666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer
verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om
deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie
Vrijdag 1 juni 2012 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil
invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid
geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat
er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden.
Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de
wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te
midden van de duisternis.
Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische
politieke leiders aller tijden.
Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meeste
mensen voor de gek houden.
Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal als Christelijk aanzien worden.
Na verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken die in aantal zullen
toenemen waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken.
Er zal gezien worden dat hij de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal
geliefd zijn in bijna elk land van de wereld.
Bovendien zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt.
Velen zullen geloven dat hij door Mijn Vader gestuurd werd en dat hij Mij,
Jezus Christus, de Redder van de wereld, is.
Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven voor hem opgeven en
hij zal lachen en de spot met hen drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.
Dit zal de grootste misleiding aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie
ziel te roven, jullie van Mij af te nemen.
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Hij en de Valse Profeet, die als een koning op de Stoel van Petrus zal zitten,
zullen heimelijk een ene-wereldreligie beramen.
Dat zal een soort van christelijke religie lijken te zijn, die de liefde uitdraagt.
Deze zal echter niet de liefde voor elkaar, die van God komt, bevorderen. In
plaats daarvan zal deze de liefde voor de Antichrist en de trouw aan hem
alsook de eigenliefde propageren.
De gruwel houdt hier niet mee op want zodra zij Gods kinderen verleid
hebben, zal de aanval ingezet worden.
Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van
verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen
moeten deelnemen.
Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven.
Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen
worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het
merkteken van het beest zijn.
666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen,
waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals
elke vaccinatie.
Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook
jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot
deel van de wereldbevolking uit te roeien.
Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie
opdragen wat te doen.
Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen.
Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie
reddingslijn.
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Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven
door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten
aanvaarden.
Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet
gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt
worden voor de ogen van Satans leger.
Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten
houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water
moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden.
Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak
gegeven worden als dat nodig is.
Er is nu veel planning nodig.
Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch
niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun
tijd van nood?
Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus
niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie
beschermen en jullie zullen veilig zijn.
Bid intens voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te
vermijden.
Deze onschuldige zielen zullen gered worden als zij zich in een staat van
genade bevinden op het moment dat zij gedwongen worden de chip te
aanvaarden.
De rest van jullie moet plannen maken om jullie familie en jullie trouw aan
de Heilige Eucharistie en de Mis te bewaren.
Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de
transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de
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Heilige Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij machteloos zal
staan.
Mijn Heilige Missen moeten aanhouden. Diegenen onder jullie die dit weten,
moeten zich nu massaal verzamelen en de voorbereidingen aanvatten.
Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om
jullie gelederen overal ter wereld te laten aangroeien.
De Rots zal beladen worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zeggen
dat het Mijn nieuwe Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar!
Maar wanneer de vervolging eindigt, zullen Mijn Restkerk en Mijn
uitverkoren mensen de Tempel laten heropbouwen en Mijn Nieuw
Jeruzalem zal vanuit de Hemel naar beneden komen.
Zij zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen in de Hemel en op
aarde op hetzelfde moment gehoord worden.
En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn aankomst inluiden en velen
zullen in extase ter aarde neervallen en van opluchting, uit liefde en van
blijdschap huilen.
Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De lucht zal
opklaren, de donder zal weergalmen en de koren van de engelen zullen in
zoete harmonie zingen terwijl al Gods kinderen de ware Messias zullen
verwelkomen.
Ik, Jezus Christus zal komen om te oordelen. En de Hemel en de Aarde
zullen één worden.
De nieuwe glorieuze pracht, de vernieuwde aarde, zal tevoorschijn komen en
het Nieuwe Paradijs zal al diegenen omhelzen van wie de namen in het Boek
des Levens staan en die zich eendrachtig zullen verenigen.
En terwijl de beëindiging van de oude aarde - bezoedeld door de smet van de
zonde – afgelopen zal zijn, begint het Nieuw Tijdperk pas.
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Daar moeten jullie naar streven. Dat is waar jullie recht op hebben, als deel
van jullie natuurlijk erfgoed.
Focus jullie enkel op het redden van alle zielen!
Dat is de reden waarom jullie de obstakels, die op jullie weg geplaatst
worden, moeten negeren. De vervolging. Het leed. De gruwel van het kwaad
door de handen van anderen. Al wat telt, is het redden van zielen.
Jullie Redder, Jezus Christus

H. Maagd Maria: Ik openbaarde deze gruwelijkheden te La
Salette aan de kleine kinderen, Melanie en Maximin
Zaterdag 2 juni 2012 11.00u
Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die van Mijn Zoon houden op dit
moment bidden om de genaden van sterkte en volharding.
De kennis die jullie door deze boodschappen geopenbaard wordt, kinderen,
dient om jullie te helpen jullie voor te bereiden.
Heb nooit het gevoel dat jullie, als Gods strijdmacht, niet in staat zullen zijn
om het kwaadaardig regime, dat op het punt staat om zich binnenkort aan
de wereld te tonen, te weerstaan.
Denk altijd aan de kracht van Mijn Heilige Rozenkrans!
Denk er altijd aan dat de macht van Mijn Vader de grootste macht van alle is!
Geen macht is zo sterk dat deze de roemrijke macht van God kan verslaan.
Als je een waar kind van God bent, als je door Mijn Zoon tot de Vader komt,
zal je beschermd worden.
Angst wordt veroorzaakt door het onbekende maar kan ook opgewekt
worden wanneer de waarheid geopenbaard wordt.
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Sta toe dat de genaden, die jullie door de kruistochtgebeden geschonken
worden, jullie de gemoedsrust en de zielskracht geven om op te rukken voor
de redding van de zielen.
Hoe meer zielen bekeerd worden tot de liefde voor Mijn Zoon, hoe
krachtiger jullie Kruistocht zal zijn!
Houd van elkaar en verenig jullie in gebed om te helpen Gods kinderen te
behoeden voor de Antichrist.
Bid, bid, bid dat elke ziel moedig genoeg zal zijn om zijn giftig merkteken af te
wijzen.
Ik heb deze gruwelijkheden lang geleden te La Salette geopenbaard aan de
kleine kinderen, Melanie en Maximin. De tijd om deze profetieën te
ontvouwen, breekt spoedig aan.
Er werd deze kinderen verteld over de verdorven plannen en zij aanvaardden
wat Ik hen vertelde. Nu moeten jullie, kinderen, aanvaarden dat deze
gebeurtenissen plaats moeten vinden.
Jullie moeten intens bidden om een groot gedeelte van het leed, dat door
de mensheid doorstaan zal moeten worden, af te zwakken en te
verzachten.
Wees moedig, kinderen!
Vertrouw op Mijn Zoon en laat Hem de vrijheid om jullie, zoals het hoort, te
leiden zodat de zielen gered kunnen worden uit de klauwen van het beest.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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Jezus: Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende
hand!
Zaterdag 2 juni 2012 21.00u
Mijn zeer geliefde dochter, als Mijn volgelingen Mij toestaan dat Ik hun ziel
overspoel met Mijn onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen
ontbranden die hen zal verbazen.
Kom tot Mij als vertrouwvolle kinderen met een eenvoudig en open hart,
zonder verwachtingen, en Ik zal jullie een vrede bezorgen die jullie nergens
anders zullen vinden.
Terwijl Ik ween door de manier waarop het kwaad en de hebzucht de wereld
aangegrepen hebben, ben Ik ook vervuld van vreugde door de zuivere liefde
die Mijn volgelingen Mij, hun Jezus, betonen.
Hoeveel verlichting en troost bezorgen zij Mij en hoe wou Ik dat Ik Mijn
armen rond hen kon slaan.
Hoe wou Ik dat zij konden horen dat Ik hen vertel hoeveel Ik van hen houd.
Hoe verlang Ik naar de dag dat Ik Mijn hand uitstrek, hun hand in de Mijne
neem en hen naar Mijn Nieuw Koninkrijk haal waarop zij eindelijk bij Mij
zullen thuiskomen.
Die dag is niet veraf.
Aan al Mijn volgelingen: in deze tijd moeten jullie naar Mij luisteren.
Jullie moeten sterk zijn en volharden tijdens de komende beproevingen en
nooit de moed verliezen.
Het lopen naar Mijn Koninkrijk, over de weg die voor jullie werd
uitgestippeld, zal jullie pijn doen. Velen onder jullie zullen strompelen en
struikelen.
Sommigen onder jullie zullen teruglopen naar waar jullie vandaan kwamen.
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Anderen zullen gaan zitten, opgeven en blijven steken tussen het begin van
hun tocht en de poorten naar het Eeuwig Leven. Hun geloof zal zo zwak
worden door de obstakels waarmee zij geconfronteerd zullen worden.
De sterkeren zullen onverschrokken zijn. Zij zullen vooruit willen komen en
stormen met elk sprankeltje energie naar het Nieuw Tijdperk van Vrede.
Niets zal hen in de weg staan. Zij zullen weten hoe zij het komende lijden
moeten weerstaan. Zij zullen weten hoe zij de vijand moeten bestrijden. Met
weinig angst in hun hart zullen zij luisteren naar elke instructie die door Mij
aan hen gegeven wordt.
Zij moeten zich altijd inspannen om terug te gaan en diegenen die zwakker
zijn, diegenen die bang zijn, mee te voeren. Zij moeten diegenen, bij wie de
wilskracht en de moed ontbreekt om in Mijn naam op te staan, op hun
schouders dragen.
Diegenen die jullie hulp weigeren, zullen achtergelaten worden en zullen
deel gaan uitmaken van het koninkrijk van het beest van waaruit er geen
ontsnappen mogelijk is.
Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende hand!
Als jullie alles aan Mijn Heilige Wil onderwerpen, zal Ik voor alles zorgen.
Vertrouw op Mij! Volg Mij!
De tijd dringt maar er is nog ruim de tijd om jullie voor te bereiden op de
strijd die in het verschiet ligt.
Ik houd van jullie allemaal. Vergeet nooit de kracht van Mijn liefde!
Jullie geliefde Redder
Koning van de Verlossing
Jezus Christus
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Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals
opgedragen door Mijn geliefde Moeder
Zondag 3 juni 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni
doorbrengen in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde
Moeder.
Deze maand is de tijd waarin, door de Kruistocht om bekering, veel mensen
de genade van een onmiddellijke bekering kunnen ontvangen door de
offers gebracht door diegenen onder jullie die gehoor geven aan Mijn
Moeder, de Moeder van de Verlossing.
Jullie moeten deze maand bedaard zijn.
A.u.b., Ik verzoek jullie dringend om jullie Kerken, zoveel als jullie kunnen,
om 15.00 uur te bezoeken om het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid te bidden.
Katholieken, a.u.b., ontvang deze maand Mijn Heilige Eucharistie, indien
mogelijk, iedere dag.
Want deze maand zal de tijd zijn waarin de laatste hand gelegd wordt aan
de plannen, die in stilte aan de gang zijn, om de onrust in het MiddenOosten op te drijven.
Wees sterk! Wees geduldig! Wees nederig van hart!
Onderwerp jullie wil aan Mij en bied jullie beproevingen en offers aan voor
de bekering van alle zondaars.
Ga heen in vrede, Mijn geliefde volgelingen.
Mijn Heilige Geest strekt zich momenteel uit over jullie allen terwijl Ik jullie
tot deze bijzondere devotie uitnodig.
Jullie geliefde Jezus
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Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de
tweede keer verworpen worden
Maandag 4 juni 2012 15.20u
Mijn zeer geliefde dochter, zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de
Joden, aanvaardden Mij als de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en
stierf voor de zonden van de mensheid.
Deze keer zullen zeer weinig Christenen beseffen dat Ik het ben, die thans
tot hen spreekt voordat Ik de tweede keer kom.
Zij zullen de leugens die ontspruiten uit de mond van leugenaars, de valse
profeten van wie zij zullen houden, terwijl zij Mij zullen verwerpen met een
haat die haaks op hun liefde voor God staat.
Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de tweede keer
verworpen worden.
Jullie moeten je niet bedroefd voelen door de manier waarop Ik bespot,
geschopt en geslagen wordt en Mijn boodschappen belachelijk gemaakt
worden. Want een dergelijke haat tegen Mijn heilig woord kan enkel van
Satan komen. Als Satans razernij hevig wordt, zoals nu, kunnen jullie er zeker
van zijn dat hij zich zorgen maakt over de zielen die Ik van plan ben te redden
uit zijn klauwen.
Sluit jullie oren! Kijk recht voor jullie uit en focus jullie enkel op Mij!
Elk soort aanval zal op jullie, Mijn volgelingen, afgestuurd worden om jullie
tegen te houden Mij te volgen.
Elk argument tegen Mijn woord - door diegenen die zich beroemen op hun
deskundigheid in heilige, spirituele zaken – moet opzij geschoven worden.
Zij hebben de Heilige Geest niet in hun ziel want zij zijn dat niet waardig
vanwege de zonde van hoogmoed.
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Zoals Ik leed onder de geseling aan de zuil, zo ook zal Ik opnieuw lijden
omdat mijn heilig woord nu vol haat afgekraakt wordt door diegenen die
ervoor zullen zorgen dat Mijn woord verworpen wordt.
Ik zeg nu tegen deze zielen: als jullie Mijn barmhartige hand om de mensheid
te redden niet willen aanvaarden, waarom dragen jullie dan zo’n haat in jullie
hart?
Weten jullie niet dat jullie verleid worden door de Boze, die jullie blind wil
maken voor de waarheid?
Haat, laster en achterklap komen niet van Mij. Wanneer jullie toestaan dat
deze walgelijke zonden jullie overmeesteren, houden jullie niet van Mij.
Jullie zullen terug tot Mij komen als jullie, wanneer jullie tijdens de
waarschuwing voor Mij komen te staan, de nodige nederigheid bezitten om
Mij te vragen jullie te vergeven.
Als jullie nu niet zwijgen, zullen jullie lijden en jullie wroeging zal jullie zwak
en bevend voor Mijn aangezicht laten staan.
Hoezeer verwonden jullie Mij!
Hoe laten jullie Mij lijden!
Jullie geselen Mij net zoals Ik de eerste keer gegeseld werd. Toch zeggen
jullie dat jullie heilige leerlingen van Mij zijn.
Jullie zijn een bron van groot verdriet voor Mij.
Aan Mijn volgelingen zeg Ik om deze beschimpingen te negeren.
Open jullie mond niet of laat jullie niet in met diegenen die woede en haat
tentoonspreiden en die tegelijkertijd beweren van Mij te houden.
Hoe kunnen jullie van Mij houden wanneer jullie elkaar geen liefde of geduld
betonen?
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Jullie zijn hypocrieten als jullie een ander in Mijn naam teisteren.
De tijd is nu rijp voor de tweede afwijzing, die niet verschilt van de eerste
keer.
De bespotting zal inhouden dat deze - naar eigen zeggen - heilige leerlingen,
Mijn profeten zullen bespotten door te proberen hen te doen struikelen door
hun kennis van de Schrift in twijfel te trekken.
Mijn profeten begrijpen de Schrift niet en zij zullen Mijn woord niet
verdedigen.
Toch zullen deze zogenaamde heilige leerlingen ervoor proberen te zorgen
dat Mijn profeten dom en onwaardig lijken, net zoals dat gebeurde terwijl
Mijn hoofd met doornen gekroond werd.
Bovendien zullen zij tot het uiterste gaan om hen tot de orde te roepen en
hen te beschamen terwijl zij tegelijkertijd betuigen hoeveel kennis zij
bezitten over Mijn Leer.
Het treiteren zal doorgaan tot het na de Waarschuwing – wanneer deze
zielen de fout, die zij gemaakt hebben, beseffen – verlicht wordt.
Zij zullen hierdoor wenen en lijden, maar Ik zal hen vergeven omdat Ik van
hen houd.
Maar daarna zullen velen niet tot inkeer komen. Zij zullen verschrikkelijk
lijden en vervolging aan Mijn eindtijdprofeten toebrengen. Zij zullen geen
moment opgeven.
Elke afbreuk, belediging en aanval zal hen - in Mijn naam, Jezus Christus, de
Mensenzoon – naar het hoofd geslingerd worden.
Zij zullen Mij, doorheen Mijn Heilig woord dat hen vandaag de dag gegeven
wordt, tot het einde toe verloochenen.
Dan zal hen nog eenmaal tijd geschonken worden om het Boek der
Waarheid te aanvaarden. Zij zullen Mij ofwel aanvaarden ofwel afwijzen.
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Vervolgens zal Ik al die nederige zielen, die van Mij houden, verzamelen en
zullen de Nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde samensmelten.
Diegenen, die Mij dan nog steeds afwijzen, zullen in het vuur van de hel
geworpen worden.
Ik kom nog een laatste keer om jullie te redden.
Open jullie hart en zie in dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept!
Als jullie dat niet kunnen zien, dan hebben jullie veel gebed nodig om de
Heilige Geest in staat te stellen waarlijk jullie ziel te betreden.
Denk eraan dat diegenen, die gezegend zijn met de Heilige Geest, anderen
niet beledigen, niet lasteren en geen haat tegen Gods kinderen verspreiden.
Zij willen Gods kinderen niet beheersen.
Zij overtreden de Tien geboden niet.
Jullie Jezus

