De democratie gaat verdwijnen – Priesters zullen gemarteld
worden
Donderdag 3 maart 2011 23.30u
O zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Ik deze avond je aandacht
toejuich. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat je
spoedig naar Mij zou terugkeren.
Luister aandachtig, alsjeblieft! Hoewel Ik besef dat je het druk hebt met je
leven, moet je de absolute hoogdringendheid van deze boodschap begrijpen.
Mijn Woord wordt aan jou gegeven in het meest historische tijdperk sinds het
begin. Want het is nu, in deze tijd, dat de wereld veranderingen zal ondergaan
die tot op heden nooit door de mensheid gezien zijn.
Maak jullie nu op, Mijn kinderen, waar ter wereld jullie ook zijn! Want zeer
spoedig zal nu, door Mijn barmhartigheid, aan ieder van jullie één van de
kostbaarste geschenken gegeven worden. Mijn Waarschuwing, die jullie
geschonken wordt, zal overal bekering verspreiden. Wanneer dit plaatsvindt
zal, na dat tijdsmoment waarop de aarde zal stilstaan, door de aanvaarding van
de Waarheid de liefde wijdverspreid zijn.
De volgelingen van Satan zullen hun verdorven gedrag moeilijk kunnen
verdedigen ten overstaan van de liefde en het Licht dat door jullie zal schijnen.
Maar hoewel de grootse gebeurtenis - die jullie zal verbijsteren - veel bekering
voortbrengt, moeten jullie je toch daarop voorbereiden.
Aanvaard dat deze profetie zal plaatsvinden! Maar zeer weinigen zullen dit
ontkennen, zowel tijdens als na afloop ervan. Toch zullen velen zich nog van Mij
blijven afkeren. Daarop zal de grote vervolging volgen.
Priesters zullen lijden
Mijn strijdmacht van geliefde volgelingen zal moedig opstaan en Mijn bestaan
verdedigen. Toch zullen zelfs diegenen van wie jullie dat het minst verwachten,
waaronder Mijn christelijke kerkleiders, partij kiezen voor de Boze en zijn
parasieten. Zij zullen verleid worden vanwege hun zwakke geloof. Jullie zullen
merken dat die heilige plaatsvervangers van Mij, Mijn trouwe gewijde dienaren,
hun geloof zullen moeten verdedigen. De wreedheid die tegenover hen aan de
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dag gelegd zal worden, zal vergelijkbaar zijn met de wreedheid die Ik van Mijn
beulen ondervond. Neem dit ter harte, jullie allen die Mij volgen! Kom niet in
de verleiding om het pad van de verraders te volgen, zelfs niet als jullie bang
zijn! Trap nooit in hun valse beloftes! Wees dapper! Bid om sterkte!
De vervolging zal niet lang duren
Zet jullie schrap, gelovigen, want ook diegenen die het dichtst bij jullie staan,
zullen zich van het geloof afkeren. Jullie zullen wellicht ontdekken dat jullie
alleen staan, dat jullie uitgelachen en publiekelijk belachelijk gemaakt worden.
Negeer hun beschimpingen! Ik zal jullie allemaal begeleiden en jullie
beschermen. Want deze tijd zal niet lang duren. Het pijnlijkste leed dat jullie
zullen ondervinden, zal hun ontrouw aan Mij, aan de Waarheid, zijn.
Niet-christelijke naties zullen heersen
Het gebed kan sommige van de catastrofale gebeurtenissen die zich zullen
ontvouwen, helpen verminderen. De vervolging die diegenen van jullie die in
Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven, opgelegd zal worden, zal er komen door de
naties die zonder liefde zijn. Liefde voor God. De enige liefde die zij in hun hart
dragen, is liefde voor de macht over minder fortuinlijke landen. Heersen is hun
voornaamste doel. Roem en het najagen van rijkdom en het eigenaarschap
over jullie, jullie land en diegenen onder jullie die weigeren Mij te hekelen.
