Luister naar Mijn oproep en bereid jullie voor op de
uitstorting van Mijn Heilige Geest
Dinsdag 1 mei 2012 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jullie allemaal heeft tot gevolg
dat Ik nu, nogmaals, de Heilige Geest over de mensheid uitstort om hen te
overhalen hun hart te openen.
Mijn zielen zullen zeer spoedig in geest, lichaam en ziel de kracht van de
Heilige Geest over zich heen voelen stromen.
Dit is essentieel om al Gods kinderen wakker te schudden voor de
waarheid.
Sommige mensen zullen de wereld nu op een andere manier zien.
Vervolgens zullen zij alles in vraag beginnen te stellen. Zij zullen niet langer
bereid zijn slaaf te blijven van meesters van wie het enige doel is om, uit
persoonlijk winstbejag, hen te beheersen.
Niemand zal deze invloed van de Heilige Geest kunnen negeren.
Heel de Hemel verwacht dus dat dit moment van verlichting een nieuwe
dageraad, een nieuw begin, zal teweegbrengen.
De leugens waarmee jullie geconfronteerd worden, verbergen een
masterplan – ontstaan uit een wereldalliantie – dat ontworpen werd om al
jullie landen te controleren.
Door jullie land afhankelijk te maken van giganten (= zeer grote bedrijven)
om hun families te voeden, zullen jullie slaven worden. Zij nemen jullie nu
reeds alles af wat jullie bezitten maar jullie zijn daar blind voor.
Door de gave van de Heilige Geest zullen nu miljoenen dit masker van
bedrog doorzien en zich verzetten tegen deze goddeloze, door de
vrijmetselarij gecontroleerde groeperingen.
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Deze gave zal jullie de wapenrusting schenken die jullie nodig hebben om
dit leger af het spoor van jullie ondergang te werpen.
Luister naar Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn
Heilige Geest!
Jullie geliefde Jezus

De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede
uitstorting door de kracht van de Heilige Geest
Vrijdag 4 mei 2012 21.05u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze missie –
om al Gods kinderen te overtuigen om de Tweede Komst te erkennen en
dat dit aanvaard zal worden als goed nieuws voor al Gods kinderen –
moeilijk is, denk dan gewoon aan het volgende.
Evenals elke afzonderlijke persoon gemaakt is naar het beeld van God, Mijn
Eeuwige Vader, zo schijnt ook het Licht van Mijn Vader doorheen elke ziel.
Bekijk het gezicht van iedereen die je tegenkomt en jullie zullen een glimp
van God de Vader opvangen.
Het kan gewoon een blik, een glimlach, een gebaar of een fijngevoeligheid
zijn, maar het is daar.
In iedereen steekt iets goeds, zelfs in verstokte zondaars. Bij sommigen is
deze goedheid allesomvattend en trekt de persoon, die gezegend is met
deze gave, mensen aan als een magneet. Bij anderen is het slechts een
glinstering, maar niettemin aanwezig.
Wanneer jullie in iemands ogen kijken van wie het gedrag naar anderen toe
wreed is, kunnen jullie toch een sprankje hoop ontdekken door de
aanwezigheid van het Licht van God.
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Het is het Licht in de zielen van Gods kinderen dat, door Mijn
boodschappen van liefde en hoop, aangewakkerd moet worden. Hoe
sterker het Licht, hoe zuiverder de persoon.
Hoe meer mensen door het Licht van God gezuiverd worden, hoe zuiverder
de aarde zal zijn.
Als Gods licht sterker wordt in de zielen van de gelovigen, zal het werk van
het kwaad afnemen omdat de duisternis het Licht niet kan verdragen.
Dat is de reden waarom nu, overal ter wereld, opnieuw een uitstorting
van de Heilige Geest geschonken wordt.
Dit is de tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest sinds 10
mei 2011.
Deze gaat Mijn grootse Goddelijke Barmhartigheid vooraf en zal ervoor
zorgen dat het Licht een nieuw inzicht creëert in de ziel van de gelovigen.
De Heilige Geest zal deze zondag 6 mei 2012 over de hele wereld
neerdalen.
Velen zullen vrede en liefde voelen. Ik spoor allen aan om te bidden dat
deze gave hun ziel doordrenkt zodat zij Gods liefde zullen voelen en gehoor
geven aan Zijn oproep.
Kruistochtgebed (51) ‘Om de gave van de Heilige Geest’
O kom Heilige Geest,
stort Uw gave van liefde, wijsheid en kennis uit over mijn nederige ziel.
Bekleed mij met het licht van de waarheid
zodat ik de waarheid van God kan onderscheiden
van de leugens die door Satan en zijn engelen verspreid worden.
Help mij de fakkel vast te grijpen
en het vuur van inzicht te verbreiden over al diegenen die ik ontmoet.
Door Christus Onze Heer. Amen.
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Ga heen in liefde, licht en vrede.
Verlaat jullie op Mijn Heilige Geest en sta Hem toe op jullie neer te dalen!
Ik houd van jullie!
Jullie dierbare Jezus

God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met
bewondering en met dank
Zaterdag 5 mei 2012 12.00u
Mijn dochter, hoe geweldig wordt de dag waarop de Heilige Geest, het Licht
van Mijn Liefde, over de aarde zal stromen.
Dat is een bijzonder geschenk. Het zal het hart van velen openen en het
zal veel zielen voorbereiden op de Waarschuwing.
Mijn liefde kent geen grenzen.
Er is geen enkele man, vrouw of kind die Ik uitsluit van Mijn verlangen om
elk van hen stevig in Mijn armen te houden. Niet één zondaar wordt
uitgesloten.
Mijn gaven aan de mensheid zijn overvloedig en Ik zal Mijn gaven blijven
uitstorten als antwoord op diegenen die de kruistochtgebeden bidden
welke aan jou, Mijn dochter, gegeven worden.
Deze gebeden zijn afkomstig van de Hemel en zijn niet uit de pen van een
mens gevloeid.
Zij zijn bestemd voor deze tijd en zijn een krachtig wapen tegen de
vervolging.
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Deze woorden worden gehoord telkens ze van jullie lippen komen, Mijn
kinderen.
Zij zullen jullie grootse beloningen opleveren.
Aanvaard Mijn Heilige Geest met bewondering en met dank.
Het is een wonder en het wordt elk van jullie toegezonden door Mijn
liefde voor allen.
Ga nu heen in vrede en liefde.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme
opdracht toegekend
Zondag 6 mei 2012 10.00u
Mijn liefste dochter, veel van Gods kinderen menen dat diegenen, die een
heilig leven leiden, diegenen zijn die door Mijn Vader begunstigd worden.
De waarheid is dat deze zielen, heilig en godsvruchtig als zij zijn, moeten
werken aan de redding van andere zielen.
De andere zielen zijn die doodgewone mannen, vrouwen en kinderen die
een druk leven leiden waarbij weinig tijd aan gebed besteed wordt.
Velen bidden of communiceren niet met Mij. Sommigen geloven niet in
God. Sommigen wel. Veel van deze zielen leiden een goed leven.
Zij behandelen andere mensen met liefde en goedhartigheid. Zij stellen de
noden van anderen boven hun eigen noden. Zij geven aan goede doelen. Zij
houden van elkaar. Maar zij gaan niet naar de Kerk, ontvangen de
Sacramenten niet of aanvaarden niet dat Ik, Jezus Christus, besta.
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Men zou daardoor denken dat zij verloren zielen zijn. In werkelijkheid zijn
zij dat niet.
Zij zijn Gods kinderen en Zijn Licht schijnt door hen. Zij zijn niet verdoemd.
Zij worden bemind.
Na verloop van tijd, wanneer hen het bewijs van Mijn bestaan getoond
wordt, zullen zij Mij onmiddellijk omhelzen.
Het zijn enkel die zielen, die zich bewust zijn van hun grieven tegen Mijn
Vader en die de geneugten van de goddeloze en verdorven zonden wel
smaken, die verloren gaan.
Diegenen die niet kunnen leven zonder doodzonden te begaan en wiens ziel
zo zwartgeblakerd is omdat zij door Satan bezeten zijn, moeten ontsnappen
uit deze verschrikkelijke duisternis.
Zij zullen niet sterk genoeg zijn om dat te doen.
Zij zullen het bijna onmogelijk achten om Mijn hulp te zoeken. Zij kunnen
slechts gered worden door de gebeden van heilige en godsvruchtige
volgelingen van Mij.
Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme opdracht toegekend
die gelijk is aan, maar dringender dan deze, die aan Mijn apostelen gegeven
werd toen Ik ten Hemel opsteeg.
Het is jullie taak, Mijn volgelingen, om deze zielen door jullie gebeden voor
te bereiden op Mijn Nieuw Paradijs. Gebeden kunnen hen bekeren.
Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik dergelijke zondaars zal vergeven door
de edelmoedigheid van Mijn trouwe dienaars, door hun lijden en gebeden.
Vergeet nooit de kracht van jullie gebeden. Deze kracht is een geschenk aan
jullie waardoor jullie de ziel van jullie broeders en zusters kunnen redden.
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Denk eraan dat Mijn Eeuwige Vader van alle zondaars houdt. Maar voor
elke zwartgeblakerde en verdwaalde zondaar die behoed wordt voor het
vuur van de hel, vindt er grote vreugde plaats en worden er tranen van
vreugde gelaten.
Jullie geliefde Jezus

De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door
die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel
omver te werpen, is hevig
Zondag 6 mei 2012 19.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom Mijn volgelingen smeken om Mijn pijn te
verlichten.
De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in
het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, is hevig.
Hoeveel pijn doen ze Mij.
De misleiding en de wreedheid van hun samenzwering tegen Mij is
moeilijk te verdragen.
Ik huiver als Ik de grenzeloze haat zie, die zij in hun hart voor Mij dragen.
Satan heeft hun ziel, hun verstand, hun geest en hun lichaam gekaapt. Zij
zijn nog altijd Gods kinderen maar zij willen niets te maken hebben met
Mijn Vader.
Hun plannen spelen zich nu voor jullie ogen af, met inbegrip van de ogen
van Mijn gewijde dienaren, toch kunnen zij het niet zien.
De goddeloze manier waarop zij zich verbergen en er toch in slagen om
Mijn Kerk te beheersen, breekt Mijn Hart.
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Ik zal er alles aan doen om te bekomen dat zij ermee ophouden, maar hun
ziel is zo zwart.
Jouw lijden, Mijn dochter, zal gebruikt worden om de ziel te bewaren van
diegenen die mogelijk nog een sprankeltje liefde in zich hebben en die
gehoor zullen geven aan Mijn oproep.
Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor deze zielen, die werkzaam zijn
als een toegewijd leger met weinig liefde voor God in hun hart.
Er is nog altijd een lichtje, het goddelijk Licht van Mijn Vader, aanwezig in
hun ziel. Enkel gebeden en lijden kunnen hen helpen.
Zij zullen en kunnen Mijn kerk niet verslaan, want Ik ben de Kerk.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn de Kerk. Zij kunnen diegenen, die zich in het
Licht bevinden, niet bestrijden want het zou hen verblinden.
Na verloop van tijd zullen zij beseffen dat ze nog slechts seconden hebben
om de definitieve keuze te maken.
Bid dat zij de hand van Mijn barmhartigheid aanvaarden in plaats van zich,
voor eeuwig, te laten meezuigen in de poel van vuur.
Het is door deze zielen, die Mijn Kerk bezoedelen, dat Ik de geseling aan de
zuil elke seconde van de dag herbeleef.