Satan is van plan om de geest van sommige van Mijn
uitverkoren zielen, ten aanzien van deze missie, te
vergiftigen
Dinsdag 5 juni 2012 22.00u
Mijn dochter, het is voor diegenen, die Mijn zieners overal ter wereld volgen,
niet verstandig om te bezwijken voor het nieuwe plan van de Boze.
Hij is van plan de geest van sommige van Mijn uitverkoren zielen, ten aanzien
van deze missie, te vergiftigen.
Hij zal de ene tegen de andere opzetten.
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Hij zal onder hen twijfel zaaien tegen deze heilige boodschappen en dat zal
jou veel leed en verdriet bezorgen.
De spirituele jaloersheid zal toenemen, als een beest dat opstijgt uit de
diepte van de oceaan, en het zal niet enkel over deze boodschappen, maar
ook op jou, een stortvloed van haat uitstorten.
Jij moet bidden want dit zal spoedig gebeuren.
Wacht deze gebeurtenissen af in dagelijks gebed en sta niet toe dat deze
reeks van aanvallen je ontmoedigen.
Mijn volgelingen moeten hierop bedacht zijn want wanneer dit in de
komende maand begint, zullen ook jullie bekoord worden om aan Mijn
heilig woord te twijfelen.
Deze profetie zal zich voor jullie ontvouwen en zal de, tot nu toe, meest
wrede en pijnlijkste aanval op deze missie zijn.
Deze aanvallen zullen niet enkel voortkomen uit diegenen die de
boodschappen van diegenen, waarvan zij geloven dat het ware hedendaagse
zieners en profeten zijn, verspreiden. Zij zullen gesteund worden door een
aantal van Mijn gewijde dienaren.
Het venijn zal veel zielen vergiftigen en velen zullen Mij afwijzen.
Negeer deze aanvallen, Mijn dochter! Ga voort en geef de wereld deze
boodschappen zo snel als je kunt.
Het is belangrijk dat jullie Mijn heilig woord en Mijn gebeden verspreiden,
zelfs onder diegenen die niet naar Mij willen luisteren. Want wanneer deze
boodschappen hen geschonken worden, zullen velen het geweten voelen
knagen om toch te luisteren en dan zullen zij de genaden krijgen om de
waarheid in te zien.
Onderschat de macht van Satans invloed op jullie nooit!
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Hij richt zich vooral op de zielen die Ik nodig heb om Mij te helpen in Mijn
missie om de mensheid te redden.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

H. Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven
lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon
Woensdag 6 juni 2012 17.00u
Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn
Zoon.
Het lijden – hoe zwaar het ook is – brengt genaden, vooral als dit bereidwillig
omhelsd wordt voor de redding van zielen.
Wanneer jullie lijden, denk er dan altijd aan hoe Mijn Zoon geleden heeft.
Onthoud dat Zijn fysieke marteling door mensen zeer moeizaam verdragen
zou worden. Niettemin kan mentaal lijden dezelfde pijn teweegbrengen.
Voor diegenen die tegen het lijden vechten: jullie moeten Mij, jullie geliefde
Moeder van de Verlossing, vragen om jullie te helpen ermee om te gaan.
Ik zal jullie lijden nemen en het aan Mijn dierbare Zoon in jullie naam
aanbieden om zielen te redden.
Hij zal slechts nemen wat hij nodig heeft en zal jullie troost schenken.
Bovendien zal hij jullie last verlichten.
Het lijden kan een vorm van zuivering voor de ziel zijn.
Verwerp het en vecht ertegen, en het zal jullie geen soelaas bieden. Het zal
een veel zwaardere last worden.
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Wanneer jullie het met liefde opofferen, zullen jullie van jullie last bevrijd
worden en zullen jullie vreugdevol worden.
Vrees het lijden nooit want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van
Mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit
de diepten van de hel. Nu werden er nog eens 5 miljoen
vrijgelaten
Donderdag 7 juni 2012 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de
Hemelse strijd, die verder woedt tegen Satan en zijn gevallen engelen.
Nu op elk land losgelaten, teisteren het leger van Satan en hun toegewijde
volgelingen op aarde Gods kinderen op alle manieren.
Er zijn de zichtbare tekenen. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd
teweeggebracht door de krachten van het kwaad, wiens hoofddoel het was
om deze op de knieën te krijgen. Hiermee niet tevreden, willen de krachten
van het kwaad de Heilige Eucharistie vernietigen door deze te onteren.
Het was Satans plan, om het geloof van Mijn volgelingen te vernietigen
door het demoraliseren van Mijn Kerk op aarde.
Veel van Mijn volgelingen huldigen Mij, hun Redder, niet langer omdat zij de
zonden afkeuren van diegenen die Mij in de Kerk vertegenwoordigen.
Hoezeer verwondt Mij dit als zij Mij zo snel in de steek laten.
De geloofsafval in de hedendaagse wereld door Gods kinderen te bekoren
hun geloof te verloochenen, werd eveneens door Satan gepland.
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Als alternatief wendt hij een nieuwe religie aan, meestal bekend als de New
Age. In plaats van God te verheerlijken, verheerlijken zij het menselijk wezen
als geestelijk superieur en bevelvoerend.
Zoals Lucifer, die niet enkel als God wilde zijn, maar die God wilde worden,
wil deze snel evoluerende sekte Gods kinderen ervan overtuigen dat zij
meester zijn over hun eigen lot.
Dat alles gecontroleerd kan worden door een vals geloof en een
metafysische wereld die niet bestaat.
Het geloof in valse goden zoals Boeddha, heeft zoveel mensen geschaad en
hen naar een duistere wereld gevoerd, die op het eerste gezicht lijkt te
schitteren, maar die er niet in slaagt om zuivere liefde voor elkaar te doen
ontbranden.
In plaats daarvan komen al deze New Age-religies neer op één ding:
obsessie voor zichzelf en eigenliefde ten koste van een ander.
De oorlogen die de vrijmetselaarsorden van Satan creëren, zijn talrijk aan het
worden en de grootste groep van allen zal de controle over het MiddenOosten bekokstoven door een bloedbad.
In Europa zullen zij de invoering van een nieuwe ene-wereldmunt
bekokstoven, om slaven van hen te maken.
De greep van Satan is zo sterk, dat het veel gebed zal vragen om de macht
die hij uitoefent omver te werpen. Bovendien zal er de verleiding zijn om
Gods kinderen af te keren van de waarheid.
Hij, Satan, kan jullie denken compleet in de war sturen. Hoewel hij niet de
macht heeft om te weten wat jullie denken, kan hij gedachten en twijfels in
jullie geest plaatsen.
Wanneer jullie aanvankelijk weerstand bieden, door te bidden om de
genaden jullie te beschermen, verhoogt hij zijn activiteiten.
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Satan stuurt zijn demonische engelen naar de gelovigen en kwelt hen. Als
jullie hen zouden kunnen zien, zou dat jullie schokken. Er kunnen er twee of
drie jullie omringen en zij kunnen jullie doen struikelen, ervoor zorgen dat
jullie verward of verontrust raken en dat jullie geest gevuld wordt met
liefdeloze gedachten over een andere persoon.
Alles wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die
Hem op aarde vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.
Daarna richt hij zich op diegenen met hoge posities, die zeggenschap hebben
over miljoenen levens. Hij verleidt hen door corruptie, manipulatie van de
macht en de invoering van slechte wetten die ontworpen zijn om pijn en
ontbering te veroorzaken. En vervolgens orkestreert hij oorlog.
Kinderen, negeer de strijd niet, want deze is echt!
600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit de diepten van
de hel.
Nu werden er nog eens 5 miljoen vrijgelaten. De tijd, waarin de strijdmacht
van God in de Hemel Satan moet vernietigen, heeft een aanvang genomen.
De tijd, waarin Mijn strijdmacht op aarde de wapens moet opnemen, heeft
eveneens een aanvang genomen.
De tijd dringt. We hebben veel werk te doen.
Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan de redding van de zielen
slechts bewerkstelligen als in deze tijd Mijn stem gehoord wordt.
Satan weet dat. Hij heeft een vloek over deze missie geplaatst en zal veel van
Gods kinderen wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan
tegenhouden dat het Boek der Waarheid geopenbaard wordt daar Ik het
ben, Jezus Christus, die dat doet.
Nochtans zullen veel arme zielen overtuigd worden de andere kant op te
kijken wanneer Ik de waarheid, zoals voorzegd in het Boek der Openbaring,
zichtbaar voor de hele wereld bekendmaak.
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Sta hem nooit toe jullie voor zich in te nemen! Jullie kunnen dit doen door te
weigeren jullie te mengen in de beledigingen of het spottend lachen van
anderen, wanneer jullie Mijn heilig woord verkondigen. Want door jullie met
hem in te laten, geven jullie hem de munitie die hij nodig heeft om jullie af te
matten.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de hele mensheid