Geef eraan toe, Mijn kinderen, en het zal jullie zeer moeilijk vallen om terug te
krabbelen en op jullie schreden naar Mij terug te keren. Dat zal enorm veel
moed vergen, tegen sterke tegenspoed in. Maar jullie zullen zegevieren. Als
jullie zouden lijden door de hartstocht die jullie uit liefde voor God, Mijn
Eeuwige Vader, in jullie hart voelen, dan zullen jullie dat met vreugde in jullie
ziel aanvaarden.
De opkomst van nieuwe dictators
Plotselinge veranderingen in wereldsituaties, die tot nog toe op onbeduidende
onrust leken, zullen nu als grootscheepse oorlogen naar voren treden.
Oorlogen zullen tot een tekort aan voedsel leiden. De democratie zal snel
afnemen en goddeloze dictaturen zullen opkomen. Deze dictaturen zullen
echter heel erg oppassen hoe ze overkomen. Ze zullen als vreedzame
onderhandelaars komen, en als ‘redders’. In ruil voor het voeden van jullie
monden, zullen ze jullie bezittingen beheren, die dan van hen worden. Jullie
zullen toelating moeten krijgen om jullie familie te voeden. Om te reizen zullen
jullie een speciale vorm van identificatie nodig hebben en er zal gevraagd
worden om het merkteken aan te nemen – het merkteken van het Beest. Loop
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ervan weg, Mijn kinderen! Verberg jullie! Want dat is nog niet alles. Zij zullen
bepalen hoe jullie bidden, want het is niet tot God dat zij zich wenden. Dit, Mijn
kinderen, zijn de strijdmachten van Satan en zij willen jullie ziel stelen.
Diegenen onder jullie die in Mij geloven, maak jullie op! Ga onmiddellijk terug
naar jullie kerken! Bid tot God, de Eeuwige Vader! Kom in groepen samen en
bid, bid, bid! Vraag nu om verzoening zodat jullie met nederigheid de staat van
jullie ziel aanvaarden wanneer jullie de Waarschuwing meemaken! Jullie zullen
niets te vrezen hebben.
Bid ook voor jullie familie en vrienden, jullie kinderen, jullie naasten! Zij moeten
zich allemaal voorbereiden. Zovelen zullen zich bekeren zodra zij de waarheid
van Mijn bestaan aanschouwen. Zovelen zullen niet opgewassen zijn tegen de
schok wanneer zij zien hoe zij Mij beledigd hebben. Anderen zal het gewoon
niet kunnen schelen. De tijd tikt.
Vraag Mij om jullie te helpen
De tekenen, die allemaal voorzegd zijn, zijn rondom jullie aanwezig, kinderen.
Zie deze en aanvaard ze voor wat ze zijn. Opstanden. Aardbevingen.
Overstromingen. Klimaatveranderingen. Ze zullen nu uitbreiden. Geld is nu
schaarser aan het worden, en zo ook jullie voedsel. Denk niet dat alles verloren
is, want als jullie Mij om hulp vragen, zullen jullie gebeden verhoord worden. Ik
zal jullie allemaal bij de hand houden en door deze beroering helpen. Maar
jullie moeten je hart openen. Blokkeer elke poging om jullie ertoe te verleiden
deel te nemen aan de samenzweringen van de Boze! Behoud de zuiverheid van
hart en geest! Wees nederig in jullie standpunten! Maar wees nooit bang om
jullie recht om in Mij te geloven, te verdedigen!
Tijd om jullie ziel voor te bereiden
De tijd is er nu klaar voor. Ga nu, Mijn kinderen, en bereid jullie ziel voor!
Verzoek, door middel van de Sacramenten, om de genaden die nodig zijn om
jullie ziel te heiligen. Vraag Mij bovendien om jullie in Mijn armen te nemen, en
vraag om redding. Mijn liefde en mededogen voor elk en eenieder van jullie
gaat jullie begrip te boven. De Waarschuwing, één van de meest genadevolle
geschenken die Ik jullie allen nog kan geven voordat het Laatste Oordeel
plaatsvindt, moet door jullie toegejuicht worden. Wees dankbaar dat jullie dit
prachtig geschenk krijgen! Want zodra in elke uithoek van de wereld de
bekering plaatsgrijpt, zullen jullie echt klaar zijn voor de Nieuwe Hemel en
Aarde, die dan zullen samensmelten tot Mijn Paradijs en het heerlijk erfdeel dat

~3~

ieder van jullie het recht geeft om eraan deel te nemen, als jullie daarvoor
zouden kiezen.
