H. Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook op de
Waarschuwing voor
Zaterdag 1 oktober 2011 20.30u
Mijn kind, bid voor al die zielen die Mijn Zoon verworpen hebben en die
trots zijn op dat feit.
De tijd nadert terwijl Mijn Zoon opnieuw probeert om de wereld te
behoeden voor de verdoemenis. Het is belangrijk, Mijn kind, dat je blijft
gehoorzamen in alle dingen die jou door Mijn dierbare Zoon gevraagd
worden.
Hij lijdt en wil jullie allemaal redden uit de greep van de Bedrieger. Hij,
de Bedrieger, bereidt zich ook op de Waarschuwing voor. Terwijl Mijn
Zoon door Zijn barmhartigheid zal trachten om de ziel van allen te
redden, zal hij, de Bedrieger, hen ervan proberen te overtuigen dat de
Waarschuwing een illusie was.
Er moet verhinderd worden dat Satan die argeloze zielen wegrukt. Sluit
hen in al jullie gebeden want zij zijn diegenen die jullie gebeden het
meest nodig hebben.
Jullie gezegende Moeder
Koningin van de Hemel

Verheug jullie wanneer de Hemel explodeert want
jullie zullen dan weten dat Ik kom!
Zondag 2 oktober 2011 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de weerpatronen veranderen nu als het
zoveelste teken dat de tijden gaan veranderen. Er zullen ook andere
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veranderingen ervaren worden. Wanneer de wereld voorbereid wordt
op de Waarschuwing zal, in de aanloop daarvan, de zon beginnen
pulseren en rondtollen.
Mijn kruis zal als eerste verschijnen. Men zal geschokt zijn, maar dit
wordt als teken gegeven zodat jullie je ziel kunnen voorbereiden en
kunnen vragen om verlossing van de zonden die jullie bedreven hebben.
Door dat te doen, zullen jullie niet lijden tijdens de Waarschuwing.
Bid, bid, bid, Mijn volgelingen overal. Verheug jullie wanneer de hemel
explodeert want jullie zullen dan weten dat Ik echt naar de wereld kom.
Eindelijk zal de mensheid Mij niet kunnen verloochenen. Mijn liefde zal
stralen in alle hoeken van de wereld terwijl Ik overal probeer om alle
zielen voor Mij te winnen.
Deze gebeurtenis zal zo onverwacht zijn dat de wereld geschokt stil zal
blijven staan. Wanneer zij geleidelijk weer bijkomen, zullen velen nog
onzeker zijn over wat er gebeurd is. Wanneer Ik kom, zullen ook Satan
en de demonen uit de Hel komen. Zij zullen proberen om de zielen van
Mijn kinderen te verslinden. Daarom is het nodig dat Ik jullie allemaal
aanspoor om jullie huis met wijwater te besprenkelen en overal te
beschikken over gewijde kaarsen. Jullie moeten jezelf beschermen.
Tijdens de aanloop vraag Ik het volgende van jullie. Bid voor al diegenen
die het in hun hart niet kunnen opbrengen om de waarheid van Mijn
Leer te aanvaarden. Bid in het bijzonder voor diegenen die enorme
inspanningen leveren om Mij te verloochenen, ook al zijn ze zich bewust
van Mijn kruisiging, om hen te redden.
Denk eraan dat Ik voor eenieder van jullie stierf om jullie te redden.
Denk eraan dat Ik deze keer opnieuw kom om jullie te redden, eenieder
van jullie. Niet één sluit Ik uit!
Dit is jullie kans, kinderen, om verzekerd te zijn van een plaats in het
Tijdperk van Vrede op aarde. Waarom zouden jullie hier geen deel van
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willen uitmaken? Waarom zou iemand bewust kiezen voor de diepten
van de hel in ruil voor dit grootse geschenk?
Verheug jullie! Bid! Dank God de Vader voor deze grote Waarschuwing!
Neem dit geschenk aan met liefde en vreugde in jullie hart!
Jullie Redder
Jezus Christus

Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de
reden waarom Ik kom.
Maandag 3 oktober 2011 12.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek vandaag met jou over de noodzaak
om te begrijpen wat de Waarschuwing is en om elke verwarring errond
te verdrijven. Veel mensen zijn bang en menen dat dit de Dag van het
Oordeel is. Maar dat is niet zo. Dit moet een dag van glorieuze
goddelijke barmhartigheid worden, die de hele wereld zal omhullen.
Mijn stralen van barmhartigheid zullen over elke ziel uitgestort worden.
Niemand zal uitgesloten worden! Niemand!
Dit is Mijn terugkeer om jullie nogmaals te redden. Wisten jullie niet dat
Ik altijd al van plan was om barmhartig te zijn? Dat Ik nooit zou wachten
tot het Laatste Oordeel voor Ik opnieuw zou proberen om jullie allemaal
te redden?
Dit is de zuivering waarover Ik gesproken heb. In de aanloop naar deze
grootse gebeurtenis heeft de wereld gedurende de afgelopen paar
jaren een zuivering ondergaan. Ik stond de mensheid toe om te lijden
onder verlies en nederigheid te verwerven door de wereldwijde
instorting van de financiële machten, al veroorzaakte Ik deze niet. Het
werd, door hun goddeloze hebzucht, bekokstoofd door wereldwijde
groeperingen in machtsposities, waaronder de wandelgangen van
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regeringen overal ter wereld. Maar door dit lijden zullen miljoenen
mensen nu bereid zijn om te luisteren naar Mijn Woord en om Mijn
barmhartigheid aan te nemen. Zij zouden anders niet bereid geweest
zijn. Er valt niets te vrezen als jullie van Mij houden en leven volgens de
Geboden die, in opdracht van Mijn Eeuwige Vader, door Mozes aan de
wereld gegeven werden.
Wacht Mijn aankomst af met het vooruitzicht op liefde en vreugde, en
wees dankbaar dat jullie vandaag de dag in de wereld leven om Mijn
groot geschenk van redding te ontvangen! Ik zal jullie nooit in de steek
laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom. Het is omdat Ik zoveel
van jullie houd dat Ik dat doe. Het is omdat Ik jullie wilde voorbereiden
en jullie dicht bij Mijn Hart brengen dat Ik de wereld, door Mijn geliefde
dochter, Mijn boodschappen gegeven heb.
Deze boodschappen gaan ook na de Waarschuwing aanhouden om
jullie zoveel mogelijk leiding in Mijn onderrichtingen te geven. Mijn
Woord, opgenomen in deze boekdelen, waarnaar Ik verwijs als het Boek
der Waarheid, zal een nieuwe christelijke strijdmacht in het leven
roepen, die Mijn naam zal verdedigen tot het Nieuw Tijdperk van Vrede
een aanvang neemt.
Wees nu vreugdevol, Mijn kinderen! Laat Mij jullie troosten want het zal
de eerste keer zijn dat jullie van aangezicht tot aangezicht voor Mij
zullen verschijnen. Het zal voor Mijn volgelingen een moment van grote
liefde, vrede en geluk zijn. Sta op en wees sterk! Want jullie zijn
bevoorrecht en hiervoor moeten jullie God, de Almachtige Vader, die
toegestaan heeft dat dit gebeurt, lof schenken.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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Het Tijdperk van Vrede is niet meer veraf
Dinsdag 4 oktober 2011 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuw Tijdperk gaat in de nabije
toekomst werkelijkheid worden.
Het Tijdperk van Vrede zal door al Mijn volgelingen genoten worden.
Het zal een periode van liefde, geluk en vrede zijn. Er zullen geen
ziektes, pijn, geldzorgen zijn omdat alles wat jullie nodig zullen hebben
door Mij verstrekt zal worden. Jullie, Mijn kinderen, zullen niets tekort
komen aangezien Ik jullie in Mijn Paradijs zal koesteren en omhelzen,
net zoals een ouder een kind zou koesteren. Dit moet toegejuicht
worden. Het is een doel dat jullie allemaal moeten nastreven.
Het heeft geen zin te wachten met jullie voor te bereiden om Mijn
Nieuw Paradijs van Vrede binnen te gaan. Want jullie stellen het dan
misschien uit tot het te laat is. Plan het vandaag nog, want jullie zullen
niet weten wanneer dit zal plaatsvinden. Het zal in feite zo snel en
plotseling gebeuren dat jullie, Mijn volgelingen, je in een oogwenk
gewoon daar zullen bevinden. Dat is de reden waarom jullie nu je ziel
moeten beginnen voor te bereiden, want enkel zuivere zielen kunnen er
binnengaan.
Tijd is van wezenlijk belang. Dit, Mijn kinderen, is één van de laatste
oproepen aan jullie om jullie leven te beteren voor de Waarschuwing.
Bereid jullie elke dag voor en vertrouw op Mijn goddelijk Woord, want
er wordt jullie nu opgedragen om Mijn smeekbeden om de redding van
zielen op te volgen.
Het Tijdperk van Vrede is nu niet meer veraf en Ik verzoek jullie
dringend om jullie familie voor te bereiden zodat jullie met zijn allen in
Mijn Koninkrijk kunnen zijn.
Jullie goddelijke Redder, Jezus Christus
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Wereldwijde groeperingen behorend tot het domein
van de Antichrist
Woensdag 5 oktober 2011 21.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verheugd over de manier waarop jij
het aantal uren in aanbidding voor Mij uitgebreid hebt. Dat is goed,
want Mijn genaden die aan jou geschonken worden tijdens dit
bijzondere moment, zullen jouw wil om Mijn boodschappen nog verder
te verspreiden, versterken.
Nu meer van Mijn kinderen beseffen dat de atmosfeer in de wereld zowel politiek als economisch - onvoorstelbaar veranderd is, zullen zij
weldra de waarheid inzien. De wereldleiders over wie Ik spreek, die zich
uit lafheid verschuilen waardoor jullie hen niet kunnen zien, zijn hun
plannen voor een wereldheerschappij aan het uitbreiden.
Ze bouwen strijdmachten, ontwikkelen wapens en giftige substanties,
allemaal met maar één doel voor ogen: Mijn kinderen om te brengen.
Samenzweringstheorieën worden voortdurend gehekeld wanneer die
scherpe waarnemers de waarheid publiceren. Want jullie moeten
begrijpen dat deze groeperingen - allemaal samenwerkend onder één
gemeenschappelijke dekmantel van achtenswaardigheid - zo machtig
zijn, dat zij de waarheid kunnen beïnvloeden en deze uit de
openbaarheid houden.
Neem aan, kinderen, dat die snode groepering tegen Mijn eigen
volgelingen en leiders in de Kerk ten strijde trekt. Ze zijn er zelfs in
geslaagd Mijn Kerk van binnenuit te infiltreren. Hun gif spuit eruit, als
een stroom die naar alle kanten vloeit en gutst. Er is een plan om jullie
niet alleen te misleiden, maar om jullie ook te strikken voor hun manier
van denken. Van buitenaf zal er te zien zijn dat ze de wereld heil bieden
onder het mom van humanitaire inspanningen. Hun creatieve
oplossingen om het leven voor jullie gemakkelijker te maken, zullen er
komen onder de vorm van het solidair verenigen van jullie geld, jullie
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voedsel, jullie gezondheid, jullie welvaart en jullie religie. Alles
ondergebracht in één domein. Het domein van de Antichrist.
Wijs de pogingen van deze snode mensen om jullie, Mijn onschuldige
kinderen, in hun verdorven plan te zuigen, a.u.b. af! Zij willen dat jullie
God, Mijn Almachtige Vader, uit eigen beweging verwerpen. Eenmaal
dat zij jullie in hun macht hebben, zijn jullie verloren. Ze zullen toezicht
houden op wat jullie eten, aan welke religieuze praktijken jullie
deelnemen en de medicijnen die zij jullie verschaffen.
Bid, bid tot God de Vader om hun verdorven gruweldaden te stoppen
en vraag Hem om hun ziel tijdens de Waarschuwing te verlossen.
Ongeacht wat hun slinkse plannen zijn, hebben zij het meest van al jullie
gebeden nodig. Zij zijn de marionetten van Satan, de arme misleide
zielen, en weten in veel gevallen niet waar ze mee bezig zijn of aan
wiens orders zij gehoor geven.
Bid als jullie kunnen elke dag voor deze zielen het Kroontje van Mijn
Goddelijke Barmhartigheid zolang dat mogelijk is. Help Mij hen te
redden!
Jullie Jezus