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet
eisen dat jullie Mij volgen
Vrijdag 8 juni 2012 19.05u
Mijn zeer geliefde dochter, velen die deze woorden lezen – Mijn heilige
woorden, uit liefde aan de mensheid gegeven – begrijpen Mijn intenties
verkeerd.
Het is Mijn belofte, als de Mensenzoon, de hele mensheid te redden.
Mijn kruisiging aan het kruishout was niet zomaar een moment in de tijd of
een moment in de geschiedenis.
Het was een offer, gebracht om eenieder van jullie, ook vandaag nog, het
Eeuwig Leven te bieden.
Dit is een plechtige belofte: het leven in de komende wereld is voor
iedereen bestemd.
Ik kom nu om jullie voor te bereiden.
Ik heb jullie al eerder verteld dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen
voor de gevaren van het verwerpen van Mijn Leer en de Tien Geboden,
vastgelegd door Mijn Eeuwige Vader, Ik Gods kinderen niet kan bevelen of
van hen kan eisen dat zij naar Mij luisteren. Want de hele mensheid, evenals
de engelen in de Hemel, kregen een bijzonder geschenk, het geschenk van de
vrije wil.
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De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij
volgen.
Ik kan jullie waarschuwen, de dwaling van jullie gewoontes tonen, maar Ik
kan niet eisen dat jullie aan Mijn oproep gehoor geven.
Ik kan het alleen vragen.
De vrije wil, hoewel een geschenk, kan ook een obstakel zijn daar het door
Satan aangewend zal worden om leugens in jullie geest te zaaien.
Hij kan eisen stellen van een zeer gedwongen aard, waartegen jullie zeer
moeilijk zullen kunnen strijden, zodanig is zijn macht.
Mijn geduld wordt in deze tijd, de eindtijd, op de proef gesteld als nooit
tevoren.
Ondanks Mijn kruisdood, waarbij Ik uit liefde Mijn leven gegeven heb om elk
van jullie te redden, zijn velen vergeten wat dit Offer daadwerkelijk
betekent.
Ik gaf Mijn leven voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn
kinderen niet?
Als zij nu, doorheen deze boodschappen, niet naar Mij willen luisteren, is dat
de keuze die zij uit eigen vrije wil maken. Waarom blijven zij dan de inhoud
van de Heilige Bijbel verkeerd interpreteren en verdraaien?
Ongeacht hoeveel Ik afgewezen word, Ik zal Mijn plicht, om jullie te
waarschuwen voor de komende gevaren, nooit nalaten.
De gevaren waarover Ik spreek, omvatten niet enkel de ellende die door de
goddeloze volgelingen van Satan voor jullie naties gepland wordt, de
controle over jullie geld, jullie eten of het menselijke leven.
Neen, Het gevaar waarvan jullie je bovenal bewust moeten worden, is het
gevaar jullie ziel te verliezen aan Satan en zijn gevallen engelen.
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Of jullie nu acht slaan op Mijn woord, is geheel aan elk en eenieder van
jullie.
Alles wat Ik vraag, is dat jullie luisteren. Het nalaten te luisteren om de
bijzondere genaden te ontvangen die Ik jullie nu verleen, leidt ertoe dat jullie
misschien niet naar behoren uitgerust zijn om jullie ziel te behoeden voor het
beest.
Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend om
de gebeden te nemen, die jullie doorheen deze boodschappen gegeven
worden.
Zij zullen jullie helpen om gehoor te geven aan Mijn oproep vanuit de Hemel
Jullie Jezus

God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de
eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel
uitvechten
Zaterdag 9 juni 2012 15.45u
Mijn liefste dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal
doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te vrijwaren.
Hoewel Ik het geschenk van de vrije wil moet respecteren - door Mij
verleend als één van de grootste geschenken om ervoor te zorgen dat de
mensheid uit eigen beweging, en niet onder dwang, van Mij zou houden – zal
Ik wonderen verrichten en mirakels teweegbrengen om Mijn kinderen bij Mij
thuis te brengen.
Als God van Gerechtigheid zou Ik kwaad nooit door de vingers kunnen zien of
aanvaarden, maar Ik zal wel al diegenen vergeven die, zodra zij zich bewust
worden van de inhoud van het Boek der Waarheid, terugkeren naar Mijn
Zoon en uitzien naar verlossing.
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Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.16,16) samen
met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten en zal, dat beloof Ik, de vijand en
de duivels, door de hand van Lucifer voortgebracht, verslaan.
Het moment waarop Satan voor 1000 jaar verbannen wordt, komt
dichterbij en wee de mens die niet aan hem of zijn verdorvenheid verzaakt.
De waarheid over Mijn Goddelijke Liefde en Mijn verlangen om Mijn
schitterend Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen, zal aan allen
getoond worden.
Alles zal, door Mijn profeten, in het werk gesteld worden om hen in de
armen van Mijn Zoon te trekken.
Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet!
Kom, luister naar Mijn oproep!
Wijs jullie erfdeel niet af!
Jullie staan nu voor de grootste crisis sinds de schepping van het menselijk
ras, want de tijd waarin jullie de definitieve keuze moeten maken, is
aangebroken.
Wees jullie ervan bewust dat elke leugen, elke bekoring om vertroosting te
zoeken in de armen van Satan en zijn duivels, bedacht wordt om jullie ziel te
stelen.
Slechts diegenen die tijd besteden aan de bescherming van hun geloof,
door gebed en de Sacramenten, zullen sterk genoeg zijn om hun macht te
weerstaan.
Denk eraan dat Satan niet kan winnen, omdat hij de macht daartoe niet
heeft. Hij zal nu iedereen bestoken, zelfs heilige zielen, om Mij en Mijn
geliefde Zoon af te wijzen.
In plaats daarvan zal hij jullie meezuigen in een afgrond van duisternis en
verwarring en jullie zullen verstrikt raken in een complex web van bedrog
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waaruit jullie je niet zullen kunnen bevrijden.
Luister nu naar Mij! De eindstrijd heeft een aanvang genomen. Maak niet de
fout deze oproep uit de Hemel te verwerpen want dat zal ertoe leiden dat
jullie voor eeuwig verloren zullen gaan.
O, als jullie getuige zouden zijn van de tragedie voor de zielen die de beker
van redding zullen weigeren.
Zij zullen samen met Satan hulpeloos in de diepte van de hel tuimelen,
waaruit geen terugkeer mogelijk is.
Ik moet, als jullie Vader, jullie wijzen op de gevaren die jullie tegemoet
treden.
Waarom willen jullie niet luisteren?
Als jullie in Mij geloven, weet dan dat Ik Mijn profeten zou sturen om jullie
te waarschuwen.
Deed Ik dit niet al eerder? Luisterden zij? Neen, velen deden dat niet en
vervolgens ontvouwde de profetie zich voor hun ongelovige ogen.
Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat het moment, waarop Mijn Zoon de ware Messias - gaat terugkomen, dichtbij is.
Satan weet dit. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles aan zal doen om
Mijn kinderen van Mij weg te trekken.
Ik ben jullie God, het begin en het einde.
Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat de
wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.
Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verzaken, wacht in al zijn glorie
de nieuwe wereld, Het Nieuw Paradijs op aarde.
Keer dat niet de rug toe!
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Sta niet toe dat gebrekkige menselijke redeneringen jullie, en jullie
dierbaren, verhinderen om dit schitterend Paradijs, waar het jullie aan niets
zal ontbreken, te betreden.
Kies voor Mijn paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere
plaats waar jullie naar ziel, lichaam en geest in volkomen harmonie zullen
leven.
Geen corruptie, geen zonde, enkel liefde, waar jullie in overeenstemming
met Mijn Goddelijke Wil zullen leven.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk
overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke
Kerken
Zondag 10 juni 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed
aan de dag te leggen.
Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Dit is de tijd om te
strijden voor jullie redding.
Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun
leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn
smeekbeden.
Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer!
Laat Mij nooit in de steek!
Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk.
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Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens!
Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk
op aarde te verdringen.
Het is tijd om voorbereidingen te treffen.
Jullie zullen weldra gedwongen worden om een nieuwe religie te slikken
die door de mens zal opgericht zijn.
Spoedig zullen jullie gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op
de Heilige Eucharistie maar niet Mijn Lichaam zal zijn.
Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen.
De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn
Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis
zoals het nu gebeurt.
Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door
de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen.
Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot niets meer dan
plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen.
Jullie moeten altijd te werk gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb
tijdens het Laatste Avondmaal.
Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint.
Want weldra zullen jullie het onmogelijk vinden om een valse leerstelling te
volgen, die jullie opgedrongen wordt door de gruwel die in het verschiet ligt.
De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, maar hij zal
het bevel voeren over alle Christelijke Kerken, die hij tot één Kerk zal
samensmelten.
Maar het zal niet op Mij, Jezus Christus, zijn dat de nieuwe tempel

~ 25 ~

gebouwd zal worden. Het zal een tempel zijn om de Heilige Stoel te
vervangen, om het beest te eren.
Sla nu acht op Mijn woorden want jullie zullen spoedig de waarheid zien.
Aan diegenen die dapper genoeg zijn om het op te nemen tegen deze
vervolging van jullie geloof: jullie moeten nu plannen maken.
Aan diegenen die niet de kracht bezitten om de heerschappij van de
Antichrist en de Valse Profeet te bestrijden: zink nu neer op jullie knieën en
smeek Mij om jullie te helpen.
Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die, geleid door Mijn
Twee getuigen, onder jullie zullen opduiken.
Henoch en Elia, aanwezig in Mijn Christelijke Kerken op aarde en in het
Huis van Israël, zullen weldra de prediking over de evangeliën, overal ter
wereld, beïnvloeden.
Niets zal het onderrichten van de waarheid tegenhouden.
Deze tijd zal moeilijk zijn maar sta op en volg Mijn strijdmacht op aarde en
meer zielen zullen gered worden. Laat de kudde, die Ik aan jullie leiding heb
toevertrouwd, nooit in de steek!
Wees niet bang want enkel door Mijn weg naar het Eeuwig Leven te volgen,
kunnen jullie gered worden.
Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen maar voor Mij
verloren gaan maar jullie zullen ook onschuldige zielen in de richting van het
pad naar de hel voeren.
Wees dapper, Mijn gewijde dienaren!
Aanvaard dat het moment van Mijn terugkeer op handen is. Jullie hebben
geen tijd te verliezen.
Jullie Jezus
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Moeder van de Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken
opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun
geloof te verdedigen
Maandag 11 juni 2012 12.02u
Al Gods kinderen worden wereldwijd opgeroepen in deze tijd eensgezind
samen te komen om te smeken om de barmhartigheid van Mijn Eeuwige
Vader.
Kinderen, stort jullie hart uit bij Mijn Vader en vraag Hem om jullie te
beschermen en jullie te bedekken met het Kostbaar Bloed van Zijn Zoon.
Jullie moeten van nu af aan er elke dag op letten dat jullie in de naam van
Jezus Christus, Redder van de wereld, tot God de Vader bidden om elke
bescherming tegen de kwade machten, die nu in elke uithoek hoogtij vieren.
Bid, bid, bid voor de Christelijke Kerken op aarde opdat hen de genaden
geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen.
Geef nooit de hoop op, kinderen, want zodra jullie trouw beloven aan Mijn
Zoon en om sterkte bidden, zullen jullie gebeden verhoord worden.
Vandaag vraag Ik dat jullie doorgaan met de kruistochtgebeden om bekering
en met het bidden van de allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid.
Deze maand is bestemd voor de bekering van veel naties.
Het vasten moet voortduren om zielen te redden en het mag verricht
worden naargelang ieders middelen.
Blijf bidden, kinderen, om de bekering die op dit ogenblik zo nodig is.
Bedankt om aan Mijn oproep gehoor te geven.
Moeder van de Verlossing
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Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden
door Mijn Restkerk op aarde
Maandag 11 juni 2012 16.30u
Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen nu die zielen, die ontvlamd
zijn door de kracht van de Heilige Geest ten gevolge van deze boodschappen,
zich in alle naties eensgezind verzamelen.
Zij zullen zich eenstemmig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat
iedere verdwaalde ziel uit de klauwen van het beest gegrist kan worden.
Mijn Restkerk zal zich al snel verzamelen en zal aangroeien doorheen de
wereld en het gebed zal hen samenbinden tot één Heilige Kerk.
Ik zal hulp sturen naar elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op
aarde. Vervolgens zullen zij opstaan en, in elke uithoek van de wereld,
moedig de waarheid verkondigen.
Mijn stem zal galmen als de donder en diegenen die werkelijk van Mij
houden, zullen Mij zeker herkennen.
De genaden van de Heilige Geest zullen de ziel van Mijn krijgsmannen in
brand zetten en zij zullen verder oprukken en Mij helpen de mensheid te
redden.
Verheug jullie, Mijn strijdmacht, want jullie zijn gezegend voor deze glorieuze
taak uitgekozen te zijn.
Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Redder, zullen jullie helpen om
jullie broeders en zusters ervoor te behoeden aan de Boze verloren te gaan.
Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe jullie, door de dichte en doornige
wildernis, naar het licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te loodsen.
Vrees Mijn hand nooit vermits Ik jullie voorga in de strijd tegen de Antichrist.
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Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn
Restkerk op aarde.
Denk er bovendien aan dat het aantal zielen dat gevrijwaard kan worden,
zal afhangen van de sterkte van jullie geloof, jullie edelmoedigheid van
geest en jullie bereidwilligheid in Mijn heilige naam te lijden.
Ik houd van jullie.
Ik zegen jullie.
Ik geef jullie de genaden die jullie nu nodig hebben om jullie wapenrusting op
te nemen en op te rukken naar Het Eeuwig Leven.
Jullie Jezus

De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de
gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden
Dinsdag 12 juni 2012 17.58u
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik diegenen die zeggen dat ze in Mijn
naam komen, maar wat niet zo is, nooit zou veroordelen.
Ik houd van al Gods kinderen, met inbegrip van de valse profeten die in
deze tijd gestuurd worden om de mensheid in verwarring te brengen.
Veel van dergelijke zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de behoefte
intiemer te worden. Zij kunnen zich, niet door eigen toedoen, inbeelden dat
zij goddelijke boodschappen ontvangen. Jullie moeten bidden voor dergelijke
zielen. Jullie mogen nooit over hen oordelen.
Dan zijn er diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen maar die het
kenteken van het beest dragen. De wolven in schaapskleren, zij stellen zich
tot doel de zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen door de zonde
van de misleiding.
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Dit zijn de gevaarlijke valse profeten wier doelstelling het is om de
waarheid van Mijn Leer te verdraaien op een zodanige manier dat het niet
merkbaar is.
Zij zullen jullie in Mijn Naam, door een uiterlijke façade van valse
nederigheid, laten geloven in een leugen. Zij zullen een tolerant masker van
bedrog voorleggen en jullie zullen ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid
verspreiden.
De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor
de mensheid gegeven worden.
De bekering verspreidt zich snel door de kracht van de Heilige Geest
wanneer boodschappen van de Hemel afkomstig zijn en wanneer zij alle
religies, alle geloofsovertuigingen omvatten om deze eensgezind te
verenigen.
Ik verzoek jullie op dit moment dringend om gebed voor dergelijke zielen, die
misleid werden te geloven dat zij spreken met de stem van de Hemel. Bid
voor hen opdat zij de kracht zullen krijgen om te streven naar nederigheid
om hen in staat te stellen de waarheid in te zien.
Bid dat zij niet zullen toelaten dat hun ziel gebruikt wordt door de Bedrieger
om verwarring te veroorzaken onder Gods kinderen.
Bid eveneens voor diegenen die niet in de naam van God spreken maar die
bewust met de tong van Satan spreken. Ook zij hebben jullie gebeden
nodig, want zij worden door Satan genadeloos gebruikt als een middel om
leugens te verspreiden.
Jullie geliefde Jezus
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Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader
Woensdag 13 juni 2012 16.00u
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader het grootse
geschenk van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo moeten ook Zijn
kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen – die verder zullen oprukken in Zijn strijdmacht om
de ziel van al Gods kinderen, waaronder ook de verharde zondaars, te helpen
redden – om deze belofte af te leggen.
Kruistochtgebed (59) ‘Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil’
O, God de Allerhoogste
O, Hemelse Vader,
ik beloof U mijn standvastige trouw om U te eren
en U te gehoorzamen in alles
wat in vereniging is met Uw Goddelijke Wil op aarde.
Ik bied U, door het Heilig Bloed van Uw enig geliefde Zoon
- de ware Messias –
mijn lichaam en mijn ziel aan ten behoeve van alle zielen
opdat wij ons eendrachtig kunnen verenigen
in Uw Hemels Koninkrijk, dat komende is,
zodat Uw heilige Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Amen.
Jullie moeten jullie ziel verpanden aan Mijn Hemelse Vader als blijk van jullie
geloof en ter nagedachtenis van Mijn kruisdood zodat elk van jullie zal
drinken uit de beker van redding.
Jullie Jezus
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Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal
deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat
van genade bevinden
Donderdag 14 juni 2012 18.15u
Ik, jouw geliefde Jezus, wens dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn
volgelingen vraagt om acht te slaan op Mijn instructies.
Zorg voor elk lid van jullie eigen familie, dezen midden onder jullie, die Mijn
Leer niet navolgen.
Zoek onder jullie naar die zielen, voor Mij verloren, die Mij ogenschijnlijk
afwijzen. Verder vraag Ik dat jullie op dit ogenblik intens voor hen bidden.
Jullie moeten smeken om barmhartigheid voor hun ziel. Jullie gebeden en
offers kunnen hen behoeden voor een verschrikkelijk lijden gedurende de
zuivering bij de Waarschuwing.
Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, en als Mijn
bijzonder geschenk verwelkomd, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die
zich niet in staat van genade bevinden.
Bereid jullie ziel op voorhand voor, want gezonde zielen zullen de
Waarschuwing een vreugdevolle gebeurtenis vinden.
Zij zullen niet lijden omdat zij in staat van genade zullen verkeren, vooral
als zij het Sacrament van de Biecht regelmatig ontvangen.
Hun sterkte zal diegenen helpen die na de Waarschuwing de pijn van het
vagevuur moeten doorstaan.
Help diegenen die niet willen luisteren door dagelijks het Kroontje van Mijn
Goddelijke Barmhartigheid te bidden.
Bied Mij, jullie Jezus, een offer aan als genoegdoening voor de zonden van
jullie familie.
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Ik zal barmhartigheid betonen aan allen die, wanneer hun zonden tijdens
de Waarschuwing getoond worden, de zwarte staat van hun ziel erkennen.
Enkel diegenen met een daadwerkelijke nederigheid en een zuiver hart
zullen vergeven worden.
Zij, waaronder kinderen die Mij laten varen, hebben jullie gebeden hard
nodig.
Hier is het gebed dat jullie moeten bidden voor hun bekering tijdens de
Waarschuwing.
Kruistochtgebed (60) ‘Gebed om de bekering van familie tijdens de
Waarschuwing’
O, lieve zoete Jezus,
ik smeek om barmhartigheid voor de zielen van mijn familie
(noem hen hier)
Ik bied U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden aan
om hun ziel te redden uit de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U hekelen
of Uw hand van barmhartigheid afwijzen.
Open hun hart om het te verstrengelen met Uw Heilig Hart
waardoor zij de vergeving kunnen nastreven
die nodig is om hen te behoeden voor het vuur van de hel.
Geef hen de kans om het weer goed te maken
zodat zij door de stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid
bekeerd kunnen worden. Amen.
Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op de Waarschuwing, want
deze kan te allen tijde plaatsgrijpen.
Jullie Jezus
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Het uitspansel zal teruggetrokken worden alsof een dak
zich geopend heeft
Zaterdag 16 juni 2012 19.40u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn woord wordt over heel de wereld door
miljoenen gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke
Barmhartigheid.
Er zijn diegenen, begenadigd met de Heilige Geest, die bij het lezen van Mijn
boodschappen onmiddellijk zullen weten dat deze afkomstig zijn uit Mijn
goddelijke mond.
Diegenen die zeggen dat zij Mij kennen maar die er niet in slagen Mij te
herkennen, kunnen toch niet weerstaan aan het lezen van Mijn woord, ook
al bestrijden zij Mij.
Zij wijzen Mij af, maar toch worden zij nog tot Mijn boodschappen
aangetrokken.
Beseffen zij niet dat dit de Heilige Geest is die, hoewel sluimerend in hun
ziel, hen toch naar Mij toetrekt?
Ik zeg hen dit: de tijd is aangebroken, want weldra zullen jullie grieven tijdens
de Waarschuwing aan jullie getoond worden.
Jullie haat tegen Mijn woord zal jullie geopenbaard worden en dan zullen
jullie de waarheid kennen.
Wanneer dat gebeurt, moeten jullie je aansluiten bij jullie broeders en
zusters en strijden voor het recht om Mijn Kerk op aarde te verdedigen.
Het uitspansel zal teruggetrokken worden, alsof een dak zich geopend
heeft, om het vuur en de vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te
onthullen.
De aarde zal met zo’n kracht dooreengeschud worden dat Mijn blik, Mijn
Geest of Mijn geschenk geen mens zal ontgaan.
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Velen zullen beven van angst want het zal pas dan zijn dat velen zich, voor
de allereerste keer, bewust zullen worden van hun ziel.
Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichaam, alle zinnen die zij trachten
te strelen, zinloos zijn.
Zij zullen elk deeltje van de ziel zien, maar het zal niet door hun eigen ogen
zijn dat zij dit zullen zien. Zij zullen door Mijn ogen naar hun ziel kijken.
Zij zullen zich ziek en misselijk voelen, zoals Ik, wanneer Ik de
afzichtelijkheid van hun ellendige wandaden zie.
Zij zullen zien hoe slecht hun gedrag was naar anderen toe en het kwaad dat
zij hun medemensen, hun broeders en zusters, aandeden.
Bovendien zullen zij hun eigenliefde, de ijdelheid en de liefde voor afgoden
zien en zullen zij weten hoe dit Mij beledigt.
Diegenen van wie de zonden zo zwart zijn, zullen zich ziek voelen, pijn
hebben en zij zullen de verschrikking, die zij moeten aanzien, niet kunnen
verdragen. Zij zullen alle kracht nodig hebben om de zuivering, die nodig is
om het hen mogelijk te maken te overleven en de weg van de waarheid te
volgen, te doorstaan.
Het is belangrijk te weten dat de Waarschuwing juist dat inhoudt. Ik kom
om Gods kinderen te verwittigen dat hun zonden kunnen en zullen
vergeven worden.
Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dit zal ertoe
leiden dat diegenen die in dat stadium om verlossing vragen, gered zullen
zijn.
Diegenen die Mij toch nog afwijzen, zullen tijd krijgen om tot inkeer te
komen, maar niet veel. Als zij dan nog steeds Mijn hand van barmhartigheid
verspelen, zal Ik Mij moeten terugtrekken.
Ik zal dan de rechtvaardigen naar één kant afzonderen en de
onrechtvaardigen naar de andere kant. Nog een laatste kans dus om
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verlossing na te streven en dan zullen diegenen die Mijn hand van liefde en
barmhartigheid weigeren in de hel geworpen worden.
Deze profetie is van in het begin voorzegd geweest.
Sla acht op de Waarschuwing en red jullie ziel nu het nog kan.
Jullie Jezus

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde
vaccinatie in die over de hele wereld ziekte zal
voortbrengen
Zondag 17 juni 2012 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen,
om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.
Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in, die
over de hele wereld ziekte zal voortbrengen om op een nooit eerder geziene
schaal lijden te veroorzaken.
Vermijd om het even welke plotseling aangekondigde wereldwijde
vaccinatie, want deze zal jullie doden!
Hun verdorven intriges zouden al die onschuldige zielen, die er geen idee van
hebben hoe machtig zij zijn, schokken.
Gedreven door machtswellust, rijkdom en een verlangen om goddelijk te zijn
in alles wat zij doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn.
Zij controleren banken, overheden en zijn verantwoordelijk voor het
veroorzaken van de terreur in het Midden-Oosten.
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Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid over
hun verdorvenheid wordt verborgen achter zogenaamde humanitaire
organisaties.
Jammer genoeg weten maar zeer weinig kinderen van God van hun plannen
af.
Weet dat de hand van Mijn Vader heel plots en snel zal terechtkomen op die
naties die dergelijke kwaadaardige leiders beschermen.
Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen met een
zodanige omvang dat ze weggevaagd zullen worden.
Diegenen die menen dat ze zeer machtig zijn, zullen vlak voor Mijn Tweede
Komst vuur uit de hemel zien neervallen.
De zeeën zullen vuurpoelen worden en zij zullen zich moeilijk kunnen
verbergen voor de hand van de bestraffing, die uitgestort wordt op deze
goddeloze zielen die Mijn beker weigeren.
Opstandig tot het einde, zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de
Hemel bestrijden.
Partij kiezend voor de Antichrist, vanuit de groeperingen waaruit hij
ontspruit, zullen zij de fout van hun handelwijzen beseffen zodra het voor
hen te laat is.
Velen van deze groeperingen – waaronder managers van banken,
overheden, directeuren van grote bedrijven, allen met elkaar verbonden en
samenwerkend om van gewone mensen armoedzaaiers te maken – zullen
zich na de Waarschuwing bekeren. Dat is dus goed!
Het moment, waarop Ik die zielen, die van Mij houden, moet scheiden van
diegenen die partij kiezen voor de Boze, is niet veraf.
Wees gewaarschuwd! De tijd om zich te bekeren zal maar beperkt zijn. De
zielen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, behoren tot deze
goddeloze groeperingen die geen respect hebben voor Gods wetten.
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Jullie moeten bidden dat zij de waarheid zullen inzien.
Jullie moeten biddend dat zij ophouden met het toebrengen van tegenspoed
door de verschrikkelijke wetten die zij ten uitvoer willen brengen.
Jullie moeten bidden om de volkerenmoord, erger dan wat Hitler verrichtte
in Wereldoorlog 2, tegen te houden.
Deze groepering, het grootst in aantal sinds hun formatie in de
Middeleeuwen, is het leger van Satan. Zij zullen aangevoerd worden door de
Antichrist. Zij zijn al tientallen jaren aan het plannen om hun beheer over de
banken tot stand te brengen.
Zij zijn al 15 jaar de invoering van het teken van het beest, een chip, aan het
plannen. Elke man of vrouw zal gedwongen worden om deze in hun
lichaam te laten inplanten om toegang te krijgen tot voedsel.
Nu de tijd voor hen is aangebroken om hun nieuwe wereldmunt te
onthullen, moeten jullie weten dat gebed, en veel daarvan, een groot deel
van hun plan kan inperken.
Hier is een gebed om de ene-wereldheerschappij af te wenden.
Kruistochtgebed (61) ‘Om de ene-wereldheerschappij af te wenden’
O lieve, Hemelse Vader,
ter nagedachtenis aan de kruisiging
van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
smeek ik U om ons, Uw kinderen, te behoeden
voor de kruisiging die door de Antichrist en zijn volgelingen
gepland wordt om Uw kinderen uit te roeien.
Schenk ons de genaden die wij nodig hebben
om het teken van het Beest te weigeren
en verleen ons de hulp die wij nodig hebben
om het kwaad in de wereld te bestrijden,
dat verbreid wordt door diegenen die de weg van Satan volgen.
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Wij smeken U, lieve Vader,
al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijd
en ons sterk genoeg te maken om op te staan
en te allen tijde Uw heilig Woord te verkondigen. Amen.
Mijn dochter, Ik ben bedroefd dat Ik deze dingen moet openbaren. Mijn
volgelingen moeten beseffen wat er aan het gebeuren is.
Diegenen die niet in deze boodschappen geloven, zullen niet twijfelen zodra
de Antichrist opdaagt zoals Ik voorzegd heb.
Jullie moeten je overal ter wereld in groepen in gebed verenigen.
Hoe meer volgelingen dit doen, des te sterker de aanwezigheid van de
Heilige Geest zal zijn en des te zwakker het leger van Satan zal worden.
Probeer niet bang te zijn want een dergelijke vervolging kan onbevreesd
onder ogen gezien worden.
Van zodra jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies op te volgen en
door het dagelijks gebed aan te houden, zal de tijd snel gaan.
Vertrouw altijd op Mij!
Denk eraan dat Ik stierf voor jullie zonden! Het is niet meer dan passend dat
jullie Mij toestaan om jullie in deze tijd naar het Nieuw Koninkrijk op aarde te
voeren.
Enkel Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Denk eraan dat jullie zonder Mij
niets zijn.
Jullie Jezus
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Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen
gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige
Drieëenheid
Maandag 18 juni 2012 20.36u
Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van
Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet
dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.
Verwacht dat dit soort afwijzing in intensiteit zal toenemen, want Mijn
woord zal aan flarden gescheurd worden en opzij gezet alsof het niets is.
De pijn van de afwijzing die jij voelt, is Mijn pijn. De vernedering en
bespotting jou aangedaan, is Mijn vervolging. In plaats van toe te laten dat
een dergelijke afkeuring jou kwetst, moet je het zwijgend aanvaarden.
Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet inmiddels dat Ik
altijd afgewezen werd, zelfs door Mij eigen leerlingen.
Als je zou toelaten dat de afwijzing van Mijn woord jou ophoudt bij de
verspreiding van Mijn boodschappen, zullen minder zielen gered worden.
Denk er altijd aan dat Mijn grootste verlangen het redden van zielen is.
Mijn missie mag niet bezoedeld worden door de menselijke opinie, die tot
doel heeft jou te ondermijnen.
De woorden die Ik je deze avond geef, zijn niet bedoeld om je troost te
bieden maar om de dringende noodzaak van Mijn boodschappen aan de
wereld te benadrukken.
Veel van Gods boodschappers zijn jou, Mijn dochter, voorafgegaan om de
mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn
geliefde Moeder en de Heilige Drieëenheid.
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Enkel deze boodschappen kunnen de geheimen van de komende tijden
openbaren en de zegeningen bieden die al Gods kinderen tot op de laatste
dag nodig hebben.
Grijp het geschenk van Mijn woord aan. Het wordt aan de mensheid
geschonken om jullie leven te geven.
Zonder Mijn hulp zou het voor jullie zeer moeilijk zijn om de beproevingen,
die in het verschiet liggen, te doorstaan.
Al Mijn ware boodschappers zijn Gods kinderen aan het voorbereiden op
de Tweede Komst.
Weet dat dit zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie.
Neem Mijn beker aan, drink ervan, laat dit jullie vervullen met de gave van
het onderscheidingsvermogen zodat jullie Mij kunnen helpen om zielen te
redden.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de
genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen
enkele gevallen engel kan doordringen
Woensdag 20 juni 2012 7.46u
Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen
lijden verstrengeld met het Zijne.
Diegenen die anderen leed veroorzaken, kruisigen Mijn Zoon.
Wanneer zij verschrikkelijke dingen doen die ontbering, pijn en dood bij
Gods kinderen teweegbrengen, herscheppen zij het lijden van Mijn Zoon.
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Diegenen die het pad van de Bedrieger volgen, worden elke seconde verleid
door de gevallen engelen die door Satan aangevoerd worden.
Velen onder hen weten dit niet dus moeten jullie voor hen bidden.
Velen onder hen beseffen niet dat zij gebruikt worden door de Boze om zijn
vernietiging van het menselijk ras te bereiken.
Zeer spoedig zullen zij, wanneer zij niet langer bruikbaar zijn, door Satan
opzij gezet worden.
Mijn Zoon zal staan wachten om dergelijke zondaars terug in Zijn heilige
armen te verwelkomen, zo barmhartig is Hij.
De snode plannen die door Satan, onzichtbaar voor allen, ten uitvoer
gebracht worden, zijn bedoeld om bij Mijn Vader smart teweeg te brengen.
Door hun broeders en zusters te kwetsen, kwetsen deze verharde zondaars
God.
Denk nooit dat zij alles zullen bewerkstelligen wat zij zich voornemen te
doen.
Ik, de Moeder van God, heb als Medeverlosseres en Middelares de genaden
gekregen om de slang te vernietigen.
Door Mij te vragen om jullie te helpen, kan Ik jullie, kinderen, bescherming
bieden tegen angst.
Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming
schenken waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen.
Satan kan al diegenen, die elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden, niet
schaden of aantasten.
Door drie of meer Rozenkransen te bidden, kunnen jullie deze bescherming
uitbreiden naar anderen. Als zelfs maar een honderdtal mensen dat zouden
doen, konden zij hun natie behoeden voor het bederf dat door de Boze
verspreid wordt.
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Jullie moeten samenkomen, kinderen, en bidden om jullie zelf te
beschermen.
Jullie moeten edelmoedig van hart zijn en bidden voor jullie vijanden, want
velen onder hen beseffen niet wat zij aan het doen zijn.
Door volkomen op Mijn Zoon te vertrouwen en de geschenken - die Hij jullie
nu bezorgt door middel van Zijn onderrichtingen en profetieën - te
aanvaarden, kunnen jullie al jullie angsten wegvagen.
Satan aast op en voedt zich met angst. Zie de waarheid onder ogen en
wend het gebed aan om de snode plannen, die aan de gang zijn ingevolge
die verdorven groeperingen die de mensheid willen vernietigen, in te
perken.
Voel de liefde van Mijn Zoon door jullie hart te openen. Overhandig Mij, de
Moeder van de Verlossing, jullie zorgen en Ik zal ze naar Mijn Zoon brengen.
Bovendien zal Ik jullie bedekken met Mijn allerheiligste mantel en jullie
zullen een kracht voelen die enkel van de Hemel afkomstig kan zijn.
Pas dan zullen jullie vervuld worden met vrede, moed en de vastberadenheid
om deel te gaan uitmaken van Gods strijdmacht. Deze strijdmacht, die zich al
aan het vormen is, wordt samengesteld uit grote aantallen doorheen elke
natie.
Zij zullen oprukken tot het einde en kunnen niet verslagen worden.
Dank je, Mijn kind, om gehoor te geven aan Mijn oproep.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta
op jullie te wachten
Donderdag 21 juni 2012 0.05u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals
elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.
Ik zal hen nooit alles geven waar zij om vragen, tenzij het overeenkomstig
Mijn Allerheiligste Wil is.
Ik zal hen nooit van het pad der waarheid laten afdwalen zonder hen weer
naar Mij te lokken.
Ik zal altijd proberen hen te behoeden voor alle kwaad.
Ik zal hen eveneens straffen voor eventuele wandaden.
Ik wil, en kan, toornig worden wanneer zij anderen kwaad berokkenen.
Als zij werkelijk spijt hebben van de dwaling in hun handelwijze, zal Ik hen
tevens vergeven wanneer zij iets verkeerds doen.
Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en koester nooit wrok, Ik
zou dat ook niet kunnen.
Dat is de reden waarom zelfs diegenen die afgedwaald, verdwaald zijn en die
zich innerlijk leeg voelen, Mij zouden moeten vragen om hen vast te houden,
om van hen te houden en hen de goddelijke liefde te bezorgen die hen ware
vrede zal brengen.
Zoveel mensen zijn verdwaald en zijn Mij vergeten.
Velen zijn, door het zondige leven dat zij geleid hebben, terughoudend om
zich tot Mij te wenden. Zij voelen zich ongemakkelijk, weten niet hoe te
bidden en geloven, ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe vergissen zij
zich! Zij mogen nooit vergeten dat Ik Mijn leven op aarde voor eenieder van
jullie opgeofferd heb.