Verwacht nu Mijn Waarschuwing, Mijn kinderen! Want dat moment komt nu
zeer dichtbij.
Jullie liefhebbende Redder
Rechtvaardige Rechter en genadige Jezus Christus

Alle Christenen, kom nu tot inkeer! Katholieken, bid voor
Paus Benedictus!
Zaterdag 5 maart 2011 10.00u
Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Je hebt het druk gehad de
afgelopen paar dagen. Heb je de kracht opgemerkt die Ik je zowel naar geloof
als naar lichaam geef? Dat komt doordat je werk Mij zo aangenaam is. Moedig
terwijl je doorgaat met het publiceren van deze boodschappen alsjeblieft
zoveel mogelijk mensen die je kent aan om nu snel om de verzoening voor hun
zonden te verzoeken. Het maakt niet uit tot welk christelijk geloof ze behoren.
Zij moeten, door de daad van het verzoeken om verlossing, aan Mij hun
nederigheid en trouw tonen.
Deze eenvoudige daad zal hen sterker maken tijdens de gebeurtenis waarover
Ik sprak als de Waarschuwing. Kom tot inkeer, jullie allen, om jullie ziel te
redden! Bereid jullie onverwijld voor op de Waarschuwing, want diegenen van
jullie die niet in staat van genade verkeren, overleven het misschien niet!
Mijn geliefde dochter, Ik wil dat je snel te werk blijft gaan om deze
boodschappen uit te bazuinen. Ik heb je al eerder uitgelegd dat ze op de kortst
mogelijke tijd aan zoveel mogelijk mensen gegeven moeten worden. Daar deze
gebeurtenis nakend is, zal dan ook een gebeuren aangaande het Heilig Vaticaan
dat zijn.
Vraag aan iedereen om te bidden voor Mijn geliefde heilige Plaatsbekleder
Paus Benedictus, want hij wordt omringd door de vijanden van Mijn Eeuwige
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Vader! Bid voor de priesters die in hun trouw aan Mij of Mijn Eeuwige Vader
nooit gewankeld hebben!
Opkomst van de Valse Profeet
Ze moeten intens bidden, want jullie zullen allen getuige zijn van het resultaat
van deze aanval op Mijn heilige Plaatsbekleder. Bid, bid, bid dat de Valse
Profeet herkend zal worden voor wat hij is. Let op zijn gedrag, zijn
aandachtzoekende agenda, de manier waarop Mijn misleide gewijde dienaren
in ontzag aan Zijn voeten zullen neervallen! Luister bovendien goed naar wat hij
te zeggen heeft! Zijn nederigheid zal vals zijn, zijn bedoelingen boosaardig en
de liefde die hij uitstraalt zal helemaal om hem draaien. Hij zal als vernieuwend,
dynamisch, beschouwd worden – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en
energiek is, zullen zijn krachten niet van God, de Eeuwige Vader, komen. Ze
komen van Satan, de Boze.
Bid, bid, bid! Want jullie, Mijn kinderen, moeten op jullie hoede zijn. Jullie
hebben Mij nodig om jullie te begeleiden nu deze profetieën aan de mensheid
geopenbaard worden. Wees sterk, trouw aan Mijn Leer! Bid in groep! Bid de
heilige Rozenkrans om bescherming tegen de Boze te zoeken!
Onthoud één les! Mijn Leer verandert nooit. Het is dezelfde Leer zoals die altijd
al geweest is. Zoals Ik je al eerder zei, keer jullie af en bid tot Mij om leiding
wanneer jullie ontdekken dat deze vervalst, afgezwakt, of – zoals het geval zal
zijn- verdraaid wordt op een manier die vreemd of in strijd met Mijn
onderrichtingen lijkt!
Jullie goddelijke Redder
Jezus Christus

Woorden van troost met betrekking tot diegenen die deze
boodschappen in twijfel trekken
Zondag 6 maart 2011 15.00u
Mijn dochter, houd je sterk! Je moet jezelf niet kwellen met het lezen van de
commentaren op het internet, die de haat aantonen die heel veel mensen
jegens Mij voelen. Mijn verwerping begon en eindigde niet met Mijn kruisiging.
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Deze gaat vandaag de dag door als een direct gevolg van de haat die door Satan
via Mijn kinderen verspreid wordt. Je zult in Mijn naam lijden en zo zullen dat
ook Mijn geliefde volgelingen die het aandurven Mij te verdedigen. Dat, Mijn
geliefde dochter, is niet nieuw. Het is gewoon schokkend voor je om dat te zien.
Zelfs diegenen van Mijn volgelingen die beweren in Mij te geloven, zullen deze
boodschappen moeilijk te verteren vinden. Na verloop van tijd, zodra het
bewijs geopenbaard zal zijn, zullen al diegenen die verkondigen Mij te haten,
hun mening herzien. Sommigen zullen huilen wanneer de zoetheid van de
Waarheid hun getoond wordt. Anderen zullen er nog steeds vraagtekens bij
zetten en zich vragen stellen omdat ze de vergissing begaan om door
menselijke redenering te proberen tot hun besluit te komen.
Ga nu, bid voor al diegenen die deze boodschappen in twijfel trekken! Het is
niet meer dan juist dat ze dat doen. Want diegenen die in Mijn naam komen,
moeten aanvaarden dat ze betwist zullen worden, en terecht. Daarom dus
dienen alle boodschappen zorgvuldig bekeken te worden.
Ga nu in vrede en liefde! En vergeet niet dat Ik van al Mijn kinderen houd, met
inbegrip van diegenen die belijden Mij te haten!
Je liefhebbende Redder
Jezus Christus
Rechter van de hele mensheid

In dit jaar van de zuivering wordt de mens gestraft
Zaterdag 11 maart 2011 15.30u
Mijn geliefde dochter, de zuivering waaronder de mensheid gebukt zal gaan
door oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, hittegolven en
modderstromen, houdt aan vanwege de zonden van de mensheid.
Alleen diegenen die zich tot Mij, hun goddelijke Redder, wenden en tot hun
Schepper, Mijn Vader, hun Vader, kunnen gered worden. Kijk nooit met angst
naar Mijn Vader, want Hij houdt van al Zijn kinderen! Toch zal Hij straf opleggen
aan diegenen die Zijn bestaan weigeren te erkennen. Daar het kwaad, het
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gebrek aan geloof en de aanstootgevende liefde van de mens voor zichzelf
aanhouden, raakt Zijn geduld nu op.
Mijn Eeuwige Vader, God, de Maker en Schepper van alles, houdt van al Zijn
kinderen met een tederheid die ouders voor hun kinderen voelen. Maar net
zoals bij ouders, bij verantwoordelijke ouders, hun kinderen gestraft worden als
zij daden begaan die agressief of onaanvaardbaar zijn, zal ook de toorn van
Mijn Vader nu in deze tijd op de wereld losgelaten worden. Dit, Mijn dochter, is
zoals Ik je verteld heb het jaar van de zuivering.
Overal zullen de mensen beseffen dat deze gebeurtenissen niet normaal zijn. Ze
worden veroorzaakt door een goddelijk ingrijpen om de mens eindelijk de
Waarheid van de Schrift te laten inzien.
Bid, bid om bekering!
Jullie geliefde Jezus Christus

Een aardbeving in Europa en een wereldoorlog
Vrijdag 18 maart 2011 0.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote liefde dat Ik deze avond met jou
kom communiceren. Want Ik ken de kwelling die je ondergaan hebt. Het lijden
dat je nu voor de zielen opgeofferd hebt, brengt met zich mee dat, als jij dat
niet met vreugde gedaan had, zij met verdoemenis geconfronteerd zouden
geweest zijn.