Ik zal nooit rusten, tenzij Ik hen kan redden.
Help Mij! Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om voor dergelijke
zondaars te bidden.
Jullie geliefde Jezus
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Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel,
omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen
Maandag 7 mei 2012 18.19u
Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken doorheen de wereld zeg Ik dit:
Weet dat Ik altijd bij jullie, aan jullie zijde, zal zijn zolang jullie Mijn
allerheiligste woord verkondigen.
Tot Mijn Katholieke Kerk: hoewel je kwelling veroorzaakte ten gevolge
van verdorven zonden, weet dat Ik je nooit in de steek zal laten, ook al
heb je gezondigd. Maar weet dit:
Je geloof in Mij is niet zo sterk als het zou moeten zijn. Je houdt niet van
Mij zoals je dat ooit deed.
Al de rijkdom die je vergaard hebt, schept een afstand tussen Mij - jullie
Christus en Redder – en Gods gewone kinderen.
Je beklom zulke verheven hoogten dat Ik je niet kon bereiken en je Mijn
hand niet kon aanbieden om je te vrijwaren van het bederf in je
binnenste.
Door Mijn Petrus, op wiens rots je gebouwd werd, werd je in de waarheid
onderwezen. En wat deed je?
Je bouwde dikke, stenen muren om je heen.
Dit veroorzaakte een gebrek aan communicatie met diegenen die je moest
spijzen met Mijn Lichaam en Bloed waardoor hun ziel niet gevoed kon
worden.
De eerbied die van jou vereist wordt, bij de toediening van Mijn
Allerheiligste Eucharistie, ging verloren toen je Mijn tegenwoordigheid
afbrak.
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Toen Vaticanum II nieuwe bepalingen afkondigde, werden deze
geïntroduceerd door de verdorven vrijmetselaarskrachten binnen jouw
wandelgangen.
Zij stelden listig nieuwe manieren voor, die beledigend zijn voor Mij, om
Mijn Heilige Eucharistie toe te dienen.
Je zogenaamde verdraagzame leer verkondigde een reeks van leugens,
waaronder de weigering om de macht van de Heilige Aartsengel Michaël
te erkennen.
Hij is de beschermer van de Kerk tegen Satan. Deze krachten onder jullie,
wisten dit. Dat is de reden waarom je een eind maakte aan al de gebeden
die voor de Heilige Mis zijn hulp inroepen.
Vervolgens maakte je je schuldig aan de grootste onwaarheid: dat de hel
niet gevreesd moet worden. Dat dit gewoon een metafoor was. Want deze
leugen, door veel van Gods kinderen als de waarheid aanvaard, heeft tot
het verlies van miljarden zielen geleid.
Hoe beledig je Mij! Ik vraag aan die nederige en gewijde dienaren van Mij
om terug te keren naar Mijn Leer.
Sta nooit toe dat, te midden van jullie, de rijkdommen zich opstapelen en
denk nooit dat deze aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.
Rijkdom, goud en macht – vergaard in Mijn naam – zal je ondergang
betekenen. Je kunt geen voordeel halen uit Mijn heilig woord.
Je hebt geleden vanwege de manier waarop je Mij beledigd hebt.
Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele, heilige Pausen die op de
Stoel van Petrus hebben gezeten. Hun missie is altijd beschermd geweest.
Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door
vrijmetselaarsgroeperingen die God niet vertegenwoordigen.
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Zij haten God en hebben 50 jaar besteed aan het verspreiden van
onwaarheden over de barmhartigheid van God.
Hun werken hebben geleid tot de ineenstorting van de Katholieke Kerk.
Dat was geen toeval. Het was opzettelijk en listig beraamd om het geloof
van de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone Katholieken aan
de ene ware God te vernietigen.
Daarvoor zal je nu afgevoerd worden naar de woestijn. Na Paus Benedictus
zal je door Mij geleid worden vanuit de Hemel.
O, hoe heb je Mij doen wenen!
Ik doe een beroep op al Mijn gewijde dienaren - die de waarheid kennen om stand te houden en Mij, jullie Jezus, na te volgen om in nederige
dienstbaarheid de waarheid over Mijn Leer te verspreiden.
Jullie moeten de moed en de kracht vinden om uit de as te verrijzen.
Verwerp bovenal de leugens die jullie binnenkort door de Valse Profeet
voorgehouden worden.
Hij zal de Katholieke Kerk versmelten met andere Kerken, waaronder
heidense kerken, om één gruwel te worden.
Een ene-wereldkerk zonder ziel.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de
wereld veranderen
Dinsdag 8 mei 2012 12.30u
Mijn kind, deze missie is miljoenen zielen aan het bekeren die anders
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verloren zouden gaan.
Je mag nooit het gevoel hebben dat de hindernissen, die op je weg gelegd
worden, de verspreiding van de Heilige Geest tegen kunnen houden.
Mijn Zoon is zo ingenomen met al diegenen die het woord, dat Hij op dit
moment aan de wereld meedeelt, navolgen.
De devotie door middel van jullie gebeden, kinderen, redt zoveel
verdwaalde zielen. Vergeet nooit de kracht van het gebed! Zoveel kwaad
werd verijdeld door jullie gebeden.
Het werk van de ene-wereldgroepering wordt nu verstoord en hun
plannen in de war gestuurd.
Gods barmhartigheid is zo groot dat het gebed, welk kwaad dan ook in de
wereld, kan inperken.
Het licht van de Heilige Geest neemt nu toe in kracht waardoor meer en
meer zielen de waarheid van de Heer zullen inzien omdat dit overal
opnieuw aangewakkerd wordt.
Kinderen, jullie moeten tot Mijn Vader blijven spreken en jullie devotie
voor Hem doen toenemen.
Door de Vader, God de Allerhoogste, in naam van Zijn dierbare Zoon aan te
roepen, zal Hij luisteren naar jullie gebeden en reageren.
Jullie zouden meer tot de Vader moeten roepen want het zal Hij zijn, de
Allerhoogste God, die het lot van de wereld kan veranderen.
Het zal enkel door Mijn Zoon, Jezus Christus, zijn dat jullie de Vader kunnen
benaderen. Bijgevolg is dit wat jullie moeten bidden:
Kruistochtgebed (52) ‘Gebed tot de Vader’
Mijn liefste Vader,
in naam van Uw dierbare Zoon
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en ter nagedachtenis van Zijn lijden aan het kruis,
roep ik tot U.
U, Allerhoogste God,
Schepper van de wereld en van alles wat bestaat,
houd onze redding in Uw heilige handen.
Omhels al Uw kinderen,
met inbegrip van diegenen die U niet kennen
en diegenen die dat wel doen maar de andere kant uitkijken.
Vergeef ons onze zonden
en behoed ons voor de vervolging door Satan en zijn strijdmacht.
Neem ons in Uw armen en vervul ons met de hoop
die we nodig hebben om de weg van de waarheid te zien. Amen.
Ga heen in vrede.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal
overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat
veroorzaken
Dinsdag 8 mei 2012 19.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom deze avond om jullie te zeggen dat een
grote blijk van Mijn liefde en barmhartigheid zich nu zal manifesteren in het
hart van gelovigen wijd en zijd.
Zij zullen in hun hart Mijn tegenwoordigheid voelen op een manier die zij
niet zullen kunnen verklaren en zij zullen hun hart met het Mijne verenigen.
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Dit geschenk zal hen sterk maken in Mijn geloof en zij zullen dagelijks
hongeren naar Mijn tegenwoordigheid.
Ik verzoek dringend al Gods kinderen, die de vlammen van Mijn liefde hun
ziel voelen overstromen, om Mijn Lichaam en Bloed zo vaak als zij kunnen
in de Heilige Eucharistie te ontvangen.
Jullie, Mijn geliefde leerlingen, zullen het geschenk van Mijn Lichaam door
de Heilige Eucharistie nodig hebben om jullie kracht te schenken.
Want jullie zullen elk greintje kracht nodig hebben wanneer jullie getuige
zijn van het uiteenvallen van Mijn Heilige en Apostolische Katholieke
Kerk.
Mijn Heilige Eucharistie zal ontheiligd worden, zoals Ik enige tijd geleden
voorzegd heb.
Er zullen uitvluchten verzonnen worden om deze allerheiligste gave weer te
geven als alleen maar een gebaar ter nagedachtenis aan Mijn kruisiging.
Mijn werkelijke tegenwoordigheid zal zeer spoedig gehekeld worden in
het kader van een nieuwe, moderne Katholieke Kerk die andere religieuze
kerken zal omvatten.
Eenmaal dit gebeurt, zal de liefde en devotie tot de Heilige Drieëenheid
afnemen en wegvallen.
Als alternatief zullen valse goden deze plaats innemen. Terwijl dit zwaar zal
worden, moeten jullie eraan denken dat Ik Mijn Kerk op aarde nooit zal
opgeven.
Mijn trouw behoort de Kerk toe, die door Mij gesticht werd voordat Ik naar
de Hemel opsteeg.
De Kerk, die op de rots gegrondvest werd door Mijn geliefde Petrus, kan
niet en zal nooit omkomen.
Want Ik zal nu, in de eindtijd, Mijn Kerk leiden en Ik zal de profetieën, lang
geleden voorzegd, hervatten.
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Mijn evangeliën zullen door Mijn Restkerk gepredikt worden in elke hoek
van de aarde.
Mijn Restkerk zal geïnspireerd worden door de profeet Henoch en dat zal,
overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken.
De Heilige Geest zal het geloof van Mijn Restkerk – die nooit zal opgeven
om de waarheid van de evangeliën tot aan de laatste snik te verkondigen –
doen ontbranden.
Ga nu en bereid Mijn Restkerk voor door Mijn instructies te volgen.
Vertrouw altijd op Mij want alles zal goed komen.
Jullie geliefde Jezus

Het werk van de vrijmetselaarsgroeperingen in jullie
wereld is reeds aan het verzwakken
Woensdag 9 mei 2012 21.00u
Mijn zeer geliefde dochter, steeds meer van diegenen, die Mijn Leer
kennen, aanvaarden uiteindelijk dat Ik Mij nu in verbinding stel met de
wereld door middel van deze aan jou gegeven boodschappen.
De kracht van de Heilige Geest zal diegenen, die als dood zijn in de liefde tot
Mijn Vader, opwekken om het woord van Zijn geliefde Zoon te smaken.
Ik, Jezus Christus, wil jullie bemoedigen in het lijden en de beproevingen die
jullie misschien ervaren.
Dit lijden zal niet lang duren.
Mijn liefde voor jullie is zo sterk en Mijn barmhartigheid zo groot dat Ik
niet zal toestaan dat jullie lijden onder de kwellingen die jullie opgelegd
worden door diegenen die jullie naties willen beheersen.
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Het werk van de vrijmetselaarsgroeperingen in jullie wereld is reeds aan het
verzwakken.
Jullie gebeden hebben hun verdorven daden ingeperkt en deze
ondoeltreffend gemaakt.
Zij zullen proberen om jullie geloof te vernietigen maar jullie, Mijn Restkerk,
zullen het vuur van de waarheid brandend houden.
Jullie moeten niet bang zijn wanneer jullie op Mij vertrouwen.
Enkel door op Mij, jullie Jezus, te vertrouwen, kunnen jullie je vredig
voelen.
Blijf a.u.b. dicht bij Mijn Heilig Hart en sta niet toe dat angst jullie leven
verwoest.
Zodra jullie van Mij houden en een leven leiden, waarvan jullie weten dat Ik
dat van jullie verwacht, dan behoren jullie een leven te leiden in liefde,
gebed en tevredenheid.
Wanneer jullie lijden, offer dat dan aan Mij op en ga verder.
Laat niets jullie hart van Mij afkeren!
Blijf dicht bij Mij en Ik zal jullie beschermen, jullie leiden en jullie in
veiligheid brengen.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de Mensheid