~ 44 ~

Ik geef zielen niet zo gemakkelijk op. Ik houd van al diegenen die door hun
gedrag, daden en gedachten, de wetten van Mijn Vader overtreden.
Jullie zijn Mij dierbaar. Ik houd van jullie net zoals Ik van al Gods kinderen
houd.
Denk nooit dat jullie minder bemind worden omdat jullie zondigen. Zonde,
ook al is deze weerzinwekkend voor Mij, is de schandvlek waarmee jullie
geboren werden.
Het is voor eender welke ziel op aarde bijna onmogelijk om niet te zondigen.
Heb nooit het gevoel dat Ik jullie toch niet zou kunnen helpen of in Mijn
armen verwelkomen.
Jullie zullen op de eerste rij staan om Mijn Nieuw Paradijs op aarde, dat 1000
jaar zal duren, te betreden wanneer jullie je tot Mij wenden.
Al wat ik jullie vraag, is om met deze woorden tot Mij te spreken:
Kruistochtgebed (62) ‘Voor verdwaalde en hulpeloze zondaars’
O Jezus, help mij want ik ben een zondaar,
verdwaald, hulpeloos en in duisternis.
Ik ben zwak en de moed ontbreekt mij om U op te zoeken.
Geef mij de kracht om U nu te aanroepen
zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.
Breng mij naar Uw licht, lieve Jezus.
Vergeef mij.
Help mij weer ongeschonden te worden
en voer mij naar Uw liefde, vrede en het eeuwig leven.
Ik vertrouw U volkomen
en ik vraag U om mij met geest, lichaam en ziel aan te nemen
terwijl ik mij aan Uw Goddelijke Barmhartigheid overgeef. Amen.
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Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen. Ik sta op jullie te wachten.
Al wat jullie moeten doen, is jullie hand uitsteken en naar Mij reiken.
Ik luister. Ik zie. Ik ween. Ik houd van jullie.
Ik zal nooit opgeven tot jullie zich in Mijn armen bevinden en Mijn goddelijke
barmhartigheid jullie ziel overspoelt.
Weldra zullen jullie eindelijk de waarheid over Mijn grootse barmhartigheid
inzien.
Jullie twijfels zullen, zoals een buitenste omhulsel, van jullie afvallen om jullie
ziel, die vervuld zal zijn van het licht, bloot te leggen en dan zullen jullie naar
Mij toe komen lopen.
Ik wacht op die dag met grote hoop en vreugde.
Pas wanneer elke arme, verdwaalde ziel weet dat enkel Ik, Jezus Christus,
hen kan redden, zal Mijn Hart geheeld worden.
Denk eraan dat Ik de zonde wel kan veroordelen maar dat Ik van elke
zondaar houd, ongeacht wat zij gedaan hebben.
Wees nooit bang om tot Mij te komen, om met Mij te praten, want Ik houd
teveel van jullie om jullie af te wijzen wanneer jullie oprecht berouw tonen.
Jullie geliefde Jezus

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat
diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten
geloven
Donderdag 21 juni 2012 13.30u
Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld
geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest
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over de oorsprong van het menselijk ras.
Toen Mijn Vader de wereld schiep, opdat hij een familie zou kunnen hebben,
werden er veel voorbereidingen getroffen.
Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren,
de dieren en vervolgens, op de voorlaatste dag, toen alles in het Paradijs
klaarstond, schiep Hij de mens.
De mens, hoewel bevlekt met de zonde, is een heilig schepsel. De dieren
zijn er ten dienste van de mensheid.
De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in
God geloven, jullie willen laten geloven.
Evolutietheorieën, die beweren dat de mens afstamt van dieren, zijn
leugens. Zij kunnen nooit bewezen worden.
Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die ontspruit uit de vijand van
God, hebben de mens van deze verschrikkelijke leugen overtuigd.
De mens is een kind van God, maar om het menselijk kind van God neer te
halen, wil Satan in het hart van de mensen verwarring scheppen.
Waarom bevordert hij deze leugen door middel van valse onderrichtingen?
Zodat hij kan bewijzen dat de mens uit de apen geëvolueerd is en zodat hij
hen er vervolgens van kan overtuigen dat zij niet geschapen werden door de
hand van Mijn Eeuwige Vader.
Dit is één van de grootste leugens die door de duivel bewerkstelligd werd,
gebruikmakend van de ziel van die mensen die beweren dat ze intelligenter
zijn dan de rest van hun broeders en zusters.
Wetenschappers verklaren dat de mens uit dieren evolueerde, maar zij
worden misleid.
De wetenschap vertoont gebreken wanneer zij tracht om de waarheid over
de schepping van het universum te verklaren.
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Geen mens begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.
Als de mens gelooft dat hij alle antwoorden weet op de vragen over de
oorsprong van de mensheid, gebaseerd op menselijke redenering, dan
misleidt hij niet alleen andere arme zielen maar ook zichzelf.
Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in dergelijke zielen, die
geloven in de superioriteit van de menselijke intelligentie, verspreidt het
atheïsme zich als onkruid.
Dit onkruid, dat naar alle kanten aangroeit, besmet en verwoest elk plantje
dat te zien is en verwekt ziekten.
De enige remedie hiervoor is om hulp te zoeken bij God door nederig gebed
en door te vragen dat de waarheid geopenbaard wordt.
Zoveel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat
God niet bestaat, hebben miljoenen zielen verwoest. Hun slachtoffers
hebben jullie gebeden nodig.
Atheïsme is de grootste religie in de wereld en diegenen, die hun leven
gewijd hebben aan dit bedrog, zijn voor eeuwig verloren.
Zij zullen geconfronteerd worden met het vuur van de hel.
Tenzij zij zich tot Mij wenden, tijdens of na de Waarschuwing, zullen zij een
verschrikkelijke kastijding ondergaan.
Bid voor hen!
Jullie Jezus
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H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door
het heidendom
Zaterdag 23 juni 2012 10.50u
Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering
van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.
Vasten zal zoveel zielen redden en is een groot geschenk aan Mijn geliefde
Zoon.
Zoveel mensen in de wereld hebben zich van Mijn Zoon afgekeerd.
Hoezeer weent Hij op dit moment. Hij houdt zoveel van hen en het is
hartverscheurend om aan te zien, vooral de ontrouw van diegenen die
aanvaarden dat Hij de ware Zoon van de Allerhoogste God is.
De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom. Het is een plaats
van verwarring, haat, beroering en onrust geworden.
Het is zoals de toestand in de hel, hoewel niets zo angstaanjagend of pijnlijk
is. Toch heeft de macht van de Boze deze hatelijke spanning gecreëerd en
het omringt al Gods kinderen.
Weinigen zijn onaangetast gebleven door het gif dat door de duisternis in
elke natie verspreid wordt. Velen zijn verblind door deze duisternis en voelen
geen hoop.
Er zijn er velen die zich niet tot God wenden en die doorgaan langs een weg
die hen veel ongeluk bezorgt.
Diegenen die van God houden, maar die weinig aandacht aan Hem besteden
door gebed, zijn net zo hulpeloos.
Enkel gebed, devotie en opoffering kunnen jullie dichter bij God brengen.
Niets anders zal jullie vrede brengen.
Bid, bid, bid voor die zielen die valse goden verafgoden! Zij hebben op dit
moment veel gebed nodig.
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Bid voor diegenen die door de Boze verleid worden en die ontbering
veroorzaken bij diegenen die onder hun controle staan.
Zij hebben nog maar weinig tijd voor de Schuldbelijdenis, de
Waarschuwing. Wanneer deze dag aanbreekt, moeten zij nederigheid
tonen zodra de waarheid hen geopenbaard wordt.
Het grote plan van Mijn Zoon, om een groot deel van de mensheid te redden,
staat op het punt aan de wereld geopenbaard te worden.
Velen zullen niet gered worden.
Dat is de reden waarom al Zijn liefdevolle leerlingen nu zo’n
verantwoordelijkheid hebben om te bidden om bekering teneinde zoveel
mogelijk zielen te redden.
Ga heen in vrede, Mijn kinderen, gerust in de wetenschap dat Mijn Zoon
altijd barmhartig is.
Hij wil allen redden en de Schuldbelijdenis is het geschenk dat Hij de wereld
aanbiedt om dat te bewerkstelligen.
De Waarschuwing is het grootste geschenk aan de mensheid sinds Zijn
kruisdood.
Verheug jullie, want veel zielen, die anders voor eeuwig in de hel gekweld
zouden geweest zijn, kunnen gered worden en het geschenk van Eeuwig
Leven krijgen.
Dank je om gehoor te geven aan deze oproep vanuit de Hemel.
Jullie geliefde Moeder van God
Moeder van de Verlossing
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Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door
de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een
zonde die enorme gevolgen heeft
Zondag 24 juni 2012 17.30u
Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die
zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars
lappen. Zij zijn huichelaars.
Het zijn zij, die zeggen dat zij de Geboden van Mijn Vader volgen maar die
menen dat zij anderen, die zondigen, toch kunnen veroordelen.
Als eersten om de Heilige Schrift te beschouwen als een middel om een
leugen te verkondigen, door de zogenaamde verdraagzaamheid te
promoten, beledigen zij Mij zeer.
Dit zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke
Voorzienigheid te geloven.
Dit zijn de mensen die de zieners, die door de eeuwen heen door de Hemel
gestuurd worden, in twijfel trekken en die hen bovendien proberen tegen
te spreken door middel van Mijn heilig woord, vastgelegd in de Heilige
Schrift.
Iedere mens die Mijn woord verloochent, is Mij ontrouw.
Iedere mens die zich, als geestelijk en intelligent superieur, van zijn
broeders en zusters afzondert, moet zeer voorzichtig zijn.
Iedere mens die de Heilige Schrift aanwendt om een verdraaide versie van
de waarheid voor te stellen, zal gestraft worden.
Iedere mens die opstaat en de waarheid verkondigt, maar toch Mijn woord –
dat in deze tijd, de eindtijd, aan de wereld gegeven wordt – van zich afzet, zal
door Mij aan de kant geschoven worden.
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Jullie maken jullie schuldig aan geestelijke jaloersheid en hiervoor zullen
jullie een straf tegemoet zien.
Wanneer jullie haat verspreiden jegens de profeten, die door de Hemel
gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen
heeft.
Want door zo te handelen, verkondigen jullie niet alleen een leugen, jullie
belemmeren dan ook het woord van God.
Ik vraag dat jullie je campagne van kwelling en laster nu staken. Jullie zullen
nooit verhinderen dat Mijn woord gehoord wordt.
Waarom blijven jullie proberen deze missie te treiteren? Weten jullie
ondertussen niet dat het vuur van de Heilige Geest zich niet had kunnen
verspreiden op de manier waarop dit gebeurd is, als Mijn boodschappen niet
van de Hemel afkomstig waren?
Jullie worden gebruikt door de Boze, die nergens voor zal terugdeinzen om te
voorkomen dat deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen, aan de
wereld gegeven worden.
Boodschap voor de geestelijken:
Tot diegenen onder jullie die een gelofte, als gewijde dienaar van Mijn Kerk
op aarde, afgelegd hebben: luister nu naar Mij!
Wanneer jullie openlijk Mijn boodschappen hekelen en Mij, jullie Jezus,
beletten om met deze missie zielen te redden, begaan jullie de grootste
zonde van alle.
Jullie zullen hiervoor lijden en jullie vagevuur zal op aarde ervaren worden.
Elke man, vrouw en kind zullen getuige zijn van jullie vergrijp tegen de
Hemel.
Jullie gebrekkige beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg
maken en jullie ziel zal een kwelling als geen ander ondergaan.
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Als je een gewijde dienaar van Mij bent en je onzeker bent over Mijn stem
terwijl Ik nu tot je spreek, moet je zwijgen. Je moet bidden om
onderscheidingsvermogen voordat je overweegt om Mijn heilig woord te
verwerpen.
Duizenden van Mijn gewijde dienaren zullen er niet in slagen om Mijn woord,
jullie toegezonden voor de eindtijd door middel van deze profeet, te
herkennen. Hoezeer breekt dat Mijn Hart.
Velen zullen onder het bewind van de Antichrist afvallig worden en Mijn Kerk
op aarde verlaten.
Veel van Mijn gewijde dienaren zullen partij kiezen voor de vervolgers van
Mijn Kerk. De verleiding heeft reeds een aanvang genomen.
Jullie worden door de Bedrieger voorbereid om Mij te verwerpen en jullie
trots verhindert jullie dit in te zien.
Veel van Mijn gewijde dienaren zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk
op aarde te handhaven. Velen zullen partij kiezen voor de Valse Profeet en
Mijn kudde, van wie het geloof hen in staat zal stellen te streven naar de
waarheid, afkeuren.
Weten jullie niet dat Ik de Kerk ben?
Weten jullie niet dat de Kerk te lijden zal hebben onder haar eigen
kruisiging, net zoals Ik leed?
Zij zal gekweld worden. Het zal lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen
denken dat zij dood zal zijn. Maar zoals bij Mijn Verrijzenis zal ook zij weer
tot leven gewekt worden want zie je, zij kan niet vernietigd worden.
Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaren, die de tijd waarin jullie leven niet
herkennen, waakzaam te zijn nu Mijn Kerk op aarde de grootste vervolging
ondergaat sinds het begin.
Jullie moeten jullie voorbereiden en jullie ogen openen!
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Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en jullie waarschuwen? Dachten
jullie dat het ergens ver in de toekomst zou gebeuren? Dat dit nooit tijdens
jullie leven zou plaatsvinden?
De tijd voor Mijn Tweede Komst is heel dichtbij.
Ik zal weldra de goeden scheiden van de goddelozen nadat alles in het werk
gesteld werd om het grootste deel van de mensheid te bekeren.
Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid een open geest, hart en ziel te
houden.
Ik wil dat jullie gehoor geven aan Mijn smeekbeden om Mij te helpen om
zoveel mogelijk zielen als Ik maar kan, te redden.
Volg Mij na! Dat is jullie roeping!
Dat is de reden waarom jullie Mij, jullie Jezus, trouw beloofden.
Jullie legden jullie gelofte niet op jullie eigen voorwaarden af.
Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en jullie moeten Mijn Kerk op
aarde helpen verdedigen.
Er werd veel schade aan Mijn Kerk toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al
diegenen die van Mij houden, met inbegrip van al Mijn gewijde dienaars.
Jullie moeten sterk, dapper en trouw zijn. Jullie mogen nooit toelaten dat
angst of het beest jullie ziel verslinden.
Luister naar Mijn woord vooraleer jullie Mijn profeten veroordelen.
Hekel nooit één van Mijn boodschappen zonder te bidden om
onderscheiding. Zelfs dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods
kinderen het geschenk van de genaden, die Ik thans verleen aan die arme
zielen die hongerden naar de waarheid over Mijn Leer, niet ontzeggen.
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Aan diegenen die Mijn woord, aan deze profeet gegeven, openlijk
verwerpen: weet dat jullie Mij om vergeving zullen smeken zodra de
waarheid geopenbaard wordt.
Tegen die tijd zal het, voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat
zielen zich van Mijn woord afkeren, te laat zijn.
Deze voor Mij verloren zielen zullen geen eeuwig leven bezitten door jullie
kwaadaardige tong.
Verwerp Mijn woord nu, of stel Mij boodschap aan de kaak voor het
bevatten van dwalingen, en jullie zullen aan de kant geschoven worden.
Jullie zijn dan niet geschikt om Mijn kudde te leiden.
Jullie Redder
Jezus Christus