Mijn dochter, deze boodschappen zijn echt, maar je mag alleen tijdens of na
het gebed met Mij communiceren. Dat is belangrijk omdat, tenzij jij met Mij in
stil gebed bent, de Bedrieger soms kan proberen om tussen te komen.
Wereldoorlog
Mijn dochter, de profetieën waarover Ik sprak, staan op het punt zich te
voltrekken. Uitgaande van de gebeurtenissen die zich in maart afspeelden,
heeft Mijn Plaatsbekleder niet veel tijd meer over in het Vaticaan. Andere
gebeurtenissen waarvan de mensheid nu getuige gaat zijn, omvatten een
aardbeving in Europa die velen zal schokken. Maar deze zuivering zal ertoe
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bijdragen de mensen te verenigen, wat voor ieders bestwil zal zijn. Er zullen
zich nu nog andere gebeurtenissen afspelen, waaronder een vulkaanuitbarsting
(* de zienster heeft details van de locatie en de maand), terwijl de oorlog in het
Midden-Oosten andere naties zal meesleuren. De andere naties uit het Westen
zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat alles zal op een
wereldoorlog uitlopen.
Gebed zal de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken
Ondertussen zal binnenkort de Waarschuwing plaatsvinden. Dat zal bekering
teweegbrengen. De bekering zal, door gebed, de schaal en de hevigheid van
deze gebeurtenissen afzwakken.
Het lijden zal nederigheid voortbrengen – Nederigheid zal zielen redden
Mijn dochter, terwijl de wereld deze schokkende gebeurtenissen blijft
doormaken, zullen zij die lijden nederig worden. Door nederigheid kunnen zij
gered worden. Dat alles is nodig om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te
bereiden. Dat moment is niet meer veraf. Dit zal, Mijn dochter, voor de
gelovigen een dag van grote heerlijkheid zijn. Houd deze dag op de voorgrond
van jullie gedachten, want al het eventuele voorafgaande lijden dat jullie in
Mijn naam doorstaan hebben, zal tegen dan vergeten zijn.
Alle profetieën die in het Boek der Openbaring voorzegd zijn, zullen zich nu aan
de wereld vertonen. Wat diegenen betreft die de betekenis van deze
gebeurtenissen begrijpen: Gelieve alsjeblieft het belang van de noodzaak om
God om de vergeving te vragen die nodig is om hun ziel te louteren, aan
anderen uit te leggen.
Twijfelen aan Mijn boodschappen
Mijn dochter, luister altijd, altijd, met je hart naar Mijn boodschappen. Je weet
dat deze van Mij, je goddelijke Redder, komen hoewel anderen jou er soms van
hebben willen overtuigen dat dit niet zo is. Dat kwetst Mij zozeer. Ik begrijp dat
veel van je eigen twijfels voortkomen uit de bezorgdheid dat je het afschuwelijk
zou vinden mensen te misleiden. Je moet nu al dergelijke twijfels definitief van
je afzetten.
Geef je wil aan Mij over!
Jij, Mijn dochter, zou sterker zijn als je van een priester de geestelijke steun zou
krijgen die je nodig hebt. Jammer genoeg zal niet één van hen Mijn beker
terdege aannemen – een feit dat Ik enorm beledigend vind. Je moet nu dus
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compleet op Mij vertrouwen. Geef eindelijk je wil aan Mij over en alles zal veel
duidelijker lijken! Bid, zoals Ik je al eerder gevraagd heb, elke dag het Kroontje
van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, alsook de heilige Rozenkrans! Woon
bovendien minstens één keer per week in een kerk de Aanbidding bij! Al die
kleine geschenken aan Mij zullen je dichter bij Mij brengen. Hoe dichter je
komt, hoe gemakkelijker en eenvoudiger je taken zullen worden.
Verdedig deze boodschappen!
Eerbiedig dit allerheiligste geschrift! Verdedig het! Aanvaard dat het
aangevallen en afgekraakt zal worden, vooral door diegenen die beweren
experten te zijn en die zullen speuren naar delen waarvan zij zeggen dat ze Mijn
onderrichtingen tegenspreken. De enige tegenspraak zal hun eigen gebrekkige
interpretatie van Mijn Leer zijn. Daar waar zij Mijn heilig Woord verdraaid en
verkeerd uitgelegd hebben omdat het hen goed uitkomt dat te doen.
Het belang in een staat van genade te blijven
Mijn dochter, Ik heb jou en je innige gesprekken met Mij vanuit het hart gemist.
Vraag Mij om de genaden je sterk te houden en deze zullen je gegeven worden!
Ik heb plannen voor jou, Mijn dochter. Die zijn zeer belangrijk. Dat is de reden
waarom het essentieel is dat jouw ziel gezuiverd wordt en dat je te allen tijde in
een staat van genade blijft. Terwijl jouw uiteindelijke omvorming naar
geestelijke volmaaktheid plaatsvindt, zal je lijden, Mijn dochter. Maar Ik zal je
daarop voorbereiden. De mening van anderen zou je niet mogen raken.
Diegenen die zich niet in het Licht bevinden en je van streek maken – negeer
hen! Maar bid wel voor hen! Wees je er echter van bewust dat zij je zo ver van
Mij weg kunnen trekken, zonder dat jij dat beseft, dat tegen de tijd dat je dat
doet, jij je hart voor Mij gesloten zult hebben.
De H. Augustinus en de H. Benedictus werken beide met je samen. Roep hun
hulp in en je zult alles veel gemakkelijker vinden! Mijn werk verrichten, die
taken uitvoeren die Ik van je verlang, is moeilijk. Bij elke stap op de weg zullen
er pogingen ondernomen worden om jou op een fout te betrappen. Rond je
zullen boosheid, frustratie en disputen ontstaan en toenemen. Allemaal met de
bedoeling jouw wil te verzwakken als jij dat toelaat.
Je moet nu je huis zegenen en te allen tijde de rozenkrans, een benedictuskruis
alsook wijwater bij je hebben. Wees nu moedig! Vertrouw Mij ten volle! Laat
eindelijk los! Bied Mij nu je vrije wil aan en Ik zal je al de genaden verlenen die
nodig zijn om Mijn werk tot in de perfectie uit te voeren!
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Ik houd van je, Mijn uitverkoren dochter. Ik zal doorgaan met je sterker te
maken dan je bent. Ik zal je begeleiden. Opdat dit echt doeltreffend zou zijn,
moet jij je aan Mij overgeven naar lichaam, geest en ziel. Maar het offer moet
van jou komen en als een kostbaar geschenk aan Mij gegeven worden. Ik kan
dat niet zomaar van je afnemen, want je vrije wil is een bijzonder geschenk van
God, Mijn Eeuwige Vader.
Ga nu in vrede, Mijn dochter! Overhandig Mij je zorgen en bekommernissen!
Maak je geest, lichaam en ziel vrij! Wanneer je dan je vrije wil aan Mij
overgeeft, zal je eindelijk tot vereniging met Mij komen. Dit geschenk aan Mij
zal ervoor zorgen dat Mijn Woord op een meer doeltreffende wijze wereldwijd
gehoord wordt.
Je geliefde Redder van de mensheid
Jezus Christus
Rechtvaardige Rechter

Bid voor diegenen die jullie pijn berokkenen!
Maandag 21 maart 2011 23.00u
Vanavond, Mijn geliefde dochter, voel jij een vrede die je al zo’n lange tijd niet
meer gevoeld hebt. Jij, Mijn dochter, werd gekweld door de Bedrieger en, door
de genaden die Ik geschonken heb, voel je de effecten van dergelijke aanvallen
nu niet langer.
Ik heb je een zuivere ziel, vol liefde, gezonden om je te helpen begeleiden. Hij
zal je hand vasthouden en je naar Mij en de Waarheid voeren. Jij, Mijn geliefde
dochter, verstaat nu hoe het voelt om in Mijn naam te lijden. Jij weet wat het is
om in het openbaar bespot te worden, om achter je rug belachelijk gemaakt te
worden, om beschuldigd te worden van wangedrag waaraan jij je niet
bezondigt, en dat alles in Mijn naam. Verheug je Mijn dochter, want dat
betekent dat je nu nauwer met Mij verenigd bent geworden! Zoals je nu
uiteindelijk begrijpt, zal het gebed je in een staat van genade en vrede houden.
Mijn dochter, oordeel niet over diegenen die je pijn berokkenen! Bid voor hen!
Vergeef hen! Maar je hebt dat al gedaan, nietwaar? Nu begrijp je de waarheid
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van Mijn onderrichtingen. Ik zal je sterker en sterker maken, Mijn dochter.
Vrees nooit! Zoals Ik je al eerder verteld heb, zal de Bedrieger jouw ziel nooit
stelen. Ik houd je innig in Mijn armen en beloof je plechtig dat Ik, mocht je
afdwalen, je altijd terug naar Mij zal trekken.
Je moet nu de kracht en de moed krijgen om Mijn goddelijke boodschappen
aan de mensheid mee te delen. Ze zijn spoedeisend. Je weet wat te doen.
Aanroep Mij elke minuut van de dag in je hart! Ik houd van je, Mijn dappere,
dierbare dochter. Ik Ben trots op je door de manier waarop je kalm de
Waarheid verdedigde en deze boodschappen niet verloochende, want je kent
nu de Waarheid.
Je liefhebbende Redder
Jezus Christus

De betekenis en de kracht van het gebed
Donderdag 24 maart 2011 23.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik Mij vanavond
opnieuw met jou verenig. Je bent nu bekleed met de genade van
onderscheiding en hebt het juiste pad dat je moet volgen nu duidelijk voor
ogen.
Na je eindelijk aan de vereniging met Mij overgegeven te hebben, ben je nu vrij.
Vrij van twijfel, zuiver van geweten, sterker dan voorheen en klaar om aan de
wereld Mijn belofte te openbaren. Mijn Woord zal de dringende noodzaak
duidelijk maken om bereid te zijn jullie hart open te stellen voor het moment
waarop aan allen hun zonden getoond zullen worden.
Door voorbereid en vooraf gewaarschuwd te worden, kunnen er nog veel meer
zielen gered worden. Hoe groter de bekering, hoe zwakker de vervolging zal zijn
die zal volgen. Mijn dochter, word nooit zelfgenoegzaam, noch zou je bang
moeten zijn voor toekomstige gebeurtenissen. Alles zal voorbijgaan en in de
plaats daarvan zal er een gelukkigere wereld met overal meer liefde komen.
Boodschappen om iedereen gewoon aan Gods bestaan te herinneren

~ 11 ~

Zeg aan Mijn volk wijd en zijd dat deze boodschappen gewoon bedoeld zijn om
al Gods kinderen eraan te herinneren dat Hij bestaat. Zij moeten bovendien
beseffen dat hun ziel het belangrijkste deel van hun menselijk gestel is. Zich om
hun ziel bekommeren is van vitaal belang als zij deel willen nemen aan de
prachtige toekomst die allen wacht. De mensen moeten zich gewoon de Tien
Geboden in herinnering brengen en deze in ere houden. Al wat ze dan hoeven
te doen, is Mijn Leer navolgen en hun leven leiden zoals Ik het hun gezegd heb.
De reden waarom Ik profetieën geef, is om aan Mijn geliefde volgelingen te
bewijzen dat er een goddelijk ingrijpen aan het plaatsvinden is. Door dat te
doen, hoop Ik dat zij hun hart zullen openen om de Waarheid te laten
doordringen.
Goddelijke liefde brengt vrede
Veel mensen bewijzen Mijn onderrichtingen lippendienst. Anderen vinden deze
saai en vervelend. Ze zijn bang dat ze, door Mij na te volgen, de vertroosting
zullen mislopen die ze menen dat materiële dingen in hun leven zullen brengen.
Wat zij niet kunnen begrijpen, is dat de enige echte troost die zij mogelijk
kunnen ervaren de goddelijke liefde is. Deze liefde kan maar in jullie leven
komen door via eenvoudig gebed dichter bij Mij en Mijn Eeuwige Vader te
komen. Eenmaal jullie deze vrede ervaren, zullen jullie ontdekken dat jullie vrij
van zorgen en stress zijn.