~ 16 ~

H. Maagd Maria: Ik huil tranen van verdriet om de
priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment
vreselijk lijden
Donderdag 10 mei 2012 15.45u
Mijn kind, Mijn Zoon, Jezus Christus, treft nu voorbereidingen om zoveel
mogelijk kinderen van God te redden vóór de Waarschuwing. Want na de
Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven tot de glorieuze Wederkomst
van Mijn Zoon.
Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die
op dit moment vreselijk lijden.
Deze zuivere, dolende en afgedwaalde dienaren zijn verstrikt geraakt in de
verscheuring en kunnen zich niet loswikkelen.
Door de zonden van anderen ondergaan zij de kwelling te zien hoe de
trouw aan Mijn geliefde Zoon aan de kant gegooid wordt.
Deze goddeloze afscheidingen, veroorzaakt door de
vrijmetselaarsgroeperingen, gebeuren weloverwogen. De zonden van
diegenen, schuldig aan misdrijven toegebracht aan onschuldige zielen,
worden als excuus gebruikt om de wetgeving inzake de Kerk te veranderen.
Velen worden misleid vanuit een vals gevoel van loyaliteit tegenover Gods
kinderen.
Hoe lijd Ik wanneer Ik zie hoe de muren van de Katholieke Kerk steen per
steen gesloopt worden om de weg vrij te maken voor een nieuwe kerk.
De nieuwe kerk, die spoedig zal opduiken, zal niet aanvaardbaar zijn voor
Mijn Zoon.
In plaats daarvan zal deze de Tegenwoordigheid van de Heilige Eucharistie
afschaffen en Mijn Zoon zal de pijn van Zijn kruisiging nogmaals
ondergaan.
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Het Offer dat Hij bracht, om de wereld dit geschenk aan te bieden, zal
spoedig genegeerd en verworpen worden.
In plaats daarvan zal deze, de nieuwe kerk, Gods kinderen niet meer
vertellen dat de Eucharistie de werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus,
Mijn Zoon, is.
Zij zullen een nieuwe interpretatie over de Heilige Eucharistie in het leven
roepen en zullen nalaten om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon af te
smeken. Het Voedsel van het Leven zal ophouden te bestaan.
Gods kinderen zullen niet meer gevoed worden met het ware Lichaam en
Bloed van Mijn Zoon.
Hun ziel zal dor worden, verstoken van de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon
en van de genaden die Hij verleent aan diegenen die Hem ontvangen.
Van de kant van de priesters bestaat er de plicht om de Heilige Eucharistie
te verdedigen. Zij moeten sterk zijn en dit kostbare en heilige geschenk
nooit afzwakken.
Mijn Zoon houdt van de Katholieke Kerk en weet hoe deze thans lijdt. Hij
voelt haar pijn.
Mijn Onbevlekt Hart wordt in tweeën gescheurd van de pijn om te zien hoe
deze Heilige Tempel opzettelijk vernietigd wordt.
Bid, bid, bid tot de Vader, in naam van Zijn geliefde Zoon, om
barmhartigheid te tonen aan diegenen binnen de Heilige Stoel die de Kerk
willen verdelen en Gods kinderen in een afgrond van verlatenheid willen
storten.
A.u.b. bid dit kruistochtgebed (53) voor de Katholieke Kerk.
Kruistochtgebed (53) ‘Gebed voor de Katholieke Kerk’
O God de Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon

~ 18 ~

smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken
om de priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan,
te weerstaan.
Help hen om zich te houden aan de waarheid
over de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus,
en om zich nooit te onderwerpen
aan onwaarheden over het bestaan van de Heilige Eucharistie,
om hiervan af te stappen of deze af te zwakken. Amen.
Jullie liefhebbende Moeder, Koningin van de Aarde
Moeder van de Verlossing

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan
de gang
Vrijdag 11 mei 2012 20.38u
Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn
volop aan de gang.
Door de gebeden van Mijn geliefde volgelingen en uitverkoren zielen,
kunnen en zullen thans veel meer mensen in de wereld gered worden.
Zo veel meer dan er geweest zouden zijn als er geen offers waren van
diegenen die Mij nabij zijn.
Ik hunker ernaar om jullie allemaal naar het Nieuw Tijdperk van Vrede, het
Nieuw Paradijs op aarde, te brengen.
Als die halsstarrige zielen, die Mijn oproep van barmhartigheid weigeren
en die zich in Mijn ogen moeten verlossen, maar zouden luisteren.
Veel gelovigen zijn lauw en niet geschikt om Mijn Nieuw Koninkrijk te
betreden. Hun gesloten en versteende harten wijzen Mij nu af, terwijl Ik
spreek.
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Zij betonen Mij lippendienst in de kerk maar beweren toch Mij na te
volgen.
Nu Ik Mijn hand van barmhartigheid uitstrek en hen toesteek, om hun hand
in de Mijne te nemen, duwen zij Mij weg.
Zo wantrouwend, zo weinig echte kennis bezittend over de manier waarop
Ik Mij vanuit de Hemel met de wereld in verbinding stel, beweren zij te
geloven in Mijn Goddelijkheid.
Toch laten zij het na te aanvaarden dat Ik de macht heb om doorheen
Goddelijke Openbaringen tot de wereld te spreken.
Zij missen de kans om de extra genaden te bemachtigen die Ik hen verlang
te geven om hen dichter bij Mijn Heilig Hart te brengen.
Het is een beetje zoals een dorp dat lijdt onder een hongersnood, zonder
iets te eten, terwijl zij langzaam verhongeren.
Nochtans sta Ik naast hen en kan hen al het levensonderhoud en voedsel
bieden om hen staande te houden voor het Eeuwig Leven. Maar zij
kunnen Mij niet zien.
Velen willen Mij niet zien, want zij betwijfelen dat Ik nu met hen zou
kunnen spreken.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mij helpen om diegenen in de wereld – die
geen geloof of belangstelling hebben in een wereld buiten deze – te
redden, om hen te beschermen.
Spoedig zullen zij beseffen dat zij een ziel hebben. Dat zal het moment zijn
waarop Ik aan jullie allen vraag om Mijn woord te verkondigen zodat de
hele mensheid in Mijn Nieuw Paradijs kan wonen.
A.u.b. verspreid Mijn woord, Mijn gebeden, Mijn boodschappen en Mijn
waarschuwingen onder alle zielen, vooral onder diegenen die geen
vertrouwen, geloof of kennis hebben aangaande Mijn belofte om weer te
keren, om de levenden en de doden te oordelen.
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Zij hebben niet veel tijd meer dus verzoek Ik jullie dringend om voor hun
ziel te bidden.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen, en
aanhoor, onderzoek en overweeg alles wat jullie in de
naam van God voorgehouden wordt
Zaterdag 12 mei 2012 10.00u
Mijn kind, aangezien het gebrul van Satan en zijn demonen luider wordt en
de toonhoogte van hun geschreeuw in de Hemel gehoord wordt, moet Ik
Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen.
Kijk om jullie heen en wat zien jullie?
Onrust, ruzies, wanhoop en strijd. Dit alles werd ontstoken door de boze
geesten die de mensheid omringen.
Hun aantal, losgelaten uit de hel, is groot. Geen moment zullen zij de
kwelling verlichten die, door de haat die zij al Gods kinderen toedragen,
uitgespuwd wordt.
Deze gevallen engelen werden jaloers toen Mijn Vader, God de
Allerhoogste, de mensheid en het universum schiep.
Hun hoogmoed en afkeer leidden tot hun ondergang en zij werden naar de
hel verdreven.
Geleid door Satan kwam hun haat tot uiting toen Ik de Mensenzoon, de
Redder van de wereld, aandroeg. Hun haat tegen Mij overtreft alles wat
door de mensheid gekend is.
Koningin van al de Engelen, dit bracht hen in rep en roer. Zij wisten dat er
geen terugweg zou zijn uit deze Goddelijke Hiërarchie.
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Om God, Mijn geliefde Vader, te kwetsen, willen zij vernietigen wat Hem
nauw aan het hart ligt, Zijn kostbare en geliefde kinderen.
Door Zijn kinderen te verleiden, door middel van de bekoringen van de
zonde, roven zij zielen.
Mijn Vader zal deze snoodheid niet dulden en het moment waarop deze
gevallen engelen definitief in de vuurhaard geworpen zullen worden, is
nabij. Zij weten dit.
Onder de leiding van Satan, drijven zij nu hun plannen op en elke seconde
van de dag veroorzaken zij chaos in de wereld.
Gods kinderen moeten weten dat het hun plan is om alles af te pakken wat
God, de Almachtige Vader, dierbaar is.
Dat is de reden waarom zij zich eerst richten op Zijn Heilige Kerken op de
aarde.
Wanneer zij Gods kerken infiltreren, dringen zij door tot Gods kinderen.
Word wakker, kinderen, voor wat er zich voor jullie ogen afspeelt! Jullie
moeten te allen tijde waakzaam blijven!
Bid, bid, bid dat jullie gezegend worden met de genaden om het kwaad te
herkennen wanneer dit aan jullie voorgesteld wordt als deel uitmakend van
Gods plannen, terwijl dat niet zo is.
Het zal een sterk geloof vergen en de aanvaarding van de waarheid,
opgenomen in deze boodschappen uit de Hemel, om op de ware weg naar
het eeuwig leven te blijven.
Het eeuwig leven moet toegejuicht worden, kinderen, en mag nooit
afgewezen worden ten gunste van bedrieglijke beloftes.
Deze bedrieglijke beloftes worden, in deze tijd, de wereld voorgehouden
door diegenen die jullie naties leiden en die misschien beïnvloed worden
door de koning van de leugens.
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Ga en open jullie ogen, kinderen, en aanhoor, onderzoek en overweeg alles
wat jullie in de naam van God voorgehouden wordt.
Jullie geliefde Koningin van de Vrede
Moeder van de Verlossing