De ineenstorting van jullie banken werd door de
Antichrist bekokstoofd
Donderdag 6 oktober 2011 22.45u
Mijn zeer geliefde dochter, bid intens want de Antichrist staat klaar om
uit zijn schuilhol te springen, en hij zal zich op de wereld werpen om
Mijn kinderen te verslinden.
Zijn sluw plan zal verborgen worden achter een knappe, charmante en
welbespraakte buitenkant, maar wanneer Mijn kinderen in zijn ogen
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kijken, zullen ze duisternis zien omdat hij geen ziel heeft. Hij werd niet
door de hand van Mijn Vader geschapen.
Bid nu, Mijn kinderen, ieder van jullie, om te beletten dat hij al
diegenen vernietigt, die hij vanuit de ene-wereldorde beheerst.
Gebed kan veel van zijn voorgenomen walgelijke plannen inperken.
Jammer genoeg zullen velen door hem om de tuin geleid worden. Nooit
eerder heb Ik bij Mijn kinderen op zoveel gebed aangedrongen omdat
zonder jullie gebeden de intriges die hij aan het orkestreren is, zoals
voorzegd in het Boek der Openbaring, uitgevoerd zullen worden.
Zijn aanwezigheid is in de hele wereld voelbaar, maar zijn handelwijze
wordt aan het zicht onttrokken. Hij is als een steen die, wanneer deze in
het water geworpen wordt, rimpels teweegbrengt die zich mijlenver
kunnen verplaatsen. Hij wil jullie verderven omdat jullie Mijn kinderen
zijn.
Mijn kinderen die elk van zijn bewegingen op een slaafse manier
navolgen, zijn verblind. De heimelijke gruweldaden die door deze
mensen gepleegd worden, veroorzaken enorm veel verdriet in de
Hemel.
Kinderen, Ik moet jullie vragen om tot de Heilige Aartsengel Michaël te
bidden om Satan in deze turbulente tijden te berispen. De Antichrist
gaat snel te werk, en zijn invloed versnelt het wereldwijde complot om
jullie munteenheden overal één te maken.
De ineenstorting van jullie banken werd door de Antichrist opzettelijk
bekokstoofd zodat wanneer jullie landen hulp nodig hadden, hij en zijn
verdorven slaafse volgelingen zouden opstaan om jullie landen te
redden.
Ontwaak, jullie allen, en zie wat er zich werkelijk voor jullie ogen aan
het afspelen is. Hij wacht om toe te slaan, maar jullie gebeden kunnen
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zijn acties inperken en hem bruusk een halt toeroepen. Zijn smerige
handen staan te wachten om jullie in een omstrengeling vast te grijpen,
waarvan jullie het moeilijk zullen vinden om jullie daaruit los te maken.
Denk eraan, kinderen, dat de resterende tijd op aarde van Satan kort is.
De Antichrist werd gestuurd om zielen van Mijn Vader te stelen. Deze
zielen komen van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen. De
belofte van de Antichrist van een eeuwigdurend universum is onzin.
Veel zielen worden nu door deze nieuwe en sinistere leer verleid. Ik kijk
toe terwijl zij in dit bedrieglijk hol van duisternis vallen en ween bittere
tranen. Want zodra deze zielen dit pad van bedrog volgen, worden zij
bezoedeld. Hun houding tegenover anderen, waaronder hun familie,
verandert aangezien hun hart koud wordt.
De macht van Satan is sterk, maar God de Vader zal tussenbeide komen
en zijn volgelingen op deze aarde zeer streng straffen. De
Waarschuwing is hun laatste kans om de Antichrist de rug toe te keren.
Bid dat Mijn licht tijdens de Waarschuwing iedere ziel zal doordringen
zodat met name de verdwaalde zielen uit deze verschrikkelijke
duisternis gered kunnen worden.
Jullie geliefde Jezus Christus