Geen enkele hoeveelheid bedrieglijke genotmiddelen kan de euforie evenaren
die tot stand komt wanneer jullie dicht bij Mijn Hart komen. Deze liefde
doordringt niet enkel jullie hele lichaam, geest en ziel, maar stelt jullie ook in
staat een vrijer leven te leiden. Jullie zullen een diepe tevredenheid ervaren,
die jullie voordien niet bekend was. Jullie zullen dan verbluft staan over hoe
weinig de wereld van de materiële luxe jullie nog aanspreekt. Jullie zullen de
interesse in die dingen verliezen en dat zal jullie verbazen.
O kinderen, konden jullie maar proberen om dichter bij Mij te komen, dan
zouden jullie eindelijk vrij worden! Jullie zullen dan niet langer een lege
wanhoop in jullie ziel voelen. In plaats daarvan zullen jullie rustiger zijn, minder
gehaast, meer tijd hebben om interesse in anderen te tonen en jullie vredig
voelen. Dat zal van jullie uitstralen. Anderen zullen als vanzelf naar jullie
toegetrokken worden. Jullie zullen je afvragen waarom. Wees niet bang, want
dat is de werkzame genade van God! Wanneer jullie vol genade zijn, is dat
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aanstekelijk en dan verspreidt zich dat uit liefde naar anderen. De cyclus gaat
vervolgens verder.
Vergeet dus alsjeblieft het belang van het gebed niet, kinderen! De kracht die
dat oplevert en de snelheid waarmee zich dat verplaatst om al die fortuinlijke
zielen te omhullen, die in deze wolk van liefde getrokken worden.
Satans web van misleiding veroorzaakt angst
Net zoals het gebed en de liefde voor elkaar aan kracht winnen, zal ook de haat
die door Satan verspreid wordt dat doen. De Bedrieger, die door die mensen
werkt die geen geloof hebben of die zich met duistere spirituele spellen
bezighouden, verspreidt zijn misleiding. Zijn web van haat strikt zelfs diegenen
aan de uiterste rand, die het gevoel kunnen hebben dat zij een redelijk goed
leven leiden. Dit subtiel web kan iedereen vangen die niet voorzichtig is. Het
gevoel dat al diegenen die in de val lopen gemeen hebben, is onrust,
beklemming, wanhoop en angst. Deze angst slaat al zeer snel om in haat.
Loop naar Mij toe, jullie allen! Wacht niet tot jullie leven op zijn kop gezet
wordt door onnodig hartzeer. Want Ik Ben er altijd, wakend, wachtend, erop
hopend dat ieder van jullie zijn trots zal laten varen zodat Ik binnen kan komen
om jullie te omhelzen. Ga naar jullie kerk en bid tot Mij! Spreek thuis met Mij!
Op weg naar jullie werk! Waar jullie ook zijn, aanroep Mij gewoon! Jullie zullen
al vrij snel weten hoe Ik reageer.
Word wakker – open jullie gesloten hart!
Word wakker, kinderen! Beseffen jullie inmiddels niet dat jullie Mij nodig
hebben? Wanneer zullen jullie eindelijk jullie gesloten hart openen en Mij
binnenlaten? Verspil geen kostbare tijd, voor jullie eigen bestwil en die van
jullie familie! Ik Ben liefde. Jullie hebben Mijn liefde nodig om jullie
uitgedroogde en ondervoede ziel te verkwikken. Mijn liefde zal, eenmaal jullie
deze ervaren, jullie geest verheffen en jullie weer echte liefde laten voelen.
Deze liefde zal jullie geest dan openen voor de Waarheid – voor de beloftes die
Ik deed voor eenieder van jullie, toen Ik aan het kruis stierf voor jullie zonden.
Ik houd van jullie, kinderen. Betoon Mij alsjeblieft de liefde waar Ik jullie om
smeek! Blijf niet voor Mij verloren! Er is nog maar weinig tijd, kinderen, om
terug naar Mij te keren. Talm niet!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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