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij
Maandag 25 juni 2012 11.50u
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie
vergeten!
Je zult dikwijls betrokken raken in valstrikken die door de Bedrieger
gespannen worden om te maken dat je in de fout gaat.
Meedogenloos zullen hij, en al diegenen die zich gemakkelijk door hem laten
leiden, alles doen wat zij kunnen om Mijn woord, dat jou gegeven wordt, in
diskrediet te brengen.
Je moet erboven uitstijgen en dergelijke hatelijkheden negeren.
Aangezien jij je vrije wil hebt overgegeven, is het enige wat telt jouw totale
gehoorzaamheid aan Mij.
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Sta Mij toe om, in Mijn Goddelijke Wijsheid, Mijn volmaakte weg naar het
Paradijs op aarde voor je uit te spreiden.
Ook Mijn volgelingen moeten acht slaan op Mijn waarschuwing. Jullie zullen
bij het verkondigen van Mijn woord onder vuur komen te liggen, ieder van
jullie.
Dit is een missie als geen ander.
Jullie, Mijn strijdmacht, zullen de kudde van Mijn Restkerk naar de poorten
van het Paradijs voeren.
Dat zal jullie veel persoonlijke vervolging bezorgen en het zal geen
gemakkelijke tocht worden.
Jullie moeten jullie verenigen en elkaar sterkte verlenen want in groep
zullen jullie troost bij elkaar vinden.
In alle hoeken van de aarde verzamelt Mijn strijdmacht zich nu.
Alle zieners, aan wie door Mijn Moeder de goddelijke waarheid
meegedeeld wordt, zullen samen met Mijn profeten het vuur van de
Heilige Geest doen ontbranden opdat het restleger voldoende voorbereid
is op de komende strijd.
Twijfel nooit aan Mijn liefde! Denk eraan dat enkel diegenen, die Mij volgen,
het Nieuw Paradijs kunnen betreden.
Wanneer diegenen die naar jullie toekomen jullie kwellen, denk er dan aan
dat het jullie plicht is hen te vergeven en dan te bidden voor hun ziel.
Toon liefde aan diegenen die jullie in Mijn naam kwellen. Op deze manier
kunnen jullie Satan verslaan en verliest hij zijn macht over jullie.
Ik zal jullie bij elke stap van jullie tocht onderrichten.
Ik loop steeds met jullie mee.
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Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.
Jullie Jezus

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam
bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de
lichamelijke dood en zonder de veroudering
Dinsdag 26 juni 2012 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie
voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.
Het zal in al zijn glorie, zoals het Paradijs dat in het begin door Mijn Eeuwige
Vader voor Zijn kinderen geschapen werd, voorgesteld worden.
Hoe zingen en verheugen de engelen zich want het moment, om aan een
ongelovige wereld deze grote pracht te onthullen, is zeer dichtbij.
Het zal door Mij aangeboden worden wanneer, bij het luiden van Mijn
Tweede Komst, het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen.
Er zal jou, Mijn dochter, bevolen worden om dit, vlak voordat Ik Me bekend
maak, aan te kondigen.
Enkel diegenen, die Mij erkennen als de Messias, zullen de magnifieke
poorten kunnen binnengaan.
Helemaal tot aan de laatste bazuin zal vanuit de Hemel elke mogelijke
oproep gedaan worden om de hand uit te steken naar diegenen die Mijn
groot geschenk nog zullen afwijzen.
Daarna zal het te laat zijn voor deze arme zielen. Zij zullen hierna niet meer
te helpen zijn aangezien Mijn barmhartigheid met een regelrechte afwijzing
terug in Mijn gezicht geworpen zal zijn.
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Het enige wat nu telt, is om al diegenen te waarschuwen die het gevaar
lopen hun ziel aan Satan te verliezen.
Pik hen op, Mijn volgelingen. Loods hen zachtjes naar Mijn kudde. Zie nooit
af van jullie gebeden om hen te bewaren.
O, Mijn geliefde volgelingen, als jullie het Nieuwe Paradijs zouden kunnen
zien, wanneer de Hemel en de aarde zullen samensmelten, zouden jullie op
jullie knieën neerzinken en wenen van vreugde en opluchting.
Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd waarin de aarde,
zoals jullie deze kennen, zal veranderen: jullie moeten Mij in die tijd
toestaan om jullie zorgen te verlichten.
Jullie zullen jullie familie meenemen en allen zullen genieten van de
volslagen zuivere liefde en harmonie.
Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte,
zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering.
Jullie zullen allemaal jullie eigen woning hebben met gras, bomen, bergen,
rivieren, beekjes en bloemen die jullie met heel hun glorieuze schoonheid
zullen omringen.
De dieren zullen tam zijn en met al Gods kinderen in vrede en harmonie
samenleven.
Jullie zien jullie kinderen trouwen, kinderen krijgen en het wonder van
families, opgestaan uit de dood, zal door iedereen bijgewoond worden.
Deze verrijzenis zal zoals geen enkele andere denkbare vreugde zijn.
Jullie zullen herenigd worden met jullie dierbaren die in dit leven overleden
en naar de Hemel gingen.
Jullie zullen naties hebben, in totaal twaalf – allen aangeduid door de
twaalf sterren in de kroon op het onberispelijke hoofd van Mijn Moeder –

~ 58 ~

die allemaal door Mij, samen met Mijn apostelen en profeten, bestuurd
zullen worden.
Dat is Mijn Koninkrijk, beloofd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op
aarde schiep. Ieder die dit afwijst, zal creperen.
Bid dat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel zullen bezitten om hen in
staat te stellen thuis te komen in Mijn Vaders Koninkrijk op aarde, zoals het
was in het begin, nu is en altijd zal zijn, een wereld zonder einde, voor
eeuwig en altijd.
Jullie Jezus

God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de
Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde
Woensdag 27 juni 2012 20.00u
Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn
toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
Wanneer zij versmelten tot één glorieus Paradijs zullen er twaalf naties
zijn.
Deze naties zullen bestaan uit enkele naties in de wereld die Mij, God de
Vader, Mijn Zoon, Jezus Christus, en de Moeder van God, Koningin van de
Hemel, trouw betoond hebben.
Deze, verspreid liggend, zullen samengebracht worden om zich eensgezind,
verenigd als één heilige familie, aan te sluiten bij de andere naties.
Mijn Wil zal geëerbiedigd worden. Jullie zullen allemaal het geschenk van de
vrije wil bezitten maar deze zal verstrengeld zijn met die van Mij. Pas dan
zal de waarheid over het Paradijs waarlijk geopenbaard worden.
Mijn twaalf naties worden aangeduid door de twaalf sterren bij de Vrouw
in het Boek der Openbaring.
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De Vrouw is de Moeder van God en zij draagt de twaalf sterren om twee
zaken aan te duiden.
De twaalf apostelen hielpen Mijn Zoon om Zijn Kerk op aarde te vestigen.
De twaalf, speciaal daarvoor uitgekozen, naties zullen op de Nieuwe Aarde
de ene ware apostolische Kerk vormen wanneer de Hemel en de Aarde
samensmelten tot Mijn Nieuw glorieus Paradijs.
Dat is het moment waarop Ik geduldig gewacht heb.
Mijn Goddelijke Wil, die het Paradijs voor Adam en Eva schiep en die aan de
kant gezet werd ten gevolge van de bekoring door de Boze, zal nu
geschieden en dus zal deze keer het Paradijs volmaakt zijn.
Mijn Zoon, Koning van de mensheid, Koning van het universum, zal heersen
over Mijn Nieuw Paradijs op aarde.
Hij zal in elke natie leiders aanstellen die allen verenigd zullen zijn door Mijn
Goddelijke Wil.
De bevolking van deze naties zal Mijn Zoon vereren zoals Hij moet vereerd
worden, op de enige juiste manier, in vrede en met liefde voor elkaar.
Zijn gezegende Moeder, de Moeder van de Verlossing, werd tot Koningin
van de Hemel gekroond en zal tevens heersen als Koningin van het Nieuwe
Paradijs.
Haar kroning in de Hemel was een zeer bijzondere goddelijke
openbaarmaking van haar rol in de toekomst bij de redding van de wereld.
Zij werd met grote eer en luister gekroond voor de rol die zij, niet enkel als
de Moeder van God en als de Bruid van de Heilige Geest, speelde maar ook
als de Moeder van de Verlossing, aan wie de macht gegeven werd om Satan
te vernietigen.
Het was Mijn geliefde Zoon die bij haar kroning liefdevol de kroon van
twaalf sterren op het hoofd van de Moeder van God zette.
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Het zal Mijn Zoon zijn die in het Nieuwe Paradijs de kroon op haar hoofd zal
zetten, als Koningin van al Gods kinderen.
Mijn goddelijk plan om de mensheid te redden, heeft reeds een aanvang
genomen.
Het is Mijn verlangen dat deze missie Mij zal helpen om, in elke hoek van de
aarde, de verdwaalde zielen te verzamelen en hen te behoeden voor de
vijand voordat het te laat is.
Mijn goddelijk ingrijpen zal Mijn liefde bewijzen voor al Mijn kinderen.
Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen het leger van Satan.
Ik zal jullie een nieuwe wereld bezorgen die jullie met heel haar
schitterende heerlijkheid zal verbazen. Deze staat klaar.
Haar schoonheid en luister gaan jullie menselijk voorstellingsvermogen te
boven.
Wanneer jullie deze zien, zullen jullie het eeuwig leven bezitten.
Bid dat die arme kinderen van Mij, die niet in Mij – de Allerhoogste God –
geloven, die niet aan Mijn Wetten gehoorzamen en die verschrikkelijke
wreedheden begaan, tot inkeer komen.
Ik wil niet één kind van Mij verliezen!
Help Mij om hen dit prachtige glorieuze erfdeel te bezorgen. Dit moet helaas
uit hun eigen vrije wil gebeuren.
Ik houd van jullie, kinderen, met een hartstocht die de mensheid onbekend
is.
Kom eendrachtig tot Mij door Mijn Zoon!
De tijd voor het Nieuw Paradijs op aarde is zeer nabij, maar er werd jullie de
tijd verleend om te helpen de mensheid te bekeren door deze missie van de
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zevende engel op aarde, die samen met Mijn Zoon werkt om Mijn familie tot
Mij te brengen.
Jullie liefhebbende Vader
Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen
God de Allerhoogste

Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen
van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf
bekend te maken
Donderdag 28 juni 2012 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die
beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de
Hemel spreken, in aantal toenemen.
Zoveel van deze zielen worden door gevallen engelen aangetast en spreken
op een zorgvuldig samenstelde maar ook liefdevolle toon, die doet denken
aan iets waarvan jullie zouden verwachten dat het Mijn stem is.
O, hoe worden Mijn arme toegewijde volgelingen nu misleid en hoe verward
zullen zij zijn? Wie is te vertrouwen? Wie te volgen? Wie is te geloven?
Heb Ik niet gezegd dat er velen in Mijn naam zullen komen maar dat
weinigen met Mijn stem zullen spreken?
Er zijn er minder dan twintig die de toestemming hebben om aan de wereld
het woord van God mee te delen, en dat omvat diegenen die goddelijke
boodschappen van de Hemel krijgen door Mijn geliefde Moeder.
Er zijn eveneens veel andere zieners aanwezig in de wereld, maar zij
hebben een andere missie.
Hun rol kan er één zijn van dagelijks gebed om te helpen de mensen te
redden, of één van persoonlijk lijden dat als geschenk aan Mij opgeofferd
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wordt om de zielen te behoeden voor Satan. Lijden op deze manier,
bereidwillig, breekt Satans macht over de ziel van veel mensen.
Mijn profeten zijn met weinigen en jullie zullen hen herkennen aan Mijn
ware stem die het hart en de ziel van Gods kinderen zal raken op een manier
die onmogelijk te negeren is.
Mijn boodschappen aan de wereld, voor deze tijd, zullen gedetailleerd zijn en
zullen waarheden onthullen die niet eerder geopenbaard werden.
Veel van wat Ik jullie nu geef, is gewoon om jullie te herinneren aan Mijn
Leer.
Veel van wat Ik jullie nu aanbied, is het voedsel van leven – dat jullie
geschonken wordt door Mijn kruistochtgebeden – als hulp om jullie ziel en
die van anderen, bij Mijn Tweede komst te redden.
Veel andere boodschappen, aan anderen gegeven, zullen gelijkaardig zijn
maar zullen niet zozeer in detail treden.
Hun missies zijn even belangrijk daar ook zij zielen zullen bekeren.
Onthoud altijd het volgende: Ik probeer jullie te tonen hoeveel Ik van jullie
houd en Ik wens de waarheid over Mijn bestaan te openbaren.
Uiteindelijk zal het bewijs daarvan weldra aan al Gods kinderen onthuld
worden.
Strijd a.u.b. niet onder elkaar door te proberen elkaar op het gebied van
jullie geestelijke kennis te overtreffen.
De waarheid is het volgende:
Geen mens kent de waarheid die vervat ligt in de Zegels, verborgen in het
Boek der Openbaring.
Zoals Ik jullie eerder verteld heb, werden deze tot nu, de eindtijd, verzegeld
in het Boek der Waarheid.
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Ik, Jezus Christus, het Lam Gods, open deze nu om jullie voor te bereiden
op Mijn Nieuw Koninkrijk.
De Heilige Schrift werd jullie gegeven om jullie voor te bereiden en nu
moeten jullie Mij, Koning van de hele mensheid, toestaan om jullie de
waarheid te vertellen over wat er komen gaat.
Door dat te doen, zal Ik jullie door wat een mijnenveld van bedrog,
vervolging en haat zal zijn, kunnen loodsen.
Laat Mij jullie allemaal, waaronder alle leden van Mijn Kerk op aarde, over
deze laatste horden naar het eeuwig leven brengen.
Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel
afleggen en Mij toestaan Mijzelf door deze boodschappen bekend te maken.
Herken Mijn liefde in haar zuivere en eenvoudige vorm.
Mijn liefde is niet geraffineerd en gehuld in mystieke lettergrepen.
Ze is voor jullie duidelijk waarneembaar maar ook vervuld van zo’n
mededogen dat, wanneer jullie je pantser van trots en angst laten vallen, als
een vuur van herkenning tot jullie door zal dringen.
Wanneer jullie dat doen, zal het voor jullie gemakkelijker worden om Mij,
jullie Jezus, te volgen.
De eerste maal kwam Ik als Redder.
Deze laatste maal kom Ik nogmaals als Redder. Maar deze keer is Mijn taak
nog zwaarder.
De liefde voor God is dood in de wereld. Het is nog maar een vonkje.
Als Mijn Tweede Komst nu zou plaatsvinden, zouden er maar weinigen het
Paradijs binnenkomen.
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De Waarschuwing, Mijn geschenk van Mijn goddelijke barmhartigheid, zal
helpen om het grootste deel van de mensheid te bekeren.
Help Mij Mijn kudde voor te bereiden! Ik wil dat Mijn Kerk op aarde, zowel
de geestelijken als de leken, Mij helpt om al Gods kinderen te redden.
Aanvaard a.u.b. Mijn hand terwijl Ik deze uitsteek en Mijn oproep over alle
landen uitspreid!
Ga mee met Mij, jullie geliefde Jezus!
Volg Mij deze keer!
Wijs Mij niet af zoals de farizeeën deden!
Ditmaal zouden jullie Mijn stem moeten herkennen.
Jullie zouden ondertussen moeten weten hoe Ik spreek want jullie hebben
de Heilige Schrift gekregen.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse
leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de
mensheid, teisteren nu de aarde
Vrijdag 29 juni 2012 9.20u
Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld
aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.
De liefde tot God werd aan de kant geschoven.
De liefde voor Mijn Zoon is afgenomen en in de plaats daarvan is er de liefde
voor zichzelf.
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Hebzucht en de liefde naar macht teisteren overal de zielen en het najagen
van de eigenliefde wordt bewonderd en aanvaard als zijnde de juiste manier
om jullie leven te leiden.
Kinderen, op dit moment moeten jullie bidden om te helpen die zielen, die in
duisternis verkeren, te verlichten.
Zij kennen de waarheid over het Offer van Mijn Zoon niet, noch wat zijn
verschrikkelijke kruisiging betekende.
Zijn geschenk van redding werd aan de kant geschoven alsof het nooit
plaatsvond. Bovendien hebben diegenen, die zich bewust zijn van wat Zijn
kruisdood betekende, besloten om uit te zien naar andere, valse goden om
hen vrede te brengen. Zij zullen zo’n vrede nooit bereiken.
Vrede van de ziel kan slechts tot stand gebracht worden door de trouw aan
en het gebed tot Mijn Zoon.
Enkel de zuiveren en nederigen van hart, die volledig hun vertrouwen op
Hem stellen, kunnen het eeuwig leven bezitten.
Zoveel valse religies en valse leerstellingen, die ontstaan zijn uit de
verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde.
Zovelen laten zich leiden door gevaarlijke, valse overtuigingen waardoor zij
verdwaalde zielen naar de hel zullen voeren.
De gevallen engelen zijn overal, kinderen. Wees op jullie hoede want zij
zullen zich vooral richten op diegenen die Mij, jullie geliefde Moeder, vereren
om jullie te verwarren.
Zij zullen jullie ervan afhouden te bidden. Zij zullen voortdurend twijfels over
Gods liefde in jullie geest zaaien. Zij zullen jullie afleiden door bekoringen van
de zinnen. Het zal veel gebed vragen om hen weg te houden. Mijn
Rozenkrans is jullie belangrijkste bescherming.

~ 66 ~

Op dit moment verleent Mijn Zoon veel genaden aan diegenen die Zijn
heilige boodschappen aan de wereld aanhoren, ernaar luisteren en deze
aanvaarden.
Hij doet dit om jullie de kracht en volharding te schenken in deze missie om
de mensheid te behoeden voor de eeuwige verdoemenis.
Aanvaard deze genaden met liefde, kinderen, want jullie zijn zeer bijzonder
daar jullie uitverkoren werden om Hem in deze tijd te volgen.
Als Zijn Restkerk op aarde zullen jullie het Brood des Levens te allen tijde
nodig hebben want jullie zullen deze tocht niet gemakkelijk vinden.
Hier is een bijzonder kruistochtgebed om te helpen jullie sterk te houden in
jullie missie.
Kruistochtgebed (63) ‘Bewaar mij op deze tocht’
O mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
ik vraag U te bidden dat mij het Voedsel van Leven gegeven wordt
om mij te bewaren op deze tocht
om te helpen al Gods kinderen te redden.
Help a.u.b. al diegenen, die misleid worden
door afgoden en valse goden,
om hun ogen te openen voor de waarheid
over de kruisdood van Uw Zoon
om elk van Gods kinderen te redden
en elkeen het eeuwig leven te bezorgen. Amen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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