Het vagevuur is geen plaats waar jullie je vergenoegd
over zouden moeten voelen er binnen te gaan
Vrijdag 7 oktober 2011 21.45u
Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Ik Mijn kinderen zoveel
boodschappen stuur, is om hen te helpen hun ziel voor te bereiden op
een manier die tot nu toe niet mogelijk was.
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Veel van Mijn kinderen hebben de Heilige Bijbel niet gelezen, noch zijn
ze op de hoogte van al Mijn onderrichtingen.
Er wordt door Mijn gewijde dienaren meer tijd besteed aan het zich
toespitsen op het gedeelte van Mijn Leer waarin Ik aan jullie allemaal
vraag om van jullie naaste te houden, wat een goede zaak is. Er wordt
niet gesproken over de gevolgen voor de mensheid, als zij de Vader
zouden verwerpen. Waarom ontkennen Mijn gewijde dienaren het
bestaan van de hel en waarom schetsen ze een rooskleurig beeld van
het vagevuur?
Er werden aan Mijn kinderen veel goede dingen geleerd door de Kerken
die de glorie van God, de Almachtige Vader, verkondigen. Jammer
genoeg wordt het bestaan van het vagevuur en de hel echter zodanig
gebagatelliseerd, dat Mijn kinderen zelfgenoegzaam geworden zijn over
hun bestaan.
Mijn kinderen worden eveneens misleid over het bestaan van de Boze.
Veel van Mijn gewijde dienaren ontkennen zijn bestaan zelfs. O hoe
dwaas zijn zij om te geloven dat de mens zijn geloof kan versterken
zonder de waarheid over de macht van de Boze te kennen of te
begrijpen.
Dit gebrek aan leiding van de kant van Mijn gewijde dienaren heeft
ertoe geleid dat het kwaad in de wereld gedijd heeft, op een manier die
door gebed voorkomen had kunnen worden. Ten gevolge van de
blindheid van Mijn gewijde dienaren heeft Satan al enige tijd vrij op
deze aarde mogen ronddolen. Als Mijn kinderen goed bewust gemaakt
waren van de ravage die door Satan veroorzaakt wordt, dan zou het
gebed om zijn invloed te beperken veel sterker geweest zijn.
Het bestaan van het vagevuur
Het bestaan van het vagevuur wordt verkeerd begrepen. Velen geloven
dat het, voor de zielen die op het moment van overlijden misschien niet
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in een staat van genade verkeerden, gewoon een wachttijd van
zuivering is voordat die zielen de Hemel kunnen binnengaan. Er bestaan
verschillende niveaus in het vagevuur, kinderen, en alle zielen voelen
een brandende pijn van de duisternis, die toeneemt naarmate de diepte
van het niveau. Dit betekent dat zielen die er ternauwernood aan
ontsnapt zijn in de hel geworpen te worden, de brandende pijn het
meest ondergaan. Hoewel alle zielen in het vagevuur uiteindelijk het
Koninkrijk van Mijn Vader zullen binnentreden, is het geen plaats waar
jullie je vergenoegd over zouden moeten voelen er binnen te gaan. Dat
is de reden waarom jullie de zonde moeten bestrijden en zo vaak
mogelijk om vergeving moeten vragen om in een staat van genade te
blijven. Dat is de reden waarom jullie te allen tijde de Tien Geboden
moeten opvolgen. Dat is de reden dat jullie ook voor die zielen moeten
bidden, die zich daar bevinden, want zonder jullie gebeden kunnen zij
voor de dag van het Laatste Oordeel het hemels Koninkrijk niet
binnenkomen.
Het is nu tijd om de waarheid onder ogen te zien, kinderen.
Bid om de genaden die jullie nodig hebben om vrij van zonde te zijn
zodat jullie de Hemel binnen kunnen gaan. Wees elke dag klaar, want
jullie kennen de plannen niet, die al klaarliggen en jullie te wachten
staan! Ik geef jullie deze boodschap zodat de waarheid duidelijk is. Die
belangrijke boodschappen werden jullie in de afgelopen decennia niet
duidelijk aangereikt. Het is belangrijk dat jullie goed voorbereid zijn.
Door elke dag om 15.00 uur het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid te bidden, zal Ik op het moment van overlijden voor
jullie bemiddelen, wat voor grote zondaar je ook bent, en jullie
barmhartigheid tonen. Ik vertel jullie dit omdat Ik van jullie houd, niet
om jullie schrik aan te jagen maar om ervoor te zorgen dat jullie de
waarheid uitdragen aan jullie familie.
Mijn Woord van vandaag is gewoon een herinnering aan de waarheid
die jullie, achter een masker van verdraagzaamheid, ontzegd werd.

~ 11 ~

Het is een beetje zoals de ouders van een kind, dat zij verwennen
omdat zij zoveel van het kind houden. Als de ouders het kind
overvoeden, zal de gezondheid van het kind daaronder lijden. Toch
blijven de ouders, uit misplaatste liefde, aan het kind het voedsel geven
waaraan het nu gewend geraakt is. Dit kan tot een slechter wordende
gezondheid van het kind leiden. Dat kind wordt op zijn beurt onwetend
over welk gezond voedsel het moet eten omdat het daar geen verstand
van heeft. Het werd hem nooit verteld.
Ga nu en vertel jullie broeders en zusters de waarheid over de hel en
het vagevuur voordat het te laat is! Want als jullie het niet doen, zal
niemand het doen.
Jullie Leraar en Goddelijke Zaligmaker
Jezus Christus

H. Maagd Maria – De zonde van onverschilligheid ten
opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij
Zaterdag 8 oktober 2011 14.20u
(Ontvangen tijdens een privé-verschijning van de gezegende Moeder die
30 minuten geduurd heeft)
Mijn kind, er zijn zoveel zielen die bestemd zijn voor de eeuwige
ballingschap indien zij zich niet terug tot Mijn Zoon wenden.
Mijn Zoon staat enorme angsten uit als Hij ziet hoe deze kinderen van
het ene verdorven pad naar het andere zwalpen.
De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij
en zovelen die van Zijn bestaan afweten, kiezen uit eigen vrije wil er
toch voor om Hem te verloochenen.
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Het moment is daar dat zij zullen beseffen wat hen te wachten staat als
zij niet tot inkeer komen tijdens de verlichting van het geweten, welke
zij binnenkort zullen ervaren.
Voor diegenen onder jullie die Mijn Zoon beminnen: neem Zijn kruis op
en help Hem om deze zielen, waar Hij naar hunkert om ze in Zijn
toegenegen liefdevolle armen vast te houden, terug te brengen.
Kinderen, zovelen van jullie die Mijn Zoon niet echt kennen, moeten de
lieflijke tederheid van Zijn Hart inzien. Hij heeft zoveel liefde voor jullie
allemaal dat, als jullie Zijn lijden ten gevolge van de afwijzing konden
zien, jullie op de grond zouden gaan liggen, huilen en smeken om
vergeving voor de zonden van de mensheid.
Alsjeblief, Ik verzoek jullie dringend om intens te bidden voor de
bekering, zo door Mijn Zoon verlangd, tijdens de Waarschuwing.
Jullie gezegende Moeder
Koningin van de gehele mensheid

Het tijdperk van de vele valse profeten door Satan
gestuurd
Zaterdag 8 oktober 2011 16.20 uur
Mijn innig geliefde dochter, zoals Mijn ware zieners in de wereld
uitgaan, zo zullen ook de valse zieners dit doen. Jullie zullen hen
herkennen door hun boodschappen voor de wereld nauwkeurig te
onderzoeken. Want jullie zullen merken dat er hier of daar met Mijn
leer en de waarheid, vervat in de Allerheiligste Bijbel geknoeid is. Deze
onwaarheden zijn zo subtiel dat alleen degenen met ware kennis van de
Heilige Schrift in staat zullen zijn om ze op te merken.
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Let op iedere vorm van haat die dergelijke zieners onder hun
volgelingen teweegbrengen wanneer zij redetwisten, tweedracht zaaien
en families uiteen trekken. De erediensten, die ontstaan uit het werk
van dergelijke zieners, zullen nu sterk opkomen in de wereld om
verwarring en angst onder de gelovigen te veroorzaken.
Overal waar aan Mijn heilig Woord wordt vastgehouden, zullen jullie
liefde vinden. Mijn boodschappen brengen liefde en eendracht en
zullen jullie ziel zeker raken. Mijn boodschappen zullen altijd de
waarheid spreken en hoewel ze soms grimmig en beangstigend zijn,
worden ze jullie, Mijn kinderen, uit liefde gegeven.
Valse zieners zullen boodschappen geven die niet gemakkelijk te lezen
of te verstaan zijn. Op het eerste gezicht zullen ze een gevoel van
autoriteit uitstralen en een gevoel van liefde scheppen. Ze zullen echter
geen vrede brengen voor uw ziel. Dergelijke zieners, van wie er velen
niet van God komen, verleiden eerst, vervolgens domineren ze tot ze
jullie ten slotte in een web van leugens en bedrog meezuigen.
Satan en zijn strijdmacht zullen dergelijke valse visionairs en zieners
beïnvloeden. Hij kan zelfs ware zieners aanvallen waarbij hij hen
aanspoort om, in verwarring gebracht, van Mij af te dwalen. Kinderen,
Ik verzoek jullie dringend om op elk moment op jullie hoede te zijn.
Hekel boodschappen die Mijn leer op gelijk welke manier tegenspreken
want jullie kunnen dan zeker zijn dat ze vals zijn.
Ik spreek enkel door middel van een beperkt aantal authentieke
visionairs en zieners in de wereld van vandaag. Er zijn er minder dan
twintig, minder dan jullie denken. Elk van hen heeft een andere taak
gekregen, maar Mijn inspraken en Mijn instructies zullen een kring van
vertrouwdheid vertonen die jullie bespeuren. Deze boodschappen, die
allemaal uitgestippeld zijn om actie van uw kant aan te moedigen,
hebben tot doel jullie ziel voor te bereiden.
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Keer dus de rug toe naar elke handelwijze die gestimuleerd is door
diegenen die zichzelf visionairs of zieners noemen en die vreemd lijkt of
die hun volgelingen aanzet om acties te ondernemen die geen
betrekking hebben op de naastenliefde.
Luister nu, want dit is het tijdperk van de Valse Profeet die zichzelf
weldra bekend zal maken in de wereld. Zo is het ook het tijdperk van de
vele valse profeten, door de bedrieger in de wereld gezonden om
verwarring en duisternis van de ziel te veroorzaken.
Uw geliefde Jezus

God de Vader – Luister nu naar Mijn laatste oproep aan
de mensheid
Zondag 9 oktober 2011 15.30u
Mijn dochter, vertel de wereld over de liefde die Ik heb voor al Mijn
schepselen van overal. Deel hen ook mee dat Ik de grootste daad van
goddelijke interventie gezien op aarde sinds de verrijzenis van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, nu op touw zal zetten.
Alles is voorbereid voor deze grootse daad van barmhartigheid, die Ik
bekrachtigd heb, als hulp om jullie allemaal te redden.
Mijn liefde voor jullie brengt met zich mee dat, aangezien Ik van plan
ben om de bedrieger te bestrijden in zijn pogingen om de mensheid te
vernietigen, Ik nog één laatste daad van barmhartigheid zal toelaten om
jullie te bekeren. Deze laatste poging om jullie in Mijn ogen te
verlossen, houdt in dat de mens opnieuw achter de waarheid van Mijn
bestaan kan komen.

~ 15 ~

Mijn kinderen, buig nu en vraag om barmhartigheid voor jullie familie
en geliefden. Als zij niet in een staat van genade verkeren, zullen zij de
Waarschuwing lastig vinden. Jullie moeten hen informeren over de
noodzaak om zich te bezinnen over de waarheid.
De tijd is kort. De Waarschuwing komt bijna over jullie. Zodra deze
voorbij is, zullen jullie de tijd hebben om te beslissen welke weg jullie
wensen te kiezen. De weg van het Goddelijk Licht of de weg van de
Bedrieger. Deze keuze zal aan jullie zijn.
Als de mens zijn goddeloze wegen niet de rug toekeert, zal Ik na enige
tijd deze landen vernietigen die de Bedrieger huldigen. Ze zullen zich
verbergen wanneer Mijn hand in bestraffing neervalt maar zij zullen
nergens heen kunnen.
Mijn geduld raakt op terwijl Ik nu plannen maak om al diegenen te
verenigen die in Mij, de Schepper van alle dingen, geloven en hen met
Mij mee te nemen naar het Nieuwe Tijdperk van de Vrede. Degenen die
ervoor kiezen om de andere kant op te lopen, zullen in de vlammen van
de hel geworpen worden.
Luister nu naar deze laatste oproep aan de mensheid. Dit is voor jullie
het moment om over jullie toekomst te beslissen. Bid voor diegenen die
blind zijn voor Mijn liefde want velen onder hen zullen Mij opnieuw
trotseren en de rug toekeren nadat de waarheid hen geopenbaard
werd.
Jullie geliefde Schepper
God de Vader

Allerhoogste Koning
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Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en
zusters uit alle geloofsgemeenschappen
Dinsdag 11 oktober 2011 15.30u
Mijn innig geliefde dochter, Ik wens te spreken tot het Amerikaanse
volk. Mijn boodschap aan hen is deze. Jullie, Mijn dierbare kinderen,
lijden enorm in deze tijd. Jullie ondergaan een zuivering die nodig is om
jullie zielen te louteren.
De hoofdzonden die me kwellen in Amerika zijn de zonden van abortus
en immoraliteit van het vlees. Veel van Mijn kinderen zijn aangetast
door de Bedrieger die, verscholen achter gesloten deuren, jullie
monetaire en politieke systemen beheerst. Zo velen onder jullie zijn zich
niet bewust van dit feit. Ik verzoek jullie nu dringend om te bidden voor
de noodzakelijke opheffing van hun sluwe plannen om jullie land te
vernietigen.
Het gebed, Mijn kinderen, zal de kastijding, die Mijn Vader in de
wereld zal ontketenen tegen de zonde van abortus, helpen verzachten.
Bid, bid en verenig jullie om Mijn Vader te huldigen. Want door alle
religies samen te brengen die God de Vader, Schepper van de wereld
vereren, kunnen jullie je land helpen.
Jullie moeten bidden om vergeving en erop vertrouwen dat jullie
gebeden beantwoord zullen worden overeenkomstig het goddelijke
tijdschema van Mijn Vader.
Omhels jullie broeders en zusters uit alle religieuze
geloofsgemeenschappen die in God geloven en bid eensgezind om de
zonden van jullie land af te lossen. Mijn kinderen, jullie land is zo
uitgestrekt waardoor het belangrijk is dat Ik zo veel mogelijk zielen kan
redden. Ik kan dit slechts doen door de bekering die zal plaatsvinden
tijdens de Waarschuwing en door jullie gebeden en toewijding.
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Wend jullie nu allemaal tot Mij! Maak geen onderscheid tussen elkaars
religies, vertrouw gewoon op God de Vader en Hij zal jullie gebeden
verhoren.
Mijn dierbare kinderen, jullie zijn de weg kwijt. Er werd jullie zoveel
verwarring getoond en aangeboden met verdraaide waarheden over
het bestaan van God de Vader. Jullie gebruiken religie als een façade
om venijn te spuien op diegenen die betreurenswaardiger zijn dan jullie.
Het wordt tijd om de waarheid te aanvaarden: dat het enkel door de
naastenliefde zal zijn dat jullie als volk terug kunnen keren in de armen
van jullie Schepper, God de Vader.
Ik bemin jullie met een erbarmen dat Mijn hele wezen verscheurt. Ik
span Mij in om jullie te redden zodat jullie overgebracht kunnen worden
naar het nieuwe en wonderlijke tijdperk van de vrede dat jullie op deze
aarde te wachten staat. Om dit Nieuwe Paradijs binnen te treden, moet
jullie ziel vrij zijn van zonde.
Bid voor de genaden om vergeving te vragen voor jullie eigen zonden en
voor de zonden gepleegd door jullie overheden.
Ik laat jullie in vrede en liefde.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

H. Maagd Maria: Je zult onderworpen worden aan
enorm kritische onderzoeken en aanvallen
Woensdag 12 oktober 2011 14.22u
Mijn kind, dit is een tijd waarin, als je voor Mijn Zoon werkt, je
bovenmatig kritisch onderzocht en aangevallen zult worden. Je moet de
wensen van Mijn Zoon altijd eerbiedigen en Hem op elk moment
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gehoorzamen. Bepleit nooit Zijn allerheiligste woord want Hij verlangt
niet dat je dit doet. Reageer niet op of bindt de strijd niet aan met
diegenen die Zijn woord betwisten of verkeerd interpreteren wat kan
leiden tot discussie en twijfels.
Je zult nu door de Bedrieger aangevallen worden maar je moet bidden
om Mijn bescherming en nooit toegeven aan dergelijke beschimpingen.
Hij, de Bedrieger, werkt via anderen om je pijn te doen. Als je hem zou
toelaten om dit te doen, ben je met hem bezig en geef je hem de macht
die hij wil.
Houd in deze gevallen voet bij stuk, Mijn kind, en wend je altijd tot Mij.
Ik zal je bedekken met Mijn allerheiligste mantel om je tegen hem te
beschermen en alles zal goed komen.
Blijf moedig en aanvaard dit als een geschenk van God, de Allerhoogste,
want zonder dergelijke sterkte zou je dit werk niet doeltreffend kunnen
uitvoeren. Denk er altijd aan dat je bij dit werk niet alleen staat want de
heiligen spreken allemaal voor jou ten beste en er wordt jou elke vorm
van goddelijke bescherming gegeven.
Volhard in jouw gehoorzaamheid aan Mijn Zoon en span je in en wees
verheugd wanneer je het lijden aanvaardt dat Hij toelaat voor de
redding van de zielen. Je moet de Heilige Rozenkrans elke dag blijven
opzeggen en met Mij bidden zodat de zielen gered kunnen worden.
Ik zegen je, Mijn kind! De Hemel verheugt zich over dit allerheiligste
werk namens Mijn dierbare, geliefde Zoon die van heel de mensheid
houdt maar die huilt van verdriet voor deze zielen die Zijn barmhartige
hand na de Waarschuwing zullen afwijzen.
Jullie geliefde Moeder
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Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is
Donderdag 13 oktober 2011 0.10u
Mijn innig geliefde dochter, Ik moet je op de hoogte brengen over de
noodzaak om af te zien van het rechtvaardigen van Mijn Allerheiligste
Woord.
Degenen die Mijn woord in twijfel trekken, moeten tot Mij bidden om
raad. Ik druk je nu op het hart om nooit te proberen om de
boodschappen uit Mijn goddelijke mond te interpreteren.
Ik heb je dit meerdere keren gezegd en je hebt het gezag niet gekregen
om dit te doen. Neem in plaats daarvan Mijn boodschappen aan zoals
ze zijn. Trek deze niet in twijfel! Probeer deze niet te analyseren want
de mens weet zeer weinig over de goddelijke plannen of het
tijdschema. De mens weet evenmin iets over de Antichrist, ook al denkt
hij van wel. Deze zaken van zo groot belang blijven enkel gekend door
Mijn geliefde Vader.
Ik verzoek je om Mij nooit te rechtvaardigen aangezien dat nodeloos is.
De wil van Mijn Vader om met de mensheid te communiceren via jou en
andere profeten is het enige dat zou moeten tellen. Zoals Ik al eerder
gezegd heb: jij bent de schrijver! Ik ben de Auteur! Jij bent het
instrument! Ik ben de Meester!
Er wordt van jou op elk moment gehoorzaamheid aan Mij verwacht!
Het uitvoeren zoals Ik het meedeel, is eenvoudig. Jouw werk zal
makkelijker worden als je afziet van het deelnemen aan een
intellectueel godsdienstige discussie aangaande bijbelse zaken
waarover jij niets weet.
Denk aan het belang van de nederigheid, Mijn dochter. Blijf als een
kind, op elk moment klein in Mijn ogen en je zult vrede vinden. Er zullen
je tijdens dit werk beproevingen gezonden worden. Verwacht deze!
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Wijs deze niet af! Het geschenk van je vrije wil aan Mij werd aanvaard
maar je moet het belang inzien van niet te proberen het lijden af te
wijzen omdat dit essentieel is voor de redding van de zielen.
Ik houd van jou, Mijn dochter, maar Ik voel de noodzaak om je te
herinneren aan Mijn duidelijke instructies. Ik hoef niet gerechtvaardigd
te worden. De woorden aan jou gegeven zijn onbezoedeld en spreken
de waarheid, zoals deze aan de mensheid verstrekt werd sinds het
begin, niet tegen. Veel versies van de waarheid, vervat in de Bijbel,
werden verdraaid om te schikken naar de eigen agenda van de mens. Ik
ben de Waarheid! Ik ben het Brood des Levens! Zonder Mij is er geen
leven!
Boek vooruitgang met een duidelijker inzicht in wat van jou verwacht
wordt! Je wordt te allen tijde beschermd. Dank je, Mijn dochter voor de
sterkte die je nu toont maar laat Me toe je op elk moment te leiden. Op
die manier zal deze tocht gemakkelijker worden.
Je geliefde Jezus

Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of
terug te keren
Ontvangen 15 oktober 2011 19.00u
Mijn innig geliefde dochter, terwijl meer mensen Mijn woord
vernemen, zal Mijn liefde hun ziel doordringen van zodra zij Mijn
boodschappen lezen. Ik zal hun ziel toespreken en hen wekken uit hun
sluimering om hen met Mij te verenigen zodat Ik wijd en zijd zielen kan
redden. De kracht van de massa zal Mij helpen om op zo’n grote schaal
de redding van zielen bewerkstelligen. Omwille van de vrije wil, aan de
mens gegeven als een geschenk van Mijn Vader, kan Ik de mensen niet
dwingen om zich te bekeren of terug tot het geloof in God de Vader te
komen. Het zal hun eigen beslissing moeten zijn. Gebed zal de bekering
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verbreiden. Dat beloof Ik jullie. Denk maar eens aan het geschenk dat
de zielen te wachten staat wanneer jullie, Mijn kinderen, voor hen
bidden.
Kennen jullie de kracht van het gebed niet? Gebed voorgedragen door
de massa in dankzegging aan Mijn Vader en als eerherstel voor jullie
zonden kan de wereld redden. Nooit eerder heb Ik jullie zo met klem
gevraagd om jullie gebeden, die uit jullie eigen mond moeten komen en
met een edelmoedig hart, voor de verharde zondaars van overal. Ik heb
jullie gebeden nodig. Zonder jullie gebeden kunnen deze zielen niet
gered worden omdat velen onder hen in een zodanige duisternis
verkeren dat de schok van de Waarschuwing weinig effect zal hebben.
Jullie, Mijn gekoesterde geliefde kinderen, allemaal zondaars, waarvan
velen hun best doen om Mij hun liefde te tonen, beseffen jullie niet dat
Ik zozeer op jullie reken om Mij gezelschap te houden.
Verenig jullie met Mij in de boezem van Mijn Heilig Hart en vraag Me
om de genaden om jullie broeders en zusters te redden. Ik zal miljoenen
zielen redden wanneer jullie je tijd wijden aan het bidden van het
Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
Dit is de periode waarin het opzeggen van het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid het meest doeltreffend zal zijn. Wees
edelmoedig van hart, geest, lichaam en ziel. Werp alle twijfels af! Laat
Mij, jullie Jezus, toe om jullie op te tillen om jullie, en al degenen
waarvoor jullie bidden, naar Mijn Eeuwig Leven te brengen.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt
Zondag 16 oktober 2011 15.30
Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat wanneer Mijn woord
weergegeven wordt, zoveel van Mijn kinderen dit zo aanstootgevend
vinden? Terwijl Mijn kinderen dergelijke boodschappen, gepubliceerd
door degenen die beweren in Mijn naam te komen, altijd moeten
onderscheiden, moeten zij ook het belang inzien om hun geest en hart
op elk moment open te houden.
O, hoe verlang Ik ernaar dat vooral Mijn volgelingen hun ogen zouden
openen en Mij in hun hart zouden verwelkomen. Ik ben het, Jezus, die
jullie oproept om Mijn stem te horen wanneer Ik jullie dringend verzoek
om tot Mij te komen in gebed.
Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt. Er is niet veel tijd
meer voordat Ik het nieuwe tijdperk van vrede inluid en daarom vraag
Ik jullie om je ziel nu voor te bereiden.
Laat niet toe dat arrogantie jullie blind maakt voor de waarheid. Weten
jullie niet dat Ik jullie nooit zou bedriegen? Luister naar Mijn instructies
om de Boze te beletten jullie beoordelingsvermogen te vertroebelen.
Laat hem niet toe om jullie op een afstand te houden want als jullie
slechts zouden luisteren naar Mijn allerheiligste woord, zullen jullie
weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die jullie roept.
Kinderen, als jullie wisten hoeveel kwelling wereldwijd Mijn dierbare
zielen aangedaan werd, zouden jullie geschokt zijn. Deze duisternis
bedekt zelfs Mijn dierbare volgelingen van tijd tot tijd. De pijn die Ik
voel wanneer Ik getuige ben van jullie twijfels, vooral bij deze zielen die
geregeld bidden en ware devotie tonen, bezorgt Mij tranen van groot
verdriet.
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Bid, bid, bid om de bijstand van de Heilige Geest. Wanneer jullie je
versteende harten openen en vragen om de gave van het
onderscheidingsvermogen, zal Ik jullie roep beantwoorden.
Hoe verdrietig zullen jullie zijn wanneer de waarheid jullie geopenbaard
wordt tijdens de Waarschuwing. Ik vraag jullie nu om jullie gebeden om
andere zielen te redden. Want ook al twijfelen jullie aan Mijn woord,
gegeven door middel van deze boodschappen, zouden jullie het toch
over jullie hart kunnen krijgen om te bidden voor de verloren zielen.
Ik houd van jullie en verwacht jullie antwoord op Mijn dringende
verzoeken om gebed.
Jullie Jezus

Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek
van de wereld gevoeld worden
Maandag 17 oktober 2011 21.30u
Mijn innig geliefde dochter, de tijden veranderen rondom jullie. De
wereld is in beroering, veroorzaakt door de geest van duisternis. Jullie
worden omringd door al het bewijs van wat de slechtheid van de zonde
aan de mensheid kan teweegbrengen. In deze geest van duisternis zal
de geest van Mijn goddelijke aanwezigheid schitteren wanneer Ik kom
om de mensheid opnieuw te redden.
Jullie, Mijn dierbare kinderen die de waarheid kennen, moeten aan de
anderen vertellen hoe gelukkig zij zich mogen prijzen dat hen dit
prachtig goddelijk geschenk gegeven wordt. Mijn liefde zal de aarde
treffen op een manier waardoor jullie in nederigheid neer zullen
vallen en op jullie knieën zullen huilen van verdriet om het leed dat
jullie veroorzaakt hebben door Mijn Eeuwige Vader te beledigen.
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Het is door de Allerhoogste God dat deze grote daad van
barmhartigheid nu aan jullie aangeboden wordt. Verheug jullie want nu
is er licht in de wereld dat de zielen zal aantrekken naar de armen van
God de Vader.
Ik kom terug om jullie het leven te geven dat jullie nodig hebben en
om jullie opnieuw de gelegenheid te geven om jullie ogen op te slaan in
aanbidding en lofprijzing tot glorie van God de Vader en om Hem te
danken voor de rechtvaardigheid die Hij nu aan Zijn dierbare maar
verdwaalde kinderen toont.
Ik, Jezus Christus, bereid jullie nu voor zodat jullie kunnen getuigen over
de waarheid van de barmhartigheid voor elke ziel met inbegrip van de
verharde zondaars en niet-gelovigen wijd en zijd.
Het bewijs van Mijn bestaan en dat van God de Vader zal
geopenbaard worden in heel zijn hemelse glorie aan elke man, vrouw
en kind.
Mijn aanwezigheid zal geopenbaard worden op een manier die
niemand zal noch kan negeren. Want de hemel zal zich openen, de ster
zal botsen opdat Mijn terugkeer om jullie te redden op hetzelfde
moment gevoeld zal worden in elke uithoek van de wereld.
O, hoe zullen Mijn kinderen zich verheugen wanneer zij getuige zijn van
Mijn goddelijke aanwezigheid. Zelfs diegenen in duisternis zullen voelen
hoe Mijn liefde hun koude zielen aanraakt, wat hen terug zal doen
ontbranden.
Bereid jullie voor. Verwacht Mijn glorierijke terugkomst. Bid voor
degenen die angst hebben in hun hart. Wees niet bang voor Mij!
Verwacht deze grootse gebeurtenis met liefde en nederigheid in jullie
hart.
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Ik bemin jullie, kinderen. Deze grote daad van barmhartigheid zal dit
aan jullie bewijzen.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
Koning van de mensheid

God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus
Woensdag 19 oktober 2011 14.00u
Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde
Zoon, Jezus Christus, want Hij komt nu, zoals aangekondigd, om de
mensheid nogmaals te redden.
Zijn komst zal ingeluid worden door de trompetten uit de Hemel en de
koren van engelen die in lofprijzing zullen zingen om deze grootse
gebeurtenis aan te kondigen.
Mijn groot geschenk aan de mensheid wordt jullie aangeboden in de
vorm van Mijn innig geliefde Zoon, die gezonden wordt om jullie te
redden vóór het Laatste Oordeel.
Bereid jullie ziel voor want wanneer jullie zonden aan jullie
geopenbaard worden, gelast Ik jullie om in nederigheid neer te vallen
aan de voeten van Mijn Zoon en te smeken om genade. Jullie moeten
Hem vragen om jullie te vergeven en jullie moeten de straf aanvaarden
die vereist is om jullie ziel te zuiveren.
Zijn barmhartigheid is zo groot dat geen zonde, hoe zwaar ook, niet kan
vergeven worden als er oprecht berouw getoond wordt. Van jullie allen
wordt nederigheid vereist opdat jullie waardig zullen worden om het
nieuwe glorieuze tijdperk van vrede op aarde, waarvan het tijdstip zeer
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nabij is, binnen te treden. Enkel die zielen, die oprecht berouw hebben
en daadwerkelijke trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon, zullen
geschikt zijn om de Poorten binnen te gaan. Want jullie moeten vrij van
zonde zijn om dit prachtige Nieuwe Paradijs op aarde te betreden.
Mijn innig geliefde kinderen, Ik heb dit Paradijs met veel liefde voor
ieder van jullie bereid. Dit is het erfdeel waarop jullie gewacht hebben.
Dit is de manier waarop het geschenk van de aarde oorspronkelijk aan
Adam en Eva aangeboden werd.
Elke mens die dit Paradijs op aarde verwerpt, waar geen kwaad onder
welke vorm dan ook zal bestaan, keert de redding de rug toe.
Dit is jullie laatste kans om jullie ziel te bevrijden uit de greep van Satan
en de verdorven invloed die hij heeft op jullie leven.
Omhels dit prachtige geschenk van grote barmhartigheid. Door middel
van dit geschenk wordt jullie de kans op ware redding en een glorieus
Paradijs geboden, wat jullie onmogelijk zouden kunnen vatten.
Tot die arme zondaars die het aanbod tot vergeving van Mijn Zoon
afwijzen: er zal aan jullie meer tijd verleend worden om terug te keren
naar jullie geloof. Jullie zullen echter niet al te veel tijd meer krijgen
want Mijn geduld raakt op!
Wacht nu de terugkeer van Mijn Zoon af om jullie nogmaals te redden
uit de zonde en jullie naar het Eeuwig Heil te brengen.
God de Vader
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De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi
Donderdag 20 oktober 2011 15.15u
Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van
tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu
wegvallen.
Ik onthul profetieën om de wereld te bewijzen dat Ik het ben, Jezus
Christus, de Redder van geheel de mensheid, die op dit ogenblik spreekt
tot Mijn kinderen wijd en zijd.
Het is niet Mijn bedoeling om sensatie te veroorzaken maar om ervoor
te zorgen dat niemand wordt uitgesloten om Mijn zeer dringende
oproep aan de wereld te horen.
De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi, voor wiens ziel jij en jouw
vertrouwelingen gedurende de laatste maanden gebeden hebben, is
één van de eerste profetieën die aan de wereld de echtheid van deze
boodschappen zullen bewijzen. Dit is Mijn teken aan jou, Mijn dochter,
om je geest te bevrijden van de twijfels die hardnekkig in je gedachten
waren. (Details over de volgende twee leiders die vermoord gaan
worden, werden opnieuw aan de zienster gegeven alsook het tijdstip
van deze gruweldaden. De oorspronkelijke boodschap werd
geopenbaard in februari 2011.)
Mijn dochter, hoe zeer het je ook overweldigt, jij bent uitverkoren om
de mensheid voor te bereiden op Mijn nieuw tijdperk van vrede. Dat is
de periode die enige tijd na de Waarschuwing zal volgen.
Ga door en bereid je voor op het volgende deel van jouw heilige
opdracht om zielen te helpen redden na de Waarschuwing. Er worden
jou de genaden verleend om sterk te blijven. Mijn kinderen van overal
horen eindelijk Mijn oproep om bekering.
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Degenen die Mij het meest pijn doen
Vertoon nooit angst bij dit werk want er valt niets te vrezen. Aarzel
nooit en laat tegenslagen of verbale beschimpingen jouw werk voor Mij
nooit afremmen. Mijn dochter, Ik ben altijd aan je zijde. Onthoud dat!
Als en wanneer je aangevallen wordt aangaande Mijn heilig woord,
zwijg dan! Mijn heilig woord zal altijd aangevallen worden. Degenen die
Mij het meest pijn doen, zijn de geheiligde zielen die, door angst en
voorzichtigheid, jammer genoeg de eersten zijn om Mij te beledigen
vanwege deze boodschappen. Satan weet dat het Mijn uitverkoren en
toegewijde volgelingen zijn die, als ze Mij de rug toekeren, Mij de
meeste pijn berokkenen.
Mijn dochter, je begint nu de lichamelijke pijn te voelen van Mijn lijden.
Maar je bent nu bereid om dit te aanvaarden in verbondenheid met Mij.
Deze beproevingen zullen niet lang duren maar tijdens de gehele duur
zal je exact de kwelling voelen zoals Ik die voel wanneer Ik getuige ben
van zonde. Zoals Ik je eerder verteld heb, is dit een geschenk en maar
zeer weinig uitverkoren zielen ontvangen dat. Het is soms beangstigend
maar je moet beseffen dat jouw lijden je niet enkel dichter tot Mijn
Heilig Hart brengt maar dat het ook miljoenen zielen zal redden tijdens
de Waarschuwing.
Dit lijden gaat intensiever worden naarmate de Waarschuwing nadert.
Verdraag dit in stilte! Want op deze manier zal je Mij helpen om
kostbare zielen te redden die anders door de Bedrieger weggerukt
zouden worden.
Vertel aan Mijn kinderen dat Ik blij ben om het sterke geloof dat zij
tentoonspreiden. Vertel hen dat zij steeds nauwer aan Mijn Heilig Hart
liggen. Vertel hen dat Ik hen nu zegen en hen grote zegeningen toeken
om hen de kracht te geven die zij nodig zullen hebben wanneer zij Mijn
raad opvolgen door middel van deze heilige boodschappen. Zij zullen
deze kracht nodig hebben omdat het voor Mijn kinderen niet
gemakkelijk is om de afschuwelijkheden van de veranderingen, die zich
tegenwoordig in jullie wereld ontwikkelen, te verteren.
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Bid en verenig jullie eensgezind! Kijk samen naar de Hemel, zoals kleine
kinderen, met een eenvoudig vertrouwen in God de Vader. Vraag Hem,
in Mijn heilige naam, om jullie te verenigen in Zijn glorieuze strijdmacht
tot de overwinning in de eeuwige zaligheid.
Ik zegen jullie, kinderen, met heel Mijn Goddelijke Liefde.
Jullie Jezus

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde
schuldbelijdenis
Vrijdag 21 oktober 2011 20.30u
Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens
lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de
duisternis.
Deze zielen zijn zo gesloten en verhard dat het slechts door de gebeden
van anderen en het lijden van slachtofferzielen zal zijn dat ze gered
kunnen worden. Want zij zullen weigeren om verlossing te zoeken. Hun
halsstarrigheid zal hen verhinderen om genoeg spijt te voelen om hun
zonden te belijden en te smeken om vergeving.
De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis. Het zal
het moment zijn waarop van iedereen verwacht wordt om vergeving
van hun zonden te vragen of afwijzing onder ogen te zien. Zo veel zielen
in duisternis zullen Mijn barmhartige hand weigeren. Zij zullen zich van
Mij afwenden. Jij, Mijn dochter, samen met al Mijn toegewijde
volgelingen, kunt helpen om hun ziel te redden van de eeuwige
verdoemenis.
Ik zou Mijn kinderen nooit onder druk zetten om in Mijn naam te lijden.
Maar door diegenen die Mij, als geschenk, hun hulp aanbieden door
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middel van het lijden, kan Ik een groot deel van de mensheid
verlossen.
Lijden komt tot stand door de aanvallen van Satan waarbij hij die
zielen kwelt die dicht bij Mij staan en degenen die door Mij aangesteld
zijn om een heilige missie te leiden om de zielen te bekeren. Weet dat
als deze aanvallen plaatsgrijpen, jullie met Mij verbonden zijn. Jullie
zullen Mij dan zo goed leren kennen. Jullie zullen weten hoe Ik Me voel
– Mijn vreugde, Mijn verdriet, Mijn leed, Mijn pijn en de verschrikking
wanneer Ik een ziel aan Satan verlies.
Maak jullie geen zorgen! Miljoenen zielen zijn reeds gered door middel
van deze boodschappen.
De gebeden van Mijn toegewijde strijdmacht verzachten reeds
wereldwijd de rampen en het vertrek van Mijn Heilige Vicaris uit het
Vaticaan. Hun gehoorzaamheid door het opzeggen van het Kroontje
van Mijn Goddelijke Barmhartigheid redt op staande voet zielen.
Mijn dochter, zorg ervoor dat al Mijn kinderen begrijpen dat Ik tot alle
religies en overtuigingen spreek door deze boodschappen. Ik sluit
niemand uit. Want zij zijn allemaal kinderen van God. Er is maar één
God en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste.
Sluit jullie bij Mij aan, kinderen, en laat ons eensgezind werken om Mijn
zielen overal ter wereld in allerijl te redden. Door louter gebed kunnen
jullie Mij helpen om de wereld te redden.
Jullie Jezus
Redder van heel de mensheid
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Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen
Zondag 23 oktober 2011 19.15u
Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik
wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie,
Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten worden
om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en
vanuit haar gelederen zal een waarachtige strijdmacht van toegewijde
volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van
redding voor iedereen, uit te brengen.
Deze groepen zullen de strijdmacht vormen, zoals bepaald door Mijn
geliefde Vader, die de duisternis van het kwaad, veroorzaakt door Satan
en zijn gelovigen en volgelingen, zal aanpakken.
Ja, Mijn dochter, hoewel het moeilijk te begrijpen valt, zijn er toch veel
mensen die niet enkel Satan erkennen maar hem ook trouw zweren. Er
zijn talrijke zielen in duisternis die de Koning van de Duisternis eer
betonen en aanbidden. Veel kerken, verborgen voor de ogen van Mijn
kinderen van het licht, werden gebouwd ter ere van Satan. Zij buigen
voor hem, houden zwarte missen en beledigen Mij door allerhande
godslasteringen en heiligschennissen die jullie zouden shockeren en
doen walgen. Hun aantal stijgt en veel van Satans toegewijde en
getrouwe volgelingen bekleden zeer respectabele topposities in de
bedrijfs-, bank- en politieke kringen. Zij verenigen zich eensgezind in
weerwil van God, Mijn Eeuwige Vader, zich ten volle bewust van wat zij
aan het doen zijn.
Net zoals Satan de mensheid haat omdat deze geschapen werd door
God de Vader, Schepper van alle dingen, haten deze satanische
toegewijden de mensheid. De haat die zij voelen is zo diep dat zij zullen
proberen een elitair leger samen te stellen om het leven van
miljoenen mensen op aarde te verwoesten. In hun streven naar macht
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en rijkdom zullen zij erop gericht zijn om de weg vrij te maken voor hun
eigen noden en begeerte om te heersen over de mensheid.
Zij behoren tot de verharde zondaars waarvoor Ik jullie hulp zoek,
kinderen. Ik heb jullie gebeden nodig om hun hart te openen voor de
leugens die hen door de Bedrieger werden wijsgemaakt. Zij zijn voor
Mij verloren tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Dit is waarom
het gebed hun enige reddende genade kan zijn.
Dit machtig leger, geleid door de Bedrieger, zal trachten om vreselijke
vernieling aan te richten. Zij zijn al aan het proberen om Mijn kinderen
te vergiftigen op de meest sluwe manieren via jullie water,
geneesmiddelen en voedsel. Blijf a.u.b. te allen tijde waakzaam!
De hand van Mijn Vader zal kort na de Waarschuwing op deze
goddeloze zielen neervallen wanneer ze Mijn barmhartigheid blijven
afwijzen. Intussen moeten jullie standhouden, kinderen, en niet
toelaten dat jullie landen geïntimideerd worden. Bid voor Mijn
bescherming en houd jullie leven eenvoudig. Bid en ontvang de
sacramenten. Vraag om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op
jullie smeekbeden overeenkomstig Mijn allerheiligste Wil.
Bid, bid, bid om de snode plannen, die deze groep aan het beramen is
om de wereld te beheersen, te verzachten. Zij winnen aan macht in het
Midden-Oosten en zij doen pogingen om Europa te beheersen alvorens
zij zich richten op andere delen van de wereld. De vijanden die zij
opwerpen in de nieuwsmedia zijn niet de echte vijanden. Zij creëren
vijanden om vergeldingsmaatregelen te rechtvaardigen die altijd
hetzelfde doel zullen hebben. Om te heersen. Om te bezitten. Om
rijkdom op te bouwen.
Bid voor hen opdat zij zich bekeren want zonder bekering zullen hun
goddeloze daden veel verdriet en leed veroorzaken. Mijn Eeuwige
Vader zal hoe dan ook optreden door middel van Zijn kastijding maar zij
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kunnen toch nog schade toebrengen wat onnoemelijk veel leed onder
Mijn kinderen zal veroorzaken.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie
verwachten
Maandag 24 oktober 2011 19.09u
Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die
doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord,
je van streek brengen. Negeer deze ondervragingen! Blijf zwijgen! Bid
voor hen en ga verder want er is op dit ogenblik niet veel tijd meer!
Ik roep jullie allemaal op, lieve kinderen, om rustig te gaan zitten en tot
Mij te bidden om barmhartigheid. A.u.b. jullie mogen niet in paniek
raken want Ik kom enkel om jullie te redden, niet om te oordelen.
Weten jullie dit niet? Er valt niets te vrezen, vertrouw gewoon helemaal
op Mij.
Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten, bereid dus
a.u.b. jullie ziel voor. Bid voor alle zielen die Mij misschien zullen
verloochenen of Mijn geschenk van goddelijke barmhartigheid afwijzen.
Jullie, Mijn gekoesterde zielen, brengen Mij zo’n troost en verzachten
de kwelling en het lijden dat ik doorsta als Ik overal ter wereld de haat
zie.
Kom dichter tot Mij, kinderen, en laat Me jullie omhelzen om jullie de
sterkte en het vertrouwen te geven dat jullie nodig hebben om Mij te
begroeten. Jullie, Mijn speciale strijdmacht, zijn met Mij verbonden en,
of jullie het nu beseffen of niet, jullie worden geleid door de Heilige
Geest om te strijden om zielen te redden.
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Wees kalm, Mijn kleintjes, en denk eraan dat Ik op elk moment met
jullie ben. Verheug jullie en verwacht Mijn Komst terwijl Ik Mijn
genaden zal uitstorten om al Mijn volgelingen wijd en zijd te
beschermen.
Ongeacht waar jullie wonen, ongeacht uit welk deel van de wereld jullie
afkomstig zijn, jullie behoren Mij toe! Ik houd van jullie! Kijk met een
open hart en vertrouwen toe aangezien we de Waarschuwing naderen!
Jullie Jezus

God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen
en het Licht omhelzen
Dinsdag 25 oktober 2011 15.30u
Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn
armen sluit. Alles zal goed komen. Alles moet nu aan Mijn heilige
handen overgelaten worden aangezien het voorbestemd is.
Ik gelast dat Mijn Zoon opnieuw naar de wereld gezonden wordt om de
mensen te redden uit de puinhopen van de zonde. Dit is Mijn goddelijke
daad van gerechtigheid voor jullie, Mijn gekoesterde kinderen, zodat Ik
Mijn Koninkrijk op aarde terug kan eisen.
Angst komt niet van Mij. Angst is afkomstig uit de duisternis. Als jullie
Mij vrezen, weten jullie dat het de duisternis is die jullie ziel omhult en
niet Mijn Goddelijke Majesteit.
Om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk moeten jullie de duisternis
verwerpen en het Licht omhelzen. Dat zelfde licht wordt nu over jullie
gebracht door de goddelijke daad van barmhartigheid van Mijn Zoon.
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Mijn liefde voor jullie allemaal, kinderen, is zo groot dat Ik al Mijn macht
zal gebruiken om wijd en zijd zielen te verlossen. Mijn hand van
gerechtigheid zal op die zielen terechtkomen die Mij afwijzen. Maar niet
voordat elke mogelijke poging ondernomen is om al Mijn kinderen van
overal te verenigen.
Het Koninkrijk van Mijn grote heerlijkheid zal binnenkort aan de wereld
geopenbaard worden. Niet één van jullie, kinderen, zal Mijn glorieus
Koninkrijk willen weigeren dat op aarde zal heersen in het nieuwe
tijdperk van vrede.
Bid voor diegenen die het moeilijk zullen vinden om de waarheid te
omhelzen.
God de Almachtige Vader

Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn
Heilig Woord
Woensdag 26 oktober 2011 15.30u
Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn
voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden
uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.
Veel van deze zelfuitgeroepen zieners, die uiterlijk op katholieken
lijken en met alle hebbelijkheden verbonden aan deze en andere
christelijke leerstellingen, zijn in feite New Age-volgelingen.
De aanhangers van New Age zullen nu de wereld infiltreren om Mijn
kinderen ervan te overtuigen dat ze gezonden zijn om Mijn heilig woord
uit te dragen. Hun woorden zullen op het eerste zicht waar lijken. De
taal die zij gebruiken zal verfijnd, liefdevol en weloverwogen zijn maar
zal een leugen verbergen.
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Dit is het tijdperk waarin de valse profeten opduiken en veel van Mijn
kinderen zullen het moeilijk vinden om de waarheid van de fictie te
onderscheiden.
Jij, Mijn dochter, bent nu het doelwit van deze zieners die uitgezet zijn
om afbreuk te doen aan Mijn heilig woord. Laat dit niet gebeuren
anders zullen Mijn kinderen in een duisternis gesleurd worden waaruit
zij zich moeilijk zullen kunnen bevrijden.
Onthoud dit: deze valse profeten zijn ook Mijn geliefde kinderen dus bid
a.u.b. voor hen. Jammer genoeg zijn zij misleid om te geloven in een
denkbeeldige hiërarchie en een universum dat niet bestaat.
Wees op jullie hoede voor diegenen die verwijzen naar verlichte
meesters of die spreken over een nieuw tijdperk van verlichting waarin
God de Vader simpelweg beschouwd wordt als gewoon een ander
facet. Deze zielen krijgen geen richtlijnen van Mij. Zij omhelzen
overtuigingen die door de Bedrieger ingeprent zijn. In veel gevallen
geloven deze misleide zielen dat zij goddelijke boodschappen
ontvangen. Zo werkt Satan. Zijn zoete, liefkozende woorden zullen een
botte, kille maar overtuigende litanie van woorden voortbrengen. Zij
komen niet van God de Allerhoogste.
Zoals Ik je eerder gezegd heb, spreek Ik op een eenvoudige manier tot
de wereld. Ik houd niet van kleurrijke taal in de vorm van een kille,
gezaghebbende inspraak. Ik probeer niet om angst in jullie hart te
prenten. Ik probeer eenvoudig om jullie de weg te wijzen naar de
waarheid en het belang van de naastenliefde.
Hoe moeilijk is het voor jullie, kinderen, in deze verwarrende tijden.
Bid, bid dat jullie geen slachtoffer worden van een aaneenschakeling
van onwaarheden die door de valse profeten verspreid zullen worden.
Als hun boodschappen geforceerd lijken, moeilijk te begrijpen zijn en
angst in jullie hart veroorzaken, zijn deze niet van Mij.

~ 37 ~

Kinderen, blijf enkel op Mij gericht! Ik heb jullie veel te vertellen. Laat
niet toe dat jullie gedurende één minuut afgeleid worden want dat zal
jullie beletten om die zielen te redden die jullie gebeden zo hard nodig
hebben.
Jullie Jezus

Wacht nu op onze glorieuze reünie
Woensdag 26 oktober 2011 22.0u
Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende
aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse
zieners.
Je moet inmiddels weten dat als Ik tot uitverkoren boodschappers
spreek, zij altijd het doelwit zullen zijn van haat. Wanneer je
aangevallen wordt, denk er dan aan dat ook Ik mee bestreden wordt.
Mijn heilig woord wordt afgebroken, geanalyseerd, in twijfel getrokken,
bekritiseerd en niet waardig verklaard om uit Mijn mond afkomstig te
zijn.
O, Hoe weinig weten Mijn kinderen. Angst en wantrouwen verblinden
hen voor de waarheid. Jullie zullen onder meer versteld staan hoe
gemakkelijk Mijn woord bijgevolg afgewezen wordt ten gunste van
valse boodschappen.
Aangezien de Waarschuwing over de wereld bijna op handen is, zal de
waarheid ten slotte voorgoed aan Mijn volgelingen bekend gemaakt
worden. Het zal op dat moment zijn dat zij Mijn woord zullen omhelzen
om hun arme zielen te heiligen. Wat zal Ik hen verwelkomen en hen
dicht bij Mij trekken terwijl hun tranen zich vermengen met de Mijne in
liefde en samenhorigheid. Vóór de Waarschuwing zullen zij blijven
twijfelen maar zij zullen Mij niet verloochenen nadat zij voor Mijn

~ 38 ~

aangezicht stonden. Want eens zij voor Mijn aangezicht staan en de
liefde zien die Ik voor hen voel, zullen zij Mij geen moment willen
verlaten. Zo diep zal onze verbondenheid zijn.
Wacht nu op onze glorieuze reünie.
Jullie Jezus

Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie
in Mijn Naam lijden
Donderdag 27 oktober 2011 15.30u
Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je
nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. Terwijl Satan doorgaat met
jou te kwellen, denk dan slechts aan de zielen die je door dit lijden redt.
Probeer boven deze moeilijkheden te staan en houd Mij de gehele tijd
in gedachten. Bid tot Mijn geliefde Moeder om bescherming en bid de
Heilige Rozenkrans zo dikwijls als je kunt.
Het is belangrijk dat al Mijn volgelingen vragen om bescherming tegen
de Bedrieger die elke gelegenheid aangrijpt om twijfels in jullie
gedachten te scheppen.
Hij en zijn demonen zijn overal. Zij zullen elke mogelijke tactiek
gebruiken om chaos in jullie leven te veroorzaken. Weet dat wanneer
dit gebeurt, jullie geraakt worden door Mijn Leer en dat jullie nu Mijn
kruis dragen.
Vrees nooit, Mijn kinderen, want jullie zijn allemaal in staat om op te
staan uit deze woestenij door de kracht die Ik schenk aan ieder van
jullie, Mijn strijdmacht. Jullie zullen triomferen over de Boze en zijn
verdorvenheid. Hoe meer jullie gezamenlijk bidden, hoe sterker de
verdedigingsmuur zal zijn. Niet één van Mijn kinderen, die vervolgd
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worden als een rechtstreeks gevolg van het werken voor Mij, kan
getroffen worden door de Boze.
Jullie, Mijn kinderen, zijn gezegend wanneer jullie in Mijn naam lijden al
zullen jullie het moeilijk vinden om dit te begrijpen.
Negeer dergelijke beschimpingen! Keer hen de rug toe! Reageer niet!
Blijf zwijgen! Bid om kracht! Ik ben met jullie!
Jullie geliefde Jezus Christus

De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood
Vrijdag 28 oktober 2011 23.30u
Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun
geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. Mijn Kerk
is in slaap gevallen en in haar sluimering heeft ze zichzelf niet
voorbereid op de komst van de Antichrist. Hij en zijn handlangers zijn
reeds in elke barst van Mijn Vaders Kerken overal ter wereld gekropen.
De Katholieke Kerk is het doelwit nummer één van de Antichrist en hij
zal niet stoppen voor hij het hoofd laat duizelen van minstens de helft
van Mijn Kerk op deze aarde. Mijn kardinalen, bisschoppen en priesters
zijn zodanig onvoorbereid dat ze de subtiele veranderingen, die binnen
hun eigen rangen plaatsvinden, niet opmerken. Het zal niet lang meer
duren voordat de scheiding binnen Mijn Kerk echt duidelijk wordt.
Dit is de grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood. Mijn arme,
geliefde dienaren! Velen van hen zijn onschuldige pionnen,
overgeleverd aan de genade van een duistere macht die er zorg voor
draagt zich niet bekend te maken.
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Ik vraag al Mijn dienaren om intens te bidden om de gruwel, die in
aantocht is, te trotseren. Zij moeten als volgt tot Mij bidden:
O, mijn geliefde Jezus, ik smeek Uw bescherming af
en vraag om Uw barmhartigheid
om mijn broeders en zusters binnen Uw Kerk ervoor te behoeden
dat zij het slachtoffer worden van de Antichrist.
Verleen mij de genaden
en bescherm mij met Uw schild van sterkte
om het hoofd te bieden aan de slechte daden
die in Uw Heilige Naam gepleegd zouden kunnen worden.
Ik smeek om Uw barmhartigheid
en beloof te allen tijde mijn trouw aan Uw Heilige Naam.
Mijn gewijde dienaren, bied het hoofd aan dit kwaad en aan het Beest
uit wiens muil deze schunnigheden en leugens zullen voortkomen.
Kijk uit voor veranderingen in de wijze waarop Mijn Lichaam en Bloed
geconsacreerd zullen worden. Wanneer de woorden veranderen, die
daardoor de aanwezigheid van Mijn Lichaam in de Heilige Eucharistie
verloochenen, dan moeten jullie Mijn goddelijke belofte verdedigen. Hij
die eet van Mijn Lichaam en drinkt van Mijn Bloed zal Eeuwig Leven
bezitten.
Wees moedig, Mijn gewijde dienaren! Bid om de kracht die jullie nodig
zullen hebben wanneer jullie geloof en gehoorzaamheid ondraaglijk
getest zullen worden.
Ik houd van jullie en bescherm jullie te allen tijde. Enkel diegenen onder
jullie, zachtmoedig van hart en ootmoedig van ziel, zullen genieten van
Mijn heilige bescherming.
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Bid voor al Mijn gewijde dienaren van overal opdat zij het licht van de
waarheid niet zullen afwijzen ten gunste van de geest van duisternis die
op het punt staat om zich binnen Mijn Kerk te vertonen.
Jullie Redder en Beschermer
Jezus Christus

H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid
Zaterdag 29 oktober 2011 16.49u
Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt
geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.
Bid om bekering wijd en zijd! Zo veel verdwaalde zielen hebben nood
aan jouw gebeden. Vergeet dit nooit om het even hoe moeilijk deze
tocht voor jou is!
De geest van de Boze strekt zich uit over een groot deel van de
mensheid zoals dit nog nooit eerder gebeurd is. De acties van de
Bedrieger worden opgedreven en verstikken overal Mijn kinderen.
Zelfs diegenