarde. Geen enkele van deze wereldse
aantrekkelijkheden zijn de moeite waard om nagejaagd te worden als dat
betekent dat jullie het juweel, dat de Hemel is, verspelen.
De essentiële eigenschappen om Mijn glorieus Koninkrijk te kunnen
binnengaan, zijn geloof, liefde, nederigheid en een verlangen om Mij te
behagen.
Jullie geliefde Leraar en Redder van de hele mensheid
Jezus Christus

De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is
eenvoudig
Zaterdag 25 juni 2011 1.30u
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door
Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich
niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.
Je zegt wellicht dat zij niet luisteren, maar zij kunnen niet luisteren als zij
niet horen. Wees nu dapper, spreek tot zovelen als je kunt! Vraag de
mensen om het nieuws van Mijn Woord te publiceren! Bel hen op! Vraag
het hun! Leg uit dat ze Mijn boodschappen moeten lezen voordat ze deze
afwijzen! Want pas wanneer ze de kracht voelen die uit Mijn goddelijke
lippen komt, wanneer Mijn Geest hun geest zal aantrekken, zullen ze
eindelijk beseffen dat Ik het ben die met de wereld communiceert.
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Ik ben bedroefd, Mijn dochter, door de hoge barricades en diepe kloven die
vandaag de dag elke poging van Mijn gezegende Moeder en van Mij, Haar
dierbare Zoon, om door zieners tot de wereld te spreken, tegenhouden. In
het verleden heerste er een beetje meer nederigheid. Tegenwoordig is deze
belangrijke eigenschap verdwenen. In plaats daarvan is er een wereld
waarin alles wat menselijke intelligentie, allure of fysieke
aantrekkingskracht uitstraalt, algemeen erkend wordt als een prioriteit in
het leven van de mensen. Hun spiritualiteit is afgestorven. Zij, Mijn dochter,
zijn slechts lege hulzen. Hulzen die wanneer ze opengebroken worden, niets
voorstellen. Waar Mijn kinderen naar moeten streven, is inhoud van de
ziel. Voor veel mensen is dat moeilijk, en dan vooral voor diegenen wier
geest vol met menselijke wijsheid zit waardoor er nog maar weinig ruimte
overblijft voor spirituele wijsheid.
Het gebrek aan spiritualiteit, aangewakkerd door de heerschappij van Satan,
is zodanig dat de mensen ten prooi gevallen zijn aan het openstellen van
hun ziel om te zondigen. Een gebrek aan spiritualiteit of geloof in God levert
een ziel over aan het bederf van de Bedrieger. De koning van de leugens
voert de zielen naar de overtuiging dat om volkomen te worden niet meer
dan alleen het lichaam en de geest met elkaar verweven zijn. Jullie kunnen
helaas niet volkomen zijn zonder jullie ziel.
Wat is jullie ziel?
Veel mensen weten niet wat hun ziel is. Hoe deze voelt en hoe ze te
herkennen. Is het jullie geest, jullie geweten? Het antwoord is eenvoudig. Je
ziel ben jij. Het is wie je bent, je geweten, je overtuigingen, je begrip, of dat
nu de Waarheid vertegenwoordigt zoals ze is, of de Waarheid zoals je wilt
geloven dat ze is. Het is geen apart deel van jullie, lieve kinderen, iets dat tot
een andere wereld behoort. Ze is in elk menselijk wezen aanwezig.
Er kan voor jullie ziel gezorgd worden door Mijn onderrichtingen op te
volgen. Ze kan verwaarloosd worden door de zonde, die zeer moeilijk te
vermijden is. Maar ze kan terug vervolmaakt worden door te biechten of
spijt te betuigen en opnieuw te beginnen. Of ze kan verwoest worden.
Sommigen verderven hun ziel welbewust door, vanwege de geneugten of
ondeugden van deze wereld, te zondigen met volle kennis van wat ze aan
het doen zijn. Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun arrogantie
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overtuigt hen ervan dat ze alles weten. Dat het leven begint en eindigt op
deze aarde.
En dan zijn er die jonge zielen die, niet door hun eigen schuld, door ouders
grootgebracht zijn in tijden van overvloed waardoor zij in materialistisch
opzicht niets tekort kwamen. Hun religie is gebaseerd op materieel gewin.
Door te streven naar nog meer prikkels blijft hun ambitie toenemen, totdat
er uiteindelijk niets anders meer is waarnaar zij kunnen streven tot de dood
hen in de ogen kijkt. Dan zijn ze verloren. Onthutst. In de war. Door een
diep, misselijkmakend gevoel van binnen weten ze dat er iets mis is. De ziel
vertelt het hun, maar ze weten niet hoe te reageren. Zij zijn degenen die
jullie moeten redden.
Ik doe een beroep op al Mijn volgelingen wijd en zijd om Mij al Mijn arme
kinderen te helpen redden. Ik weet dat Ik om een buitengewone daad van
edelmoedigheid van jullie kant vraag. Het is een enorme
verantwoordelijkheid. Maar door aan Mijn Allerheiligste Wil te
gehoorzamen, zullen jullie Mij helpen om een groot deel van de wereld te
redden uit de greep van Satan en de terreur die hij hanteert.
Ga nu heen, Mijn volgelingen, jullie allemaal, en draag Mijn Woord uit naar
een afgematte, misleide en gedesillusioneerde wereld. Mijn genaden zullen
over ieder van jullie uitgestort worden, zelfs voor slechts één bekering –
voor één ziel die aan de verschrikking van de hel kan ontkomen.
Ik houd van jullie allemaal. Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare
kinderen van overal. Wat een troost brengen jullie Mij toch dagelijks. Hoe
beuren jullie Mij op. Breng Mij nu meer zielen!
Jullie goddelijke Verlosser
Redder van de hele mensheid
Jezus Christus
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H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn
Rozenkrans gebeden wordt
Zaterdag 25 juni 2011 15.00u
Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht
nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen
van Hem afhouden.
Hij, Mijn kind, heeft jou uitverkoren als één van de belangrijke
boodschappers voor deze tijden opdat de verdwaalde zielen gered worden.
Zeg de mensen dat ze Mijn allerheiligste Rozenkrans moeten bidden, zelfs
de niet-Katholieken, want dat is het sterkste wapen tegen de invloed van de
Bedrieger die kreunt van de pijn wanneer deze gebeden wordt. Zijn macht
verzwakt wanneer Mijn kinderen dit gebed opzeggen. Hoe meer Mijn
kinderen de Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er gered kunnen worden.
Jij, Mijn kind, hebt een zeer moeilijke missie, veel zwaarder dan elk van de
profeten uit de geschiedenis. Dat komt door de duisternis van geest in de
wereld. Nooit eerder is er zo’n duisternis neergedaald terwijl Mijn kinderen
Mijn Zoon de rug toekeren. Hij die een vreselijke dood stierf om hen te
redden. Zij zijn dat echter niet alleen vergeten, maar kiezen er ook voor om
Zijn bestaan zelf te ontkennen.
Het gebed tot Mij, jullie gezegende Moeder, pijnigt de Boze, die
ineenkrimpt en zijn macht verliest wanneer Mijn Rozenkrans gebeden
wordt. Dit is het wapen dat Mij gegeven werd zodat Ik kan helpen om de
verdwaalde zielen te redden voordat Ik de kop van de slang definitief
verpletter. Onderschat nooit de kracht van de Rozenkrans, want zelfs maar
één groep mensen die zich toeleggen op de regelmatige devotie voor Mijn
heilige Rozenkrans, kan hun natie redden. Zeg Mijn kinderen bedachtzaam
te zijn wanneer ze het gebed de rug toekeren, want als ze dat doen, stellen
ze zich wijd open zodat de Bedrieger hen door zijn bekoorlijk maar gevaarlijk
pad in de val kan lokken. Breng Mijn kinderen naar het Licht door de devotie
voor Mijn allerheiligste Rozenkrans te verspreiden!
Jullie geliefde Moeder
Maria, Koningin van de vrede
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Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu
gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen –
het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren
Zaterdag 25 juni 2011 16.00u
Nota van de zienster: Vlak voordat ik deze boodschap ontving, was ik net
klaar met het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
toen de Heilige Geest mij plots aankondigde dat ik een boodschap van God
de Vader ging ontvangen. Ik trilde van de zenuwen. Ik stelde toen de vraag:
“In wiens naam komt U?” Dit was het antwoord:
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de
mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou.
Mijn uitverkoren dochter, Ik spreek vandaag tot jou zodat Ik de mensheid
kan informeren over de liefde die Ik voor allen bezit.
Velen kennen Mij niet. Ze denken dat ze dat doen, maar voor miljoenen van
Mijn kinderen ben Ik gewoon een gezichtsloze entiteit. Ze weten zo weinig
van Mijn verlangen om hen in staat te stellen Mij van hen te laten houden
zoals dat hoort te zijn.
Mijn naam wordt in de wereld terloops gebruikt door velen die niet
erkennen dat het door Mijn hand was dat de wereld en zijn schepsels
gemaakt werden. Wat diegenen betreft die dat wel erkennen: zij zijn in de
war over wie Ik Ben en zijn enigszins bang voor Mij. Ik moet niet gevreesd
worden want Mijn liefde voor al Mijn kinderen is puur. Ik houd zoveel van
jullie dat Ik het allergrootste offer bracht om jullie terug naar Mijn armen te
voeren en jullie de gelegenheid te bieden om gered te worden van de
Bedrieger. Ik zond Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, naar de wereld zodat
jullie de waarheid over de liefde zouden kunnen begrijpen. Deze liefde zal,
wanneer jullie deze aannemen, jullie allen redden.
Mijn Hart is gebroken door de manier waarop zovelen van jullie je niet tot
Mij zullen wenden en Mij jullie liefde betonen. Ik smacht ernaar dat jullie je
omkeren en Mij om hulp vragen. Jullie hoeven Mijn liefde niet te vrezen,
want het was door Mijn liefde dat jullie je eerste adem kregen. Ik heb ieder

~ 37 ~

van jullie geschapen naar Mijn gelijkenis zodat Ik een familie zou kunnen
hebben. Ik heb de wereld uit pure liefde geschapen zodat jullie, Mijn
kinderen, dit Paradijs met Mij zouden kunnen delen. Dat werd zo liefdevol
geschapen dat elk kleinste detail zorgvuldig opgebouwd was. Zo gelukkig
was Ik toen het Paradijs op aarde geschapen was, dat de engelen jubelden
en de Hemel in lichterlaaie stond door de vlammen van liefde, die geen
mens ooit zou kunnen bevatten. En toen werd dit door de zonde,
teweeggebracht door de slang, verwoest.
Mijn kinderen, laat het Mij uitleggen. Voor Mij is de tijd gekomen om het
Paradijs dat Ik zo liefdevol geschapen heb terug te winnen zodat we weer
één familie kunnen worden.
Een familie die zeer hecht zal worden door de sterke banden van liefde, die
deze samen zullen houden.
Dit Nieuw Paradijs op aarde wordt nu gepland voor al Mijn kinderen.
Het zal 1000 jaar duren op aarde en niemand mag uitgesloten worden,
want dat zou Mijn Hart breken. Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en de
Heilige Geest doen hun best om jullie terug naar Mijn liefdevolle schoot te
brengen zodat het Paradijs, dat in het begin geschapen werd, opnieuw als
het allergrootste geschenk tevoorschijn kan komen opdat al Mijn kinderen
ervan zullen kunnen genieten.
Dit Paradijs zal een plaats van liefde, schoonheid en zaligheid zijn, en de
thuishaven voor al diegenen die zuiver van hart en ziel zijn. Het is bestemd
voor elke ziel op aarde en is het doel dat in elke en iedere ziel op aarde
vervat ligt, met inbegrip van diegenen die dat niet beseffen.
Mijn Zoon spreekt tot de wereld en treft voorbereidingen om tijdens de
Waarschuwing Zijn grootse barmhartigheid te tonen om alle zondaars een
kans te geven om van het Nieuw Paradijs op aarde te genieten.
Jullie moeten naar Mijn stem luisteren. Ik roep jullie allen op om op te
letten. Keer terug naar Mij! Neem aan dat Ik besta! Dat Ik de bron van alle
leven ben, van de hele schepping, van alle zaligheid. Wanneer jullie dat
doen, zullen jullie verwelkomd worden in Mijn Paradijs op aarde dat alles
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biedt waarvan jullie ooit zouden kunnen dromen. Luister naar Mijn Zoon en
de boodschap die Hij aan de wereld geeft om jullie allemaal te bekeren!
Want aan diegenen die zelfs dan niet zullen luisteren, of die het pad van de
afschuwelijke zonde aanhouden, zal geen barmhartigheid betoond worden.
Ik Ben de God van de hele schepping. Ik Ben de God van liefde, van
mededogen. Ik Ben eveneens de God der gerechtigheid. Mijn hand zal op de
mensheid neervallen die, door de kwade trouw aan de Boze, weigert om het
pad van liefde en de Waarheid te volgen.
Want voor Mij is nu de tijd gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te
winnen, wat door de zonde geen mens zal tegenhouden. Als ze dat zouden
proberen, zullen ze voor eeuwig verloren gaan.
Ik Ben jullie God, jullie Schepper. Mijn liefde vergaat nooit. Deze staat in
vuur en vlam en is vol diepe tederheid voor jullie om jullie terug naar Mij te
brengen, naar het erfdeel dat Ik zo liefdevol geschapen heb. Door de zonde
zullen veel van Mijn kinderen hun recht op dit erfdeel verspeeld hebben en
moeten terugtreden om diegenen die daadwerkelijk van Mij houden
ongehinderd de deuren te laten binnengaan.
Alsjeblieft, kinderen, wimpel Mijn smeekbede aan de mensheid niet af!
Aanvaard de barmhartigheid die nu door Mijn geliefde Zoon aangeboden
wordt!
Neem deze met open armen aan!
God de Vader
Schepper en Maker van alle dingen

De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina
Zondag 26 juni 2011 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd
om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de

~ 39 ~

Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij
aanschouwen. Dit moet hun verteld worden zodat ze zullen weten wat ze
kunnen verwachten. Als ze hun hart openstellen voor dit groots moment
van Goddelijke Barmhartigheid zal hun de kans op eeuwig leven gegeven
worden.
Deze Grote Waarschuwing is de uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid,
meegedeeld aan zuster Faustina. Deze grootse daad van Mijn
barmhartigheid werd voorzegd, en het zal tijdens de Waarschuwing zijn dat
Mijn grote barmhartigheid de hele wereld zal omhullen. Mijn Bloed en
water zullen eruit spuiten zodat jullie allen eindelijk de Waarheid zullen
kennen. Vertel diegenen die niet in Mij, of Mijn Eeuwige Vader, geloven dat
deze gebeurtenis zich zal afspelen. Wanneer dat dan gebeurt, zullen zij
bestand kunnen zijn tegen de schok van Mijn barmhartigheid, die tijdens de
Waarschuwing miljoenen zielen zal redden uit de greep van Satan. De
Waarheid zal, zodra deze geopenbaard wordt, zovelen behoeden voor het
vuur van de hel.
De Heilige Geest, die daarna overal in Mijn kinderen aanwezig is, zal de
werken van de Boze helpen verijdelen. Jullie moeten allemaal het Woord,
over hoe de mensen hun ziel op voorhand moeten voorbereiden,
verspreiden. Want zelfs de gelovigen moeten beseffen dat ook zij het
emotioneel verontrustend zullen vinden om hun eigen zondig gedrag uit het
verleden te zien zoals dat er voor Mij uitziet.
Ik roep jullie allen nu op om naar de biecht te gaan. Wat de andere
Christenen betreft: jullie moeten neerknielen en bidden om verlossing. Voor
diegenen die niet zeker zijn van deze profetie: houd jullie hart alsjeblieft
open, want wanneer jullie van deze ecologische maar bovennatuurlijke
gebeurtenis getuige zullen zijn, moeten jullie beseffen dat dit het grootste
wonder is dat jullie ooit zullen zien en dat dit Mijn groot geschenk aan jullie
allen is. Denk daarover na! Dit is hoe de dag van het Laatste Oordeel zich
zal ontvouwen, alleen zullen jullie deze keer niet veroordeeld worden. Jullie
zullen een nieuwe start krijgen waarbij jullie ziel gered zal zijn om jullie in
staat te stellen deze terug naar het niveau dat Ik verlang te brengen.
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Gelovigen, bid nu met heel jullie hart voor de anderen opdat ze gered zullen
worden!
Jullie Redder
Jezus Christus

Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu
veel vrijwilligers
Dinsdag 28 juni 2011 19.30u
Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je
voor Mij lijdt, worden hoger. De pogingen van de Bedrieger om je van dit
werk te halen, zijn nog nooit zo krachtig geweest. Je moet sterk blijven en
standhouden tegenover dergelijke aanvallen. Weet dat hij, de Bedrieger, je
nooit bij Mij zal weghalen, maar hij zal dat proberen en blijven proberen. Dit
is één van de moeilijkste fasen in je missie. Het is eenzaam, lastig en bezorgt
je zowel fysieke pijn als pijn van de ziel. Je moet erop vertrouwen dat Ik je
help omgaan met deze aanvallen, en inzien wat ze zijn.
Luister nu naar Mij, Mijn dochter! Je moet gebruikmakend van alle hulp die
je gestuurd wordt, ermee doorgaan Mijn Woord snel over de hele wereld te
verspreiden. Ik stuur je veel vrijwilligers en hun werk werpt al zijn vruchten
af.
Al wat je nu moet doen, is Mijn Woord blijven meedelen om zielen te
redden. Geef nooit op! Het is verleidelijk, dat weet Ik, en de beschimpingen
die je het hoofd moet bieden, vallen niet mee voor je. Laat Mij je hand
stevig vasthouden en je nu naar de kracht voeren die van jou vereist wordt.
Mijn zegeningen werden rond je gespreid om je wapenrusting te versterken
zodat er nu niets meer in de weg zal staan om ervoor te zorgen dat de
wereld Mijn stem kan horen.
Je liefhebbende Redder
Jezus Christus
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Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!
Woensdag 29 juni 2011 19.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal
gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu
snel over de hele wereld verspreiden. Mijn Hart staat in vuur en vlam door
de liefde voor Mijn bijzondere kinderen die bij Mijn oproep opstonden.
Want zij zijn de strijdmacht die Mijn kinderen zal leiden.
Al Mijn zegeningen omhullen elk van diegenen die Mijn kruis helpen dragen
voor het welzijn van de mensheid. Aan hen wordt de Heilige Geest verleend
om hen in staat te stellen deze boodschappen viraal en met een
daadwerkelijke impact te verspreiden.
Mijn kinderen en Mijn volgelingen, denk gewoon aan dat ene ding waarop Ik
wil dat jullie je toespitsen. Waarschuw de anderen om voorafgaand aan de
Waarschuwing te verzoeken om verlossing! Ze moeten nu hun zonden
belijden en hoeven niet bang te zijn. Integendeel, ze moeten zich
verheugen. Er zijn nog maar een paar maanden te gaan voor deze grootse
daad van Mijn barmhartigheid. Verlies geen tijd! Ga in liefde en vrede! Deins
niet terug voor dit werk! Het gaat om het welzijn van al Mijn kinderen. Al
diegenen die werken om Mijn Waarheid te verspreiden, zullen voor hun
toewijding en geloof beloond worden. Mijn zegeningen zullen ieder van hen
en hun familie beschermen.
Verheug jullie nu, want de tijd is rijp dat de wereld eindelijk naar Mijn stem
luistert zoals het hoort!
Jullie geliefde Redder
Verlosser en Koning van de gehele mensheid
Jezus Christus
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Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij
niet de rug doen toekeren!
Donderdag 30 juni 2011 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart
want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door
het internet.
Op deze manier zullen meer mensen de wereld kunnen vertellen hoe ze zich
op de Waarschuwing moeten voorbereiden. Mijn Hart barst van vreugde
wanneer Ik in alle uithoeken der aarde de liefde zie die Mijn kinderen voor
Mij bezitten. Mijn liefde vergaat nooit. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zijn
vervuld van Mijn liefde, die zij in hun hart voelen. Nu kunnen zij aan de
wereld, waaronder de cynische mensen, vertellen hoezeer zij Mij vereren
door tegenover allen Mijn heerlijkheid te loven. Want die moedige en
liefdevolle schepsels van Mij zullen nu diegenen die zich tegen Mij
verzetten, naar de waarheid over waarom zij in eerste instantie op deze
aarde zijn, trekken.
De Hemel verheugt zich met diegenen die hun liefde voor Mij openlijk op
het internet verkondigen. Mijn liefde voor hen zwelt verder aan waardoor
Mijn genaden over elk van hen uitgestort zullen worden, zich uitstrekkend
van de ene hoek van de aardbol naar de andere.
Ik kom nu om jullie voorafgaand aan de Dag des Oordeels te redden
Onthoud één les, kinderen! De waarheid van Mijn Leer veranderde nooit.
Menselijk falen, de zonden van Mijn gewijde dienaren en diegenen die de
Waarheid misbruikt hebben om deze te schikken naar hun eigen ambities,
kunnen Mijn naam bezoedeld hebben maar ze veranderen nooit wie Ik Ben.
Ik Ben de Redder van de mensheid. Ik kwam de eerste keer om jullie te
redden om de vergeving van de zonden mogelijk te maken. Nu kom Ik
opnieuw om jullie voorafgaand aan de Dag des Oordeels te redden.
Omdat Mijn liefde zo krachtig is, zal deze nu door de kracht van de Heilige
Geest de hele wereld doordringen om jullie terug in de schoot van Mijn
tedere liefde te trekken. Voel nu Mijn liefde, kinderen! Laat jullie

~ 43 ~

teleurstelling over de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij,
Jezus Christus, of Mijn Eeuwige Vader niet de rug doen toekeren!
Aan diegenen die Mij de rug toekeerden vanwege de zonden van de Kerk
Het is door de zonde dat jullie geneigd waren de Waarheid weg te stoppen.
Diegenen van jullie die de Kerk de schuld geven van jullie gebrek aan geloof
in Mij, zijn niet eerlijk met zichzelf. Want als jullie werkelijk van Mij houden,
zouden jullie geen uitvluchten verzinnen. Kinderen, Satan is nu overal ter
wereld aan het proberen om jullie bij elke gelegenheid ervan te overtuigen
dat jullie geloof niet relevant is, niet belangrijk, dat jullie geloof jullie geen
plaats in de Hemel zal garanderen. In sommige gevallen geloven jullie dat
Gods barmhartigheid oneindig is en dat jullie gered kunnen worden van
zodra jullie een leven leiden waarin jullie anderen geen kwaad berokkenen.
Jullie dagen Mij heel vaak uit wanneer jullie Mij de schuld geven van het
kwaad in de wereld. Het is dan dat jullie boos worden op Mij en God de
Eeuwige Vader. Hoe kan God zich op de achtergrond houden en toestaan
dat een dergelijk kwaad zich manifesteert in de wereld? Terwijl moord,
verkrachting, abortus, foltering, hebzucht en armoede bestaan? Jullie
moeten daar nu mee stoppen en naar Mij luisteren!
Denk eraan dat de zonde, veroorzaakt door Satan van wie de meeste
mensen tegenwoordig niet meer geloven dat hij bestaat, eenieder van jullie
kan aantasten door het geschenk dat jullie van jullie Schepper, God de
Vader, kregen. Dit geschenk van de vrije wil is aan iedereen gegeven.
Sommigen gebruiken dit geschenk voor goede werken waarbij ze allen liefde
betonen, terwijl anderen deze misbruiken om van anderen te profiteren.
Wanneer Satan hen, door hun eigen zwakke vrije wil, tot zich trekt, dan
zullen ze vatbaar worden voor het plegen van gruweldaden. De vrije wil
behoort jullie toe, kinderen. Wanneer deze door de zonde bedorven raakt,
volgt er chaos in de wereld. God de Vader kan jullie niet dwingen met iets
op te houden, of het nu goed of fout is. Want Hij zal niet ingaan tegen jullie
vrije wil. Hij zal jullie altijd ertoe aanzetten te bidden om de genaden te
ontvangen die nodig zijn om de zonde te vermijden. Het zal uit vrije wil zijn
dat jullie één van de twee beslissingen zullen nemen. Jullie tot God wenden,
of jullie laten verleiden door de leugens van Satan die jullie geest zal
wegdraaien van de Waarheid.
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Vergeet niet dat Ik de Waarheid ben! Satan wil niet dat jullie de Waarheid
inzien. Hij zal jullie intelligentie aanwenden en gesofisticeerde argumenten
voorleggen om jullie te verleiden. Hij kan er jullie zelfs van overtuigen dat
iets slecht is, terwijl het goed is. Wanneer jullie dus menen dat het vanwege
de zonden van de Kerk schijnheilig is om zich tot lof van God op gebed te
richten, moeten jullie inzien wat voor een misleiding dit is. Een andere
manier om jullie ertoe aan te zetten en jullie van Mij, de Waarheid, af te
keren. Toon Mij nu jullie liefde, kinderen, door op te staan en in een
ongelovige wereld Mijn naam te verdedigen!
Zeer spoedig zullen jullie anderen aanmoedigen naar jullie inzichten te
luisteren. Net zoals diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven luid
uitschreeuwen hoezeer zij Mij haten, moeten jullie de wereld nu vertellen
dat jullie van Mij houden. Pas dan zal in de wereld de massale bekering in
beweging gezet worden. Laat Mij jullie nu oprichten zodat jullie Mijn
kinderen erop kunnen voorbereiden om Mijn Nieuw Paradijs op aarde
binnen te gaan. Denk eraan dat alleen diegenen die in Mij en Mijn Eeuwige
Vader geloven dit Paradijs kunnen binnentreden!
Ga nu en breng Mij de schare!
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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