Mijn Nieuw Koninkrijk: Jullie zullen met een grote
overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets
ontbreken
Zondag 13 mei 2012 16.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn
boodschappen er niet zijn om angst aan te jagen.
Zij zijn er om liefde te brengen. Zij worden bovendien aangewend om
diegenen, die zonden of wandaden begaan, te vertellen dat zij zich in Mijn
ogen moeten verlossen of voor eeuwig voor Mij verloren gaan.
Hoe zou Ik de mensheid de waarheid niet kunnen vertellen?
Ik besef dat jij, Mijn dochter, als ontvanger van deze goddelijke
boodschappen, dit van tijd tot tijd als een last aanvoelt. Je mag nooit
toelaten dat angst jouw hart binnendringt want dat is niet van Mij
afkomstig.
Heb Ik jullie niet verteld dat er een prachtig Nieuw Tijdperk van Vrede op
komst is voor al diegenen die van Mij houden?
Wat valt er te vrezen?
Is het bezorgdheid over jullie toekomst, jullie familie of het niet weten wat
er komen gaat? Als dat zo is, moeten jullie het volgende weten.
Ik houd van jullie allemaal. Ik wil dat al Gods kinderen zich in liefde
verenigen als één heilige familie.
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Dat is de reden waarom Ik nu, ruim op tijd, spreek om jullie allemaal
dichter tot Mij te trekken.
Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal zullen veranderen en jullie hart
openen voor de liefde die Ik bezit voor elke afzonderlijk ziel op deze aarde,
moet Ik de mensheid waarschuwen voor de gevaren die zij tegemoet
treedt.
Als Ik niet van jullie hield, zoals Ik doe, zou Ik jullie niet waarschuwen.
Mijn liefde is zo krachtig waardoor het een liefde is die door geen enkel
mens gekend is, want niet één van jullie zou het vermogen kunnen hebben
om de liefde te voelen die Ik jullie toedraag.
Mijn liefde heeft tot gevolg dat Ik niet wil dat Gods kinderen lijden.
Ik zal jullie allen, die na de Waarschuwing de waarheid zullen inzien,
meenemen en jullie de liefde tonen die Ik bezit.
Jullie en al diegenen, die Mij toebehoren naar geest, lichaam en ziel, zullen
het meest voortreffelijke geschenk, dat jullie begrip ver te boven gaat,
krijgen.
Jullie wacht het Nieuwe Paradijs en de aarde, waarvan jullie kunnen
denken dat jullie ernaar zullen smachten, zal niets betekenen zodra jullie
het Koninkrijk zien dat bereid werd.
Mijn kinderen, er is veel om naar uit te kijken. Angst is onnodig.
Bedenk in plaats daarvan dat jullie het eeuwig leven zullen krijgen.
Jullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie
aan niets ontbreken.
De kleuren, de geuren, de liefde die jullie zullen voelen voor al diegenen
om jullie heen, de vrede in jullie familie, het ontbreken van angst, jullie
ziel vervuld van Gods liefde en jullie volmaakte lichaam – hoe kunnen
jullie niet verlangen naar Mijn Koninkrijk?
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Mijn Koninkrijk zal jullie nieuwe thuis worden wanneer de Hemel en aarde
zullen samensmelten en de doden, die Mij als hun Redder aanvaardden,
opgewekt zullen worden om zich in liefde en met vreugde aan te sluiten bij
hun familie, bij hun broeders en zusters.
De opluchting die jullie zullen voelen – wanneer de wereld van zonde,
waarin jullie nu leven, niet meer bestaat – zal vreugde, rust en
tevredenheid met zich meebrengen.
Geen zorgen, angst, ongerustheid of zonde meer!
Jullie zullen nog steeds een vrije wil bezitten maar het zal anders zijn.
Jullie zullen leven in volledige vereniging met Mij, overeenkomstig de
Heilige Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij heeft geduldig op dit moment
gewacht.
Ik bereid geduldig al Gods kinderen voor zodat niet één ziel verloren gaat.
Dus, Mijn liefste dochter, vrees niet!
Het lijden zal niet lang duren. In plaats daarvan zal er het huis zijn waartoe
elk kind van God behoort.
Dat is Mijn belofte aan jullie allen. Voel jullie niet bedroefd, bang of bezorgd
want dat is helemaal niet nodig!
Leer gewoon om meer van Mij te houden! Hoe meer jullie van Mij houden,
hoe meer jullie op Mij zullen vertrouwen.
Pas dan zal de angst jullie verlaten.
Pas dan zullen jullie echt vrij zijn.
Ik houd van jullie allemaal. Vergeet dat nooit, met name wanneer jullie
misschien ongerust zijn over de toekomst.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn
oproep aan Jezus’
Maandag 14 mei2012 18.00u
Mijn liefste beminde dochter, jouw geschenk aan Mij wordt aanvaard en
het zal als gevolg daarvan nog eens 5 miljoen zielen redden.(*)
Het is Mijn dierbaarste wens om een einde te maken aan jouw lijden maar
dit kostbare geschenk dat jij Mij bezorgt, zal nu betekenen dat Ik meer
kinderen van God kan redden.
Vergeet nooit dat deze missie bedoeld is om de mensheid te behoeden
voor de hel. Hiervoor heb Ik jouw hulp en de hulp van anderen nodig.
Voel je nooit alleen want Ik houd van jou en Ik ben de hele tijd bij je. Zo veel
meer van Gods kinderen beginnen eindelijk Mijn stem te horen.
Het werk van de Heilige Geest zal vrucht dragen en zeer spoedig zal de
liefde van God in het hart van zelfs de meest dorren gevoeld worden.
Deze verdwaalde, lege en dorre zielen zullen een vlam van liefde voelen en
getuigen van een vertrouwd verlangen om deel uit te maken van Mijn
Nieuw Koninkrijk op aarde. Velen zullen niet begrijpen waarom, maar zij
zullen hun gevoelens van warmte, liefde en vrede niet kunnen ontkennen.
Zo velen zullen verbaasd zijn en zullen met Mij willen spreken. Jij moet nu
de mensen van overal verenigen om de gave van Mijn liefde in te roepen.
Zij moeten vragen om hen bijzondere gunsten te verlenen. Jij, Mijn dochter,
moet hiervoor één dag per week aanduiden. Alle verdwaalde zielen moeten
Mij vragen hen te helpen. Als hun verzoek in overeenstemming is met Mijn
Heilige Wil, zal Ik hun gebeden verhoren. Dit zal hen een sterkere relatie tot
Mijn Heilig Hart en tot Mijn grootse barmhartigheid bijbrengen.
Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’.
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Mijn dochter, doe dit zo snel je kunt, aangezien Ik ervoor wil zorgen dat
deze zielen, vooral diegenen die dat niet aanvaarden, nu spreken. Zij zullen
uiteindelijk beseffen hoe dicht Ik bij iedere afzonderlijke ziel sta.
Zeg hen dat Ik van iedereen houd en sluit geen enkele zondaar uit, hoe
afschuwelijk hun zonden ook zijn.
Alles wat Ik vraag, is dat zij naar Mij komen en Mij vragen hen te helpen.
Jullie Jezus

(*) De zielen waarnaar in de eerste regel verwezen wordt, hebben te maken
met persoonlijk lijden, aangeboden door Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid, en verwijzen niet naar de wereld in zijn geheel, want
momenteel worden miljarden gered door het gebed.
http://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request/

Het tweede zegel: Wereldoorlog 3
Woensdag 16 mei 2012 3.10u
Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde
wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.
Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen. (*)
Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan
Johannes, de Evangelist, in het Boek der Openbaring.
Het zal in Europa beginnen.
Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals,
betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren
het geval was.
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Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en
de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk.
Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran op
voet van oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang
van Egypte.
Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te
maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit
moment.
Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit
zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent.
Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen
een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie
familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te
telen.
Denk er echter aan dat gebed veel van dit lijden kan verlichten.
Deze oorlog zal tot gevolg hebben dat Mijn Katholieke Kerk op aarde, in
naam van de eenwording, in een ene-wereldkerk gezogen zal worden.
Deze eenwording, of bedrieglijke vrede, zal realiteit worden nadat de
Antichrist tevoorschijn komt om een bedrieglijke vrede te creëren en een
zogenaamd einde te maken aan de oorlog.
Dit vreedzaam verdrag zal de Westerse wereld omvatten totdat China en
Rusland betrokken raken door wereldse aangelegenheden.
Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de tien horens’,
Europa, en zullen hen verslaan om het communisme te introduceren.
De ‘Rode Draak’, China, krijgt in de wereld reeds vaste voet aan de grond
door hun beheer over de wereldfinanciën.
De Rode Draak en ‘De Beer’, die Rusland is, houden niet van God.
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Zij worden geleid door de Antichrist, die uit het oosten afkomstig is en die
zich achter gesloten deuren verbergt.
Wanneer deze profetieën zich ontvouwen, zal de hele wereld in deze
boodschappen geloven. Er zullen dan geen twijfels meer zijn.
Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (54) want het zal helpen om de impact van
deze gebeurtenissen af te zwakken.
Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van
Wereldoorlog 3 af te zwakken’.
O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
die enorm leed voor de zonden van de mensheid,
help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.
Help ons om de vervolging,
die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen
die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,
te overleven.
Wij smeken U, lieve Vader,
om ons te helpen onze familie te voeden
en red het leven van diegenen
die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.
Wij houden van U, lieve Vader.
Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.
Behoed ons voor de greep van de Antichrist.
Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven
door te weigeren het aan te nemen.
Help diegenen die van U houden
om trouw te blijven aan Uw heilig Woord
opdat U ons de genaden kunt verlenen
om naar lichaam en ziel te overleven. Amen.
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Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt,
maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God
(kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal beschermen.
Mijn Restkerk – jullie, Mijn kinderen – zal overleven, al zal het niet
gemakkelijk zijn.
Jullie zullen gepest worden vanwege jullie Christenheid maar jullie zullen
Mij nooit aanklagen of verwerpen.
Jullie zullen hiervoor de gaven krijgen. Mijn geschenk van het Zegel van de
Levende God zal jullie onzichtbaar maken voor jullie vijanden.
Bid het van nu af aan elke dag. Houd het jullie voor ogen in jullie huis en
laat het door een priester zegenen.
Begin spoedig met jullie voorbereiding want de dag van de weerslag in
Europa is niet meer veraf.
Jullie Jezus
(*) Nota: Toen Maria van de Goddelijke Barmhartigheid deze boodschap
aan het opschrijven was, rolde er een natte traan naar beneden van de foto
van Jezus, die voor haar stond.

H. Maagd Maria: Er zal Mijn zieners in de wereld
opgedragen worden te bidden om de gevaren, verbonden
aan een wereldoorlog, af te wenden.
Woensdag 16 mei 2012 9.00u
Mijn kind, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon a.u.b.
Het is belangrijk dat al diegenen die geloven in de waarheid van het heilig
woord, dat in deze tijd aan de wereld gegeven wordt, rustig blijven.
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Het is jullie plicht om gehoor te geven aan de instructies van Mijn geliefde
Zoon. Gebed en vertrouwen in Mijn Zoon zullen jullie redding
bewerkstelligen.
Het geschenk van het Zegel van de Levende God zal, in een tijd van oorlog
of tweedracht, jullie grootste bescherming zijn.
Door trouw te betonen aan God de Vader, door middel van de aanvaarding
van dit kosteloze geschenk, zullen jullie vrij blijven.
Vergeet nooit de kracht van het gebed en hoe dit de impact van dergelijke
gebeurtenissen kan afzwakken.
Jammer genoeg moeten veel van deze gebeurtenissen geschieden daar ze
geprofeteerd werden.
Kinderen, Ik roep al diegenen op – die Mij, jullie Gezegende Moeder,
vereren – om te beseffen dat dit het roepen van de Hemel is.
Er zal aan al Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om
de gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.
Jullie moeten volhouden in jullie lijden en het als een geschenk aanbieden
aan God de Vader.
Het dagelijks bidden van Mijn Rozenkrans is op dit moment belangrijk,
ongeacht tot welke Kerk jullie behoren.
Jullie moeten deze bidden omdat het bescherming biedt aan de naties die
deze dagelijks en massaal bidden.
Bid, bid, bid voor Europa op dit moment en wend jullie tot Mijn Zoon en
vraag Hem de kracht, de moed en de volharding die nodig zijn om jullie
vertrouwen in God te behouden.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Hemel en Aarde
Moeder van de Verlossing
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Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de
mensheid’
Woensdag 16 mei 2012 17.38u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven
nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie
naties.
Om dit doeltreffend te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten,
gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’.
Maak gebruik van deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die
jullie gegeven worden.
Mijn dochter, Maria, zal het zo regelen dat deze aangeboden worden op
een manier die jullie zal toelaten deze af te drukken, waar ter wereld jullie
ook zijn.
Verspreid Mijn heilig woord a.u.b. onder alle leden van de geestelijkheid.
Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.
Anderen zullen deze, met liefde in hun hart, omhelzen.
Jullie zullen echter grotendeels in Mijn heilige naam belachelijk gemaakt
en afgewezen worden.
Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen leden en jullie zullen voor schut
gezet worden in sommige kringen van Mijn Kerk op aarde.
Deze verbale en grove beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen
gekwetst worden. Maar Ik zeg het volgende.
Denk eraan dat de haat die jullie betoond wordt, zal aantonen dat Ik het
werkelijk ben, jullie Jezus, die vanuit de Hemel tot jullie spreekt.
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Gedurende dit lijden zal Ik jullie steeds weer doen opstaan, telkens jullie
neergehaald worden.
Ik zal jullie optillen en jullie sterker maken dan voorheen.
Waarom doe Ik dat? Ik doe het zodat jullie geschikt en sterker worden om
Mijn heilig woord te verspreiden.
Want pas dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal
voorzien door Mijn Heilige Geest.
Kom dus overeind en schiet op om jullie natie voor te bereiden opdat het
de wapenrusting zal ontvangen die deze nodig heeft om het merkteken van
het Beest te vermijden.
Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.
Ik zal jullie en je familie bescherming bieden, niet slechts naar de geest
maar ook een fysieke bescherming.
Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor
te zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen deze ontvangen.
Denk eraan dat Ik al Mijn volgelingen elke minuut bijsta en wanneer zij Mijn
werk uitdragen, zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen dapper,
sterk en vastberaden te maken om de ziel van elke man, vrouw en kind in
de wereld te redden.
Jullie geliefde Redder

H. Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van
Johannes
Donderdag 17 mei 2012 8.50u
Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun
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veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het
kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.
Van al de gebeden die aan de mensheid gegeven werden, is dit één van de
laatste en het grootste Zegel van Bescherming dat vanuit de Hemel
gezonden wordt.
Dit om te helpen alles te doorstaan tijdens een eventuele toekomstige
vervolging, voornamelijk in tijden van overheersing en oorlog.
Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en bezit veel, hieraan
verbonden, goddelijke krachten.
Koester het en wend het aan om niet enkel jezelf, maar ook jullie familie te
beschermen.
Deze herinnering is nodig op dit moment.
Ga heen in vrede.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de
opkomst van het Nieuwe Jeruzalem
Vrijdag 18 mei 2012 10.48u
Mijn zeer geliefde dochter, weet nu dat de verspreiding van Mijn Heilige
Geest op het punt staat hoogtij te vieren.
Het vuur van de waarheid zal de wereld in verrukking brengen en zal de ziel
van velen vervullen door het ongekunsteld wonder van Mijn grootse
barmhartigheid.
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Er zal veel bekering plaatsvinden en het zal op dat moment zijn dat Mijn
overgebleven strijdmacht zal opstaan om uit te groeien tot een sterke
kracht in de strijd tegen de Antichrist.
Mijn christelijke Restkerk zal het Heilig Evangelie in alle hoeken der aarde
verspreiden.
Er zal vuur uitgestort worden op diegenen die Mijn Restkerk proberen te
schaden. Want enkelen zullen in staat zijn de waarheid van Mijn heilig
woord te weerstaan wanneer dit hen getoond wordt.
Er zullen er zovelen zijn dat het tot ruim 20 miljoen zal oplopen.
Er zullen onder jullie leiders oprijzen en jullie zullen in sommige kringen
jullie geloof verborgen moeten uitoefenen.
Jullie zullen een kruistocht van Mijn Leer voeren en Mijn kruistochtgebeden
zullen jullie wapen zijn om de vijand te verslaan.
Vreemden zullen nader tot elkaar komen, mensen uit verschillende landen
zullen zich verenigen en religies die in het verleden door hun verschillen
verscheurd waren, zullen zich eensgezind samenvoegen.
De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de opkomst van het
Nieuwe Jeruzalem.
Dat is het moment dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden.
Wanneer Mijn Nieuw Jeruzalem uit de as herrijst terwijl al diegenen, die
Mij bestreden, dachten dat Mijn Kerk op aarde tot de grond platgebrand
was.
En dat zal het dan zijn.
Het nieuwe begin.
Het Nieuw Tijdperk.
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De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
De tijd waarin de Goddelijke Wil van Mijn Vader eindelijk verwezenlijkt
wordt.
Sta nu op, Mijn strijdmacht. Verbreid jullie en sla jullie vleugels uit. Wijk
nooit af van de waarheid die vervat ligt in de Heilige Bijbel.
Twijfel nooit aan de woorden die in de Heilige Schrift opgenomen zijn.
Voor diegenen onder jullie die dat wel doen, waaronder leden van Mijn
Kerk op aarde: jullie moeten je hart openen voor de waarheid!
De Bijbel bevat het heilig woord van God. De Bijbel bevat de hele
waarheid.
Deze liegt niet!
Als jullie de daarin opgenomen waarheid ontkennen, ontkennen jullie het
woord van God.
Jullie Redder
Jezus Christus

God de Vader: Vrees niet Mijn hand maar de hand van
diegenen die jullie vijanden zijn
Vrijdag 18 mei 2012 15.20u
Vandaag spreek Ik met jou, Mijn dochter, om troost te bieden aan diegenen
die bang zijn voor de toekomst.
De toekomst, lieve kinderen, ligt in Mijn heilige handen.
De tijd is aangebroken waarin het Nieuw Koninkrijk, het Koninkrijk
waarover Mijn geliefde Zoon zal heersen, bewaarheid zal worden.
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Dit is de eindfase waarin de aarde voorbereid wordt om een grote schare
voort te brengen die van Mijn Zoon houden en die, na verloop van tijd, van
Mij houden.
Er moet veel gebeuren opdat Mijn Goddelijke Wil geschiede en gebed,
geduld en moed zijn noodzakelijk.
Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn!
Er woekert veel goddeloosheid in de wereld en de tijd is aangebroken
voor Mij om die naties te straffen die Mijn kinderen op aarde kwellen.
Terwijl de strijd begint, zullen de Huizen die Mij - God de Vader - eer
betonen, hernieuwd worden.
Spoedig zullen zij beseffen hoe zij de Ene Ware Messias - die Ik naar de
aarde zond in Mijn Zoon, Jezus Christus, om de wereld redding te
schenken – verworpen hebben.
Dan zullen diegenen die in Mijn Zoon geloven en in Mij, de Allerhoogste
God, zich eenstemmig verheffen om de weg te effenen zodat de Tweede
Komst van Mijn Zoon kan plaatsvinden.
Pas wanneer de zuivering voltooid is, zal Mijn Zoon wederkeren.
De zuivering waarover Ik spreek, vindt plaats wanneer de goeden
gescheiden zullen worden van diegenen die slecht zijn. Diegenen die hun
leven leiden, gevuld met leugens die door Satan in hun ziel gezaaid worden,
hebben nog altijd tijd om tot inkeer te komen.
Ik zal alles in het werk stellen om hen te vrijwaren voor het Beest want zo
gemakkelijk geef Ik Mijn kinderen niet op.
Ik zal door diverse goddelijke ingrepen, door Mij bekrachtigd, proberen hen
in Mijn barmhartige armen te nemen om hen te redden.
Vertrouwen en geloof in Mij is het pad naar het Eeuwig Leven.
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Enkel door Mijn Zoon, de Redder van de wereld, kunnen jullie tot Mij, de
Vader van het universum, komen.
Want om tot Mij te komen, moeten jullie van de zonde gered worden.
Om gered te worden van de zonde, moeten jullie jezelf verlossen in de
ogen van Mijn Zoon.
Zoals Ik Mijn Zoon de eerste keer zond om jullie verlossing te verlenen, zo
zend Ik Hem ook nogmaals om jullie nog een laatste keer te redden voordat
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe aarde samensmelten om één te worden.
Diegenen die de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon weigeren te
aanvaarden - na deze laatste kruistocht om al Mijn kinderen naar het
Paradijs, hun rechtmatig erfdeel, te brengen – zullen voor eeuwig verloren
gaan.
Hierna is er geen weg meer terug.
Vergeet nooit wie Ik ben!
Ik ben God de Vader en Ik heb jullie geschapen.
Ik houd van jullie.
Ik verlang ernaar om jullie allemaal thuis te brengen maar hoezeer vloeien
Mijn tranen.
Dat komt doordat er zovelen zullen zijn die Ik niet zal kunnen redden tenzij
zij zich omkeren en Mij vragen hen te helpen.
Deze roep vanuit de Hemel werd voorzegd.
Enkel het Lam van God, Mijn Zoon, heeft de bevoegdheid om jullie de
komende gebeurtenissen te openbaren.
Enkel Hij kan de zegels openen.
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Hij doet dit nu met de hulp van de zevende engel, de zevende
boodschapper.
Open jullie ogen en aanvaard dat het geprofeteerde Boek der Waarheid
nu eindelijk, voor jullie ogen, hoofdstuk per hoofdstuk, geopend wordt.
Aanvaard dit als een geschenk, want het zal jullie het Eeuwig Leven
bezorgen.
Jullie geliefde Vader in de Hemel
God de Allerhoogste

H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het
meest liefhebben
Zondag 20 mei 2012 12.15u
Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen,
zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.
Al diegenen die het dichtst bij Mijn Zoon staan, zullen door de Boze
bekoord worden om zich af te keren.
Zij zullen het meest lijden en twijfels zullen hun denken afsluiten voor de
waarheid.
De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben.
Wanneer hij hen blind maakt voor de waarheid, wint hij.
Diegenen die Mij vereren, de Moeder van God, zullen eveneens een doelwit
zijn waarbij de Boze hen zal wegtrekken van het Boek der Waarheid.
Hij, de Boze, geeft nooit op. Hij legt deze liefhebbende zielen
verschrikkelijke kwellingen op opdat zij het woord van God zullen
verloochenen.
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Ik smeek al diegenen die van Mijn Zoon houden om gehoor te geven aan
Mijn oproep. Jullie moeten luisteren wanneer Mijn Zoon tot jullie spreekt.
Verwerp de kans niet om jullie broeders en zusters te helpen het Eeuwig
Leven, dat hen beloofd werd, te verwerven.
Sta niet toe dat twijfels, ingeprent door de Bedrieger, beletten dat
miljoenen zielen gered worden.
Dat is de felle tegenstand die jullie, van deze dag af, zal bestormen.
Jullie moeten een beroep doen op Mij, jullie Moeder, om jullie te helpen, te
geleiden en op het rechte pad te voeren.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van
diegenen die niet in Mijn heilige naam spreken
Zondag 20 mei 2012 18.10u
Mijn zeer geliefde dochter, zeg Gods kinderen dat Mijn profeten in de
wereld van vandaag, net zoals deze in het begin, afgewezen zullen worden.
Diegenen die heden belijden in Mijn naam te komen, maar die geen
boodschappen ontvangen van God, zullen omhelsd en aanvaard worden.
Diegenen die Mijn heilig woord verkondigen en profeteren in naam van
Mijn Vader zullen lijden onder de grootste afwijzing.
Priesters en geestelijken zullen Mijn huidige profeten aanvallen omdat
Satan hen blind maakt voor Mijn heilig woord.
Laat ieder, die probeert de ware profeten van God tegen te houden, weten
dat zij in de ogen van God een zware zonde zullen begaan.
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Gewijde dienaren en diegenen die de waarheid van Mijn Leer verkondigen,
zullen gestraft worden als zij zouden proberen deze heilige missie te
saboteren.
Tot diegenen die niet geloven in Mijn heilig woord dat op dit moment aan
de wereld gegeven wordt: jullie moeten zwijgen!
Want als jullie dat niet doen en Mij aanklagen, zullen jullie verantwoordelijk
gesteld worden en jullie zullen huilen en Mij smeken jullie te vergeven.
Tegen die tijd zal de schade, die jullie veroorzaakten, voelbaar geworden
zijn waardoor zielen verloren zullen gaan.
Wijs Mijn heilig woord, dat jullie door de profeten gegeven wordt, nooit
af!
Omhels het en aanvaard het want het vereist veel werk om alle mensen
voor te bereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.
Denk hieraan!
Wanneer de mens Mijn woord loochent terwijl Satan op aarde rondzwerft,
dat is te verwachten.
Wanneer een trouwe dienaar van God Mij verwerpt, is dat als een zwaard
dat Mij doorboort.
Dit is de pijnlijkste afwijzing van allen.
Kom tot Mij, jullie allemaal. Als jullie niet geloven, bid dan dat de waarheid
spoedig aan jullie getoond wordt.
Als jullie enige twijfel hebben, wend jullie dan tot Mij en vraag Mij jullie hart
te openen.
Laat Me jullie verzadigen met genaden zodat jullie Mij zullen helpen om
tijdig, in elk deel van de wereld, de zielen te verzamelen.
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Geloof niet dat de Tweede Komst kan of zal plaatsvinden zonder de hulp
van Mijn profeten, die gestuurd zijn om jullie voor te bereiden opdat jullie
geschikt worden Mijn Koninkrijk te betreden.
Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van diegenen die
niet in Mijn heilige naam spreken!
Wee diegenen die verdeeldheid zaaien onder Mijn profeten want zij
zullen zich moeten verantwoorden voor hun beledigingen tegen Mijn
Heilige Vader, God de Allerhoogste.
Laat jullie ogen opengaan!
Kijk, wanneer Ik jullie de waarheid openbaar!
Wend jullie hoofd niet af!
Sluit jullie ogen niet!
Het is tijd voor jullie om te kiezen.
Volg Mij en help om Mijn kinderen naar het Eeuwig Leven te voeren.
Keer Mij de rug toe en jullie ontzeggen deze zielen de kans om zich in Mijn
ogen te verlossen.
Jullie Jezus

Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden,
komt dichterbij
Maandag 21 mei 2012 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal
plaatsvinden, komt dichterbij.
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Er staat nog zoveel werk te gebeuren om de zielen voor te bereiden op Mijn
grootse barmhartigheid.
Ik doe een beroep op al diegenen, die van Mij houden, om intens te
bidden om de wereldwijde bekering die Ik verlang.
Zovelen zullen in Mijn armen komen lopen, hun ziel overstromend van
opluchting, omdat zij weten dat Ik het ben, hun geliefde Jezus, die hen
wenkt.
Zovelen zullen de waarheid bestrijden wanneer deze hen aangeboden
wordt. Het bewijs dat Ik zal openbaren, zal niet genoeg zijn om één enkel
vlammetje van liefde in hun ziel te doen ontbranden.
Zij werden Mij ontroofd en toch willen zij niet bevrijd worden van hen
overweldiger, het Beest, dat hun ziel verslonden heeft.
Verspreid Mijn woord zo snel als je kunt, Mijn dochter.
Negeer de beschimpingen, het grijnslachen en de spot van diegenen die
proberen om jou tegen te houden.
Sta op en verkondig Mijn allerheiligste woord tot elke prijs.
Diegenen die beweren in Mijn naam te spreken en proberen jou te
vernederen, kruisigen Mij. Het is niet jou dat zij kwellen maar Mij, hun
geliefde Redder.
De menselijke opinie is niet belangrijk. Het enige wat telt, zijn deze zielen
die Ik hevig verlang te redden.
Bid dit kruistochtgebed (55) als voorbereiding op de Waarschuwing.
O mijn lieve Jezus,
open a.u.b. het hart van al Gods kinderen
voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden
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met liefde en dankbaarheid.
Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden
en om te smeken om de vergeving van hun zonden
zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk.
Amen.
Weldra zullen vele miljoenen in de wereld luisteren naar Mijn oproep en
meer zielen kunnen en zullen gered worden.
Vergeet nooit het belang van het dagelijks gebed van het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid om zielen te redden.
Ga heen in vrede en liefde.
Jullie geliefde Jezus

Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel
verspreiden over de hele wereld
Dinsdag 22 mei 2012 15.20u
Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op
het punt zich te ontvouwen.
Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de
hele wereld.
De bekering zal snel plaatsvinden en Mijn heilig woord zal in alle talen
gehoord worden.
Al Gods kinderen zullen op hun beurt Mijn boodschappen verspreiden en zij
zullen vervuld worden met de Heilige Geest.
Hun lippen zullen de waarheid meedelen en allen zullen in tongen
profeteren waardoor de waarheid snel gehoord kan worden.
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De dorst van Gods kinderen, die in verwarde staat ronddwalen omdat hun
ziel leeg is, zal gelest worden.
De knagende honger naar Mijn tegenwoordigheid zal gestild worden zodra
Ik deze zielen het voedsel bezorg dat zij zo hard nodig hebben.
Wanneer dit gebeurt, zullen zeer weinig zielen in de wereld zich niet
bewust zijn van Mijn grootse Barmhartigheid.
Neem Mijn geschenk, Mijn heilig woord, Mijn Boek der Waarheid aan en
verslind deze. Want zonder zullen jullie als een lichaam zonder ziel zijn.
Wanneer jullie Mijn woorden van wijsheid slikken, zullen jullie weer
ongeschonden worden.
Zodra jullie weer ongeschonden worden, zullen jullie klaar zijn om met
Mij het Nieuw Tijdperk van Vrede te bekomen.
Wacht nu af, Mijn geliefde volgelingen, want Mijn geschreven woord zal
spoedig met jullie zijn en jullie zullen je verheugen met liefde en vrede in
jullie ziel.
Ga door, al Mijn volgelingen!
Laat toe dat jullie, jullie dierbaren en alle gelovigen in Mijn naam
profeteren.
Loop met Mij mee terwijl Ik jullie naar het Eeuwig Leven voer.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de hele mensheid
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God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd
verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus
Woensdag 23 mei 2012 15.38u
Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de
bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.
Mijn heilig woord op aarde wordt eindelijk gehoord en veel zielen zijn klaar
om de grootste sprong in het diepe te maken, om de Goddelijke
Barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, te omhelzen.
Zij hebben er geen idee van dat het nochtans een eenvoudig iets is om het
Nieuw Paradijs, Het Nieuw Tijdperk van Vrede, binnen te gaan.
Richt de blik omhoog en aanvaard dat je in de eerste plaats een kind van
Mij bent.
Erken dat Ik ieder van jullie geschapen heb, niet één van jullie is een
toevalligheid, en dat jullie Mijn kinderen zijn. Mijn familie. Mijn
dierbaren.
De tederheid van Mijn Hart is vol liefde voor ieder van jullie.
Velen denken dat Mijn macht Mij trots maakt omdat ‘Ik Ben’, de Alfa en
de Omega, het begin en het einde.
Dat kan natuurlijk nooit zo zijn.
Hoe kan de oprechte liefde van een ouder voor een kind vertroebeld
worden door trots?
Ik lijd voor ieder van jullie. Ik huil om diegenen die voor Mij verloren zijn. Ik
zal alle macht aanwenden om Mijn verdwaalde kinderen terug naar Mijn
familie, Mijn Koninkrijk te brengen.
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Stel jullie een ouder voor die door zijn kind verworpen wordt. De pijn die Ik
voel is niet om Mij, hun Vader, maar om hen en om de kwelling die zij zullen
ondergaan als Ik hen niet kan redden.
Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn
Zoon, Jezus.
Waarom doe Ik dat? Waarom laat Ik lijden toe? Het komt door de zonde.
Zondaars die niet vrijwillig tot Mij komen, kunnen enkel gered worden door
het lijden van anderen.
Diegenen die in dit leven lijden, zullen in het volgend leven beloond worden
met Mijn geschenken.
Hulp die vrijelijk wordt aangeboden door deze kinderen, die van Mij
houden, is een krachtig wapen tegen de aan Satan verleende macht.
Diegenen die naast Mijn Zoon strijden om de zielen van anderen te
redden, kunnen de hele mensheid redden.
Satan heeft macht, maar slechts deze die hem gegeven werd - een macht
die niet teruggenomen kan worden tot de Dag van het Oordeel.
Velen onder jullie, lieve kinderen, begrijpen de goddelijke wetten niet die
deze dingen toelaten. Maar vertrouw op Mij wanneer Ik dit bekendmaak.
Satan zal de ziel wegkapen van Mijn kinderen die niet geloven in Mij of in
de goedheid waarmee Ik voor Mijn kinderen zorg.
Hij wordt machteloos wanneer zondaars, door te lijden, offers brengen
om hun broeders en zusters ervoor te behoeden dat zij naar de hel gaan.
Hij wordt vleugellam gemaakt wanneer Mijn kinderen er voor bidden dat
deze zondaars gered worden.
Gebed is de wapenrusting van Mijn kinderen die Mij willen helpen om de
hele mensheid te redden.
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Kom bij elkaar, Mijn kinderen, samen met Mijn Zoon en help Mij om Mijn
familie eindelijk te verenigen.
Help Mij om jullie allemaal naar het nieuw, prachtig Tijdperk van Vrede te
brengen.
Pas dan kan Mijn Wil geschieden op aarde zoals in de Hemel.
Ga kinderen. Verenig jullie in gebed!
Werk samen met Mij, jullie Vader, om te helpen Mijn familie te redden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn
ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet
ondergaan
Donderdag 24 mei 2012 18.30u
Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde
dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.
Ik vertel je dit om al Gods kinderen eraan te herinneren dat zij zich op
voorhand moeten voorbereiden.
De twee sterren zullen botsen en velen zullen bang zijn.
Er valt niets te vrezen omdat dit het grootste geschenk is dat Ik breng opdat
niet één ziel verloren gaat aan het vuur van de hel.
Vervolgens zal Mijn kruis aan de hemel verschijnen en niet één persoon
zal het niet opmerken.
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Velen zullen uit angst neervallen en er zal een enorm schudden, zoals van
een aardbeving, gevoeld worden.
Dan zal de stilte komen.
Bereid jullie altijd voor op deze dag alsof het morgen was. Verzoek nu om
verlossing en onthul Mij jullie zonden.
Katholieken moeten te biechten gaan.
Diegenen die niet Katholiek zijn, moeten het kruistochtgebed (24) bidden
dat Ik aan de rest van de wereld geef voor Mijn volle aflaat.
Dit geschenk van Mijn volle aflaat is bestemd voor al Gods kinderen van
elke geloofsovertuiging en biedt een grote reiniging. Wijs dit geschenk niet
af! Aanvaard het!
Tegen de Katholieken die Mijn geschenk in twijfel trekken en die Mijn
geschenk misgunnend bekritiseren, zeg Ik dit:
Geloven jullie dat Ik dit Sacrament niet zou verlenen aan al Gods kinderen?
Jullie moeten edelmoedig van hart en blij zijn dat Ik dit doe. Zijn jullie van
mening dat een dergelijk geschenk niet aan hen gegeven zou mogen
worden? Als dat zo is dan houden jullie niet echt van Mij.
Buig jullie hoofd en prijs God voor dit prachtig geschenk, aan de mensen
gegeven om hun ziel te redden.
Tijdens de Waarschuwing zullen dan al diegenen, die zich in Mijn ogen
verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan.
Diegenen die hun zonden voor zich onthuld zien, zoals deze door Mijn ogen
gezien worden, zullen geschokt zijn.
Velen zullen het moeilijk vinden om te aanvaarden hoe zwartgeblakerd hun
ziel is.
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Diegenen die dat wel doen en berouw tonen, zullen Mij vragen om hen
vergiffenis te schenken. En Ik zal dat doen.
Maar sommigen zullen er geen spijt van hebben en wanneer zij voor Mijn
ogen komen te staan, zullen zij in hun hart de gruwelijkheden, die zij
begaan hebben, verdedigen. Zij zullen niet tot inkeer komen en Mij in het
gezicht slaan.
Hoe dan ook zal het vuur van de zuivering en het lijden door alle zondaars
gevoeld worden.
De tijdsduur zal afhangen van de ernst van hun zonden.
Diegenen die zich van Mij verwijderen, hebben jullie gebeden nodig. Er zal
hen meer tijd gegeven worden om zich terug tot Mij te wenden en Mij te
vragen hen te vergeven.
Maar die tijd kan zo kort als een dag of zo lang als een paar jaar zijn.
Niemand buiten Mijn Vader kent de datum van Mijn Tweede Komst.
De tijd tussen de twee gebeurtenissen zal niet zo lang zijn als jullie
misschien denken.
Uiteindelijk zullen Mijn kinderen beseffen in welke tijd zij leven en zullen zij
de waarheid aanvaarden.
Diegenen die inmiddels de waarheid kennen en die in Mij geloven: jullie
hebben de plicht om te bidden voor de zielen die Mijn barmhartigheid niet
zullen aanvaarden.
Mijn dochter, Mijn grootste verlangen is om de hele wereld te redden, met
inbegrip van diegenen die voor Mij verloren zijn.
Al de gebeden van Mijn volgelingen, die zich als één stem verenigen,
kunnen Mij helpen om dit te doen.
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Ga heen in liefde. Vertrouw altijd op Mij want de tijd is kort en de plannen
voor de redding van de mensheid liggen in de handen van Mijn Eeuwige
Vader.
Jullie geliefde Jezus

Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit
de Stoel van Petrus te verdringen
Zaterdag 26 mei 2012 16.00u
Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij
Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.
Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te
bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn
heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een
verschrikkelijke vervolging.
Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen
het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg
willen ruimen.
En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te
verdringen.
Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij
zal weinig keuze hebben.
Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan
blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger - de Valse Profeet - zijn
plaats innemen.
Hoe vloeien Mijn tranen om Mijn geliefde Kerk op aarde in deze tijd. Al die
gewijde dienaren van Mij, die Mijn heilig woord aannemen zoals dit jullie
in deze tijd gegeven wordt, luister nu naar Mij!
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Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer
handhaven. Want zeer spoedig zullen jullie gedwongen worden om een
leugen te slikken.
Het dagelijks Offer, ter ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de
wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zullen veranderd,
verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald worden door nieuwe
wetten, ingevoerd door de Valse Profeet.
Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is.
Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel
aanvaarden. Als jullie dat wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen.
Velen onder jullie zullen de Heilige Mis in het geheim moeten opdragen en
jullie zullen al de moed, die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en
Mij te vragen om jullie sterk te maken, nodig hebben.
De veranderingen zullen beginnen bij de Heilige Eucharistie zelf. Er zal jullie
weldra gezegd worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke
Tegenwoordigheid, in feite iets anders is.
Er zal jullie gezegd worden dat het andere dingen inhoudt. Maar dat is een
verschrikkelijke leugen.
De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed, aan jullie gegeven om Mij
toe te laten jullie te vervullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel
te schenken dat jullie nodig hebben voor jullie ziel.
Wanneer de tijd aanbreekt en jullie, Mijn gewijde dienaren, de nieuwe,
moderne interpretatie wordt voorgelegd, dan zullen jullie weten dat het
bederf reeds begonnen is.
Dat is het moment waarop jullie je zullen moeten voorbereiden. Kom
samen en verdedig de waarheid over Mijn kruisiging. Aanvaard de leugens,
de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie niet! Want als
jullie dat wel doen, zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods
kinderen.
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Volg Mij na! Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen
moeten zien maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te
onderscheiden van de heiligschennende fictie, waarvan jullie gevraagd zal
worden om het in Mijn heilige naam te aanvaarden.
Jullie moeten Mij nu om Mijn hulp vragen door dit kruistochtgebed (56).
Het is bestemd voor priesters die bescherming van de Heilige Eucharistie
nastreven.
O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon,
die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis,
help mij om trouw te blijven aan de waarheid.
Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon
en schenk mij de genaden om U
in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen
tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer
of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.
Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen
en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moet worden
met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon,
Jezus Christus, de Redder van de mensheid. Amen.
A.u.b. weet dat Ik elke dag met elk van jullie, Mijn geliefde gewijde
dienaren, meeloop.
Ik houd jullie staande. Steun maar op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig
Hart houden in deze tijd van vreselijke kwelling binnen de Katholieke Kerk.
Jullie geliefde Jezus
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Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen
van hem komen
Zondag 27 mei 2012 18.00u
Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze
profetieën angst in hun hart veroorzaken.
Velen geloven dat Ik angst creëer. Maar dat is niet helemaal waar.
De angst die veel zielen overspoelt, is het besef dat wat Ik jullie vertel de
waarheid is.
Zoals bij elke goede ouder wordt een kind gewaarschuwd voor de gevaren
in het leven.
Soms kunnen de gevaren, waar een ouder voor waarschuwt, angst
veroorzaken. Maar die angst heeft betrekking op het onheil – door de
mens veroorzaakt – dat in het verschiet ligt.
Hetzelfde geldt voor het onheil in de wereld. Het wordt veroorzaakt door
de mens die, op zijn beurt, beïnvloed wordt door de Bedrieger, Satan.
De profetieën, door God aan het menselijk ras gegeven sinds het begin
der tijden, hebben in het hart van sommigen de angst doen toeslaan.
In andere kringen brachten deze echter veel gelach teweeg. Dat is wat er
gebeurde voordat Noah de Ark begon te bouwen. Hoewel hij uitgelachen,
bespot en belachelijk gemaakt werd, deden diegenen die in angst
verkeerden wat er van hen gevraagd werd. Zij bouwden de Ark om zichzelf
te redden.
Diegenen die met Noah lachten, hem belachelijk maakten en verwierpen,
werden vernietigd.
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Alle profetieën, die afkomstig zijn van God, bevatten waarschuwingen om
de mensheid aan te sporen voorbereid te zijn op dergelijke
gebeurtenissen.
Het is slechts door jullie ziel voor te bereiden dat jullie de kwelling, die jullie
te wachten staat – veroorzaakt door de zonden van de mens – kunnen
weerstaan.
Tot diegenen onder jullie die zich afvragen waarom Mijn boodschappen
angst kunnen veroorzaken, zeg Ik dit:
Geloof de leugen niet, die door Satan in jullie hart gezaaid wordt, dat God
de wereld nooit boodschappen zou geven die bij Zijn kinderen de angst om
het hart doet slaan.
Velen onder jullie, vooral diegenen die van Mij houden, worden nu van Mijn
heilig woord afgehouden.
Eén van Satans favoriete hatelijkheden bestaat erin om jullie ervan te
overtuigen dat goddelijke boodschappen geen profetieën bevatten die
angst veroorzaken.
Dergelijke boodschappen kunnen toch alleen maar van de Boze komen?
Hoe lacht Satan om zijn eigen sluwe bedrog!
Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen.
Hij is zo wanhopig dat hij jullie ervan gaat overtuigen Mijn instructies niet
op te volgen.
Aan jullie, Mijn volgelingen, moet de waarheid verteld worden.
Ik moet jullie voorbereiden en dat houdt in om jullie op voorhand te
waarschuwen voor de dingen die gaan komen, alleen maar om jullie te
beschermen. Om jullie te redden.
Luister nooit naar deze leugen!
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Mijn boodschappen worden jullie gegeven uit Mijn goddelijke liefde voor de
gehele schepping. Laat Mij zoals elke goede ouder jullie begeleiden.
Door naar Mij te luisteren en Mijn instructies van gebed op te volgen, zal Ik
jullie beschermen.
Angst komt niet van Mij. Wanneer jullie in Mij geloven en Mij vertrouwen,
zullen jullie niet bang zijn, ongeacht hoeveel onheil jullie gebracht wordt
door de zonden van de mensheid.
Eén ding dat jullie nooit mogen doen, is jullie verbergen en ervan uitgaan
dat alles goed zal komen.
Want door zo te doen, wijzen jullie het bestaan van het kwaad in de wereld
af.
Aanvaard dat Satan bestaat! Geloof dat gebed zijn macht kan, en zal,
afzwakken!
Houd dus stand en neem – als een volgeling van Mij, Jezus Christus – de
verantwoordelijkheid.
Sta Mij toe jullie te leiden, zodra jullie de waarheid onder ogen zien, en
dan zal de angst jullie hart niet binnendringen.
Jullie geliefde Jezus

Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het
Boek der Openbaring, precies dat betekent
Maandag 28 mei 2012 20.45u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de
Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.
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Wanneer de mens de onderrichtingen in de Heilige Bijbel verdraait, om
deze te schikken naar zijn eigen agenda, beledigt Mij dat.
Maar wanneer Mijn gewijde dienaren gedeelten van de Heilige Bijbel
afkeuren en terzijde leggen alsof deze van geen belang zijn, verloochenen
zij Mij, de Mensenzoon.
Alles wat in de Heilige Bijbel vervat ligt, is afkomstig van Mijn Eeuwige
Vader die elk afzonderlijk woord bekrachtigd heeft door Zijn gezalfden.
Geloof dat het heilig woord van God opgenomen is in Mijn Vaders Boek,
dat niet één woord een leugen is.
Waarom trekken dan diegenen, die beweren geleerden en deskundigen te
zijn in de waarheid die vervat ligt in de Heilige Bijbel, Mijn heilig woord in
twijfel wanneer Ik dit in deze boodschappen jullie aanbied?
Mijn waarheid wordt nu nogmaals aan jullie gegeven om jullie geheugen op
te frissen, om jullie te herinneren aan de Leer die daarin vervat ligt.
Mijn kinderen op aarde, weet dat de profetieën vervat in het Boek van
Daniël en het Boek der Openbaring nog plaats moeten vinden.
Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der
Openbaring precies dat betekent.
Als er iets anders bedoeld werd, zou er een andere tijd opgegeven zijn.
Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, heeft haar opvattingen niet afgekondigd
omdat zij deze nog niet gevormd heeft.
Mijn Restkerk, de resterende ranken van Mijn Katholieke Kerk op aarde, zal
de ware betekenis van Mijn Tijdperk van Vrede op aarde begrijpen.
Jullie bevinden zich in de eindtijd, maar de aarde zal vernieuwd worden.
Ik roep tot jullie allen, Mijn gewijde dienaren. Mijn stem is hees door jullie
te smeken om gehoor te geven aan Mijn heilige oproep vanuit de Hemel.
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Ik, jullie geliefde Redder, heb tot op heden veel zieners en visionairen naar
jullie gestuurd. Deze hielpen om jullie geest te openen voor de
gebeurtenissen die nog gaan komen.
Ik heb tot nu gewacht om de laatste openbaringen aan de wereld bekend te
maken. Ik zend nu Mijn laatste boodschapper, Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid, de zevende boodschapper, om het laatste hoofdstuk voor
te bereiden.
Mijn stem is als de donder. Deze zal over de hele aarde gehoord blijven
worden. Dit zal niet ophouden tot de dag dat Ik kom om te oordelen.
Nu luisteren jullie misschien niet naar Mij. Velen onder jullie zullen Mijn
woord afwijzen met een arrogantie die Mij diep kwetst.
Anderen zullen, uit angst, Mij negeren omdat het op die manier
gemakkelijker is. Maar weldra zullen de veranderingen, waarover Ik spreek,
geschieden. Dan zal de waarheid jullie beginnen te dagen.
Ik roep jullie nu en zeg jullie dit: Ik wacht op jullie antwoord, ongeacht of
dat nu is of in de toekomst.
Ik wacht. Ik zal dit geduldig blijven doen tot de dag dat jullie naar Mij komen
gelopen om Mijn bescherming te zoeken.
Ik geef Mijn uitverkoren dienaren, diegenen die Ik in eerste instantie
geroepen heb, nooit op!
Herinneren jullie je de eerste keer dat Ik jullie riep? Jullie voelden Mijn stem
tot jullie ziel spreken, jullie aansporend om jullie in vereniging met Mij aan
te sluiten. Kunnen jullie Mij nu horen?
Vraag Mij om jullie nu kenbaar te maken dat Ik het ben, jullie Jezus, die
jullie smeekt erbij te komen, op te staan en Mij te volgen op deze laatste
moeizame reis naar het Eeuwig Leven. Vrees Mijn oproep niet! Vertrouw
Mij en zeg dit gebed om Mij te vragen jullie Mijn oproep te laten horen!
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Kruistochtgebed (57) ‘ Gebed voor de geestelijkheid – Jezus, laat mij Uw
roep horen’
O mijn lieve Jezus,
open mijn oren voor de klank van Uw stem.
Open mijn hart voor Uw liefdevolle roep.
Vervul mijn ziel met de Heilige Geest
zodat ik U kan herkennen in deze tijd.
Ik bied U mijn nederige trouw
aan alles wat U van mij vraagt.
Help mij om de waarheid te onderscheiden,
op te staan, te antwoorden
en Uw stem te volgen
zodat ik U kan helpen om de zielen van de hele mensheid te redden.
Uw Wil is mijn bevel.
Geef mij de moed om mij door U te laten leiden
zodat ik de wapenrusting kan opnemen
die nodig is om Uw Kerk naar Uw Koninkrijk te voeren. Amen.
Denk eraan, Ik, Jezus Christus, zal nooit toestaan dat Mijn gewijde dienaren
van de weg van de waarheid afdwalen. Ik zal op elke hoek, aan elke straat
staan en jullie de juiste richting wijzen.
Jullie kunnen dit soms frustrerend vinden. Jullie kunnen verward zijn. Jullie
willen de waarheid misschien niet horen. Jullie kunnen bang zijn. Maar
weet dit:
Ik zal altijd van jullie houden. Ik zal altijd aan jullie zijde staan.
Ik zal jullie nooit in de steek laten.
Jullie geliefde Jezus
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Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden
om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen,
afwenden
Dinsdag 29 mei 2012 17.42u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de
ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn
heilig woord te verkondigen.
Diegenen, uitgekozen voor de moeilijke missie ervoor te zorgen dat de
zielen van de hele mensheid voorbereid worden op Mijn Tweede Komst,
krijgen de opdracht de wereld toe te roepen.
Zij zullen weldra aansporen tot dringend gebed om diegenen te helpen die
in de komende oorlogen zullen lijden.
De tijd, waarin oorlogen gaan uitbreken, is nabij en veel onschuldige zielen
zullen de slachtoffers zijn van deze met haat vervulde terreur tegen Gods
kinderen.
Velen zullen tijdens deze oorlogen in verschillende richtingen getrokken
worden en in het Midden-Oosten zal er veel verwarring heersen.
Zo veel kleine oorlogen zullen escaleren.
Zo veel partijen die aanvankelijk in alle richtingen versplinterd zijn, zullen
opgaan in slechts een klein aantal partijen.
Daarna zullen de grotere legers betrokken raken samen met veel naties
die zich daarbij aansluiten.
Hoe rollen Mijn tranen om dit verschrikkelijk onheil, aangevoerd onder
invloed van Satan die zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wil doden.
Bid dat deze oorlogen afgezwakt worden.
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Bid dat Gods kinderen door hun gebeden deze gruwelijkheden, die
gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen,
kunnen afwenden.
Mijn liefste dochter, Satan zal momenteel alles doen wat in zijn macht ligt
om de Katholieke Kerk aan te zetten jou aan te klagen en deze
boodschappen als ketterij uit te roepen.
Je moet deze aanvallen negeren. Al diegenen, die Mijn onderrichtingen
navolgen, moeten alleen maar hun hart volgen want zij zullen het
gemakkelijk vinden om de waarheid te onderscheiden.
Als aan Mijn profeten vanuit de Hemel de genaden - om bestand te zijn
tegen dergelijke vervolging – niet gegeven werden, zou Mijn heilig woord Mijn instructies om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede
Komst – niet gehoord worden.
Als, vanaf het begin der tijden, de koppige volharding van al Gods
profeten en Gods boodschappers er niet geweest was, zouden Gods
kinderen nog steeds onwetend zijn.
Zodra de kennis jullie gegeven is, Mijn dierbare volgelingen, moeten jullie
nooit bang zijn want dan volgen jullie het pad naar het Eeuwig Leven. Elk
ander pad – los van de roemrijke, maar waardeloze, bekoringen die jullie
naar het werelds vertoon toe trekken – zal jullie niet tot Mij voeren.
Want als, en wanneer, de leugens over Mijn Heilige Eucharistie beginnen op
te duiken, moeten jullie dapper zijn en heengaan.
Bid om de kracht, de vastberadenheid en de moed om Mij te volgen op het
uiteindelijke pad naar redding.
Jullie geliefde Jezus
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Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en
Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden
Woensdag 30 mei 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met
een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te
spreken, zal nu heviger worden.
Luister naar geen andere stem dan de Mijne. Laat je niet in met, of reageer
niet op, diegenen die Mij beledigen.
Zij hebben toegelaten dat de menselijke hoogmoed Mij verspert, en dat
alleen is nog niet genoeg, bovendien vervolgen zij Mij.
Mijn Tweede Komst zal vergelijkbaar zijn met de gebeurtenissen die
gedurende Mijn eerste tijd op aarde plaatsvonden.
Mijn heilig woord zal in twijfel getrokken, bekritiseerd, afgewezen en
vervolgens verworpen worden.
De eerste om Mij te verwerpen, zal Mijn eigen familie zijn, die zielen die
het meest van Mij houden. Zij zullen op de voorste rij staan om de eerste
steen te gooien.
Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig
dubbelgevouwen door de pijn van het lijden.
Ik stond doodsangsten uit door de zonden van de mensheid, niet enkel van
diegenen die toen leefden maar ook door diegenen die Mij vandaag de dag
verwerpen. Diegenen die Mij tegenwoordig verwerpen, doen Mij meer pijn
daar Ik voor hun zonden gestorven ben. Zij hebben niets geleerd.
Bovendien zijn diegenen - die met Mij de spot dreven en Mijn oog door de
doorn, de scherpste van de doornenkroon, verscheurden – de
vertegenwoordigers van Mijn Kerk op aarde.
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Zij willen Mijn Tweede Komst of de waarschuwingen die Ik hen openbaar,
niet aanvaarden.
Elk woord dat uit Mijn mond komt, wordt verslonden door de nederige
zielen, net als kinderen in hongersnood.
Maar diegenen, gevoed door de kennis van de waarheid over Mijn Leer,
draaien hun hoofd om en kijken de andere kant op.
Nederigheid is niet langer aanwezig in de ziel van veel van Mijn volgelingen
waardoor zij niet in staat zullen zijn om voordeel te halen uit Mijn
bijzondere genaden.
Jullie kunnen Mij niet horen, tot jullie klein worden in de ogen van God.
Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest niet voelen, tot jullie de
hoogmoed en de arrogantie hekelen.
Wanneer jullie Mij vandaag verwerpen, kloppen jullie de eerste nagel in
Mijn pols.
Wanneer jullie, Mijn gewijde dienaren, Mijn heilig woord – dat jullie nu
gegeven wordt – hekelen, drijven jullie de tweede nagel in Mijn andere
pols.
Wat die arme zielen betreft die geen interesse hebben voor Mijn Leer of
voor de redding die Ik de wereld schonk door Mijn kruisdood: zij hebben
niemand om hen de weg te wijzen.
Zij zijn hier de slachtoffers. Zij worden niet naar Mij geleid. Er wordt hen
de kans ontzegd om zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Ik roep thans al Mijn volgelingen op om zich voor te bereiden. De strijd
onder de gelovigen zal weldra beginnen. De ene helft zal niet enkel deze
boodschappen hekelen maar zij zullen ook trachten deze te verbieden.
De andere helft zal deze benutten om anderen te bekeren.
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De eenvoudige, verdwaalde zielen, die Mij helemaal niet kennen, zullen
Mij kennen zodra Ik hen tijdens de Waarschuwing de waarheid openbaar.
Voor hen zal het gemakkelijker zijn om de waarheid in te zien dan voor
diegenen die zeggen dat ze van Mij houden maar die Mij verloochenen.
Dat is de reden waarom jullie moeten bidden om de genaden die jullie in
staat stellen Mij te zien, Mij te horen en Mij toe te laten jullie voor te
bereiden op Mijn Tweede Komst.
Geloof nooit dat het gemakkelijk zal zijn om Mij – vooral in deze tijd, de
Eindtijd – werkelijk te volgen.
Want deze keer zal stil eerbetoon aan Mijn heilig woord niet genoeg zijn.
Jullie zullen zoals een nieuwe rekruut in eender welk leger zijn. Jullie zullen
jullie moeten bekwamen, jullie ziel doen herleven en tot Mij komen door de
Sacramenten voordat jullie sterk genoeg en dapper genoeg zullen zijn om
Mijn heilig woord te verspreiden.
Jullie eerste taak zal bestaan uit de verspreiding van Mijn
kruistochtgebeden.
Jullie, Mijn strijdmacht, zullen de grootste kruistocht ooit voeren van Mijn
heilige missie op aarde. Jullie zullen klein starten maar zullen aanzwellen tot
20 miljoen.
De gebeden en het lijden van Mijn Restkerk kunnen genoeg zijn om de hele
mensheid te redden. Vergeet nooit dat jullie gebeden de ziel van de
zwaarste zondaars kunnen redden, zo krachtig is het gebed. Bereid jullie
dus voor om samen te komen. Bereid jullie goed voor want er zullen
pogingen ondernomen worden om jullie tegen te houden. Aanvaard de
grove beledigingen die naar jullie geslingerd worden.
Weet dat er allerlei argumenten jullie zullen voorgehouden worden om
jullie te stoppen in jullie missie. Maar weet dat Ik jullie de weg wijs, jullie
stuur en jullie sterk maak.
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Weet tevens dat jullie, Mijn strijdmacht, verantwoordelijk zullen zijn voor
de redding van miljoenen zielen. Zielen die geen hoop zouden gehad
hebben.
Laat Mijn liefde jullie ziel raken en jullie eensgezind met elkaar verbinden,
in vereniging met Mij, Jullie Jezus.
Sta Mij toe jullie te bedekken met Mijn Kostbaar Bloed en laat Mij Mijn
gaven schenken om jullie te helpen trouw te blijven aan Mij, zodat jullie
Mijn oproep aan jullie op dit ogenblik nooit loochenen, hoe sterk de
bekoring ook is.
Ik zegen jullie allen, Mijn sterke strijdmacht.
Ik zal jullie bij elke stap op de weg begeleiden in jullie opmars naar het
Nieuw Tijdperk van Vrede.
Jullie geliefde Redder
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus

H. Maagd Maria: Juni, de maand van de Kruistocht om
bekering
Donderdag 31 mei 2012 21.00u
Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij
besmet heeft, om het allerheiligste woord van Mijn Zoon te ondermijnen.
Denk er altijd aan dat Satan de eerste zaadjes van twijfel in het hart van de
uitverkoren zielen zaait.
De grootste afkeuring zal over deze boodschappen uitgestort worden door
diegenen die intiem verenigd zijn met Mijn dierbare Zoon.
Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.
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Laat hem dat niet doen, Mijn kind! Loop weg en laat je niet met hem in!
Mijn Zoon verdedigt Zijn heilig woord nooit en zo zou jij evenmin mogen
bezwijken voor deze bekoring.
De omvang van de satanische invloed neemt toe en verspreid zich overal
ter wereld.
Mijn arme kinderen lijden zozeer en Ik huil tranen van verdriet als Ik hun
verslagenheid en smart zie.
Mijn kinderen, bid in deze tijd om vrede zodat overal Gods kinderen zich
om kracht tot Mijn Zoon wenden.
Enkel een goddelijke tussenkomst, geschonken door de genaden die
verleend worden door jullie gebeden, kunnen jullie pijn en lijden verlichten.
Mijn Zoon hunkert ernaar dat de zielen zich tot Hem wenden, want alleen
Hij kan de troost bieden die zij nodig hebben. Niets anders zal soelaas
bieden voor de kwelling die jullie nu doorstaan.
Ik verzoek jullie dringend, kinderen, om de maand juni te wijden aan de
bekering van de mensheid en ervoor te zorgen dat zij streven naar
redding.
Noem deze maand de ‘maand van de Kruistocht om bekering’ en bid
eendrachtig door middel van gebedsgroepen doorheen de wereld.
Hier is het kruistochtgebed voor de Kruistocht om bekering.
Kruistochtgebed (58) ‘Gebed voor de Kruistocht om bekering’
O lieve Jezus,
ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen
en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.
Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken
om hen af te schermen van de Boze.
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Open het hart van allen,
in het bijzonder van de verharde zielen
en van diegenen die U kennen
maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed,
om neer te vallen en te smeken
dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt.
Open hun ogen om de waarheid te zien
zodat de dageraad van Uw Goddelijke Barmhartigheid
op hen zal neerstromen
waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid.
Bekeer alle zielen door de genaden waar Ik U nu om vraag, lieve Jezus,
(persoonlijke intentie).
Ik smeek U om barmhartigheid en bied U dit geschenk van vasten aan,
gedurende één dag elke week van deze junimaand,
als boetedoening voor alle zonden. Amen.
Kinderen, jullie moeten elke week gedurende één dag vasten in de
junimaand.
Jullie moeten Mijn Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid dagelijks bidden.
Door dat te doen, kinderen, zullen jullie de ziel van miljoenen redden door
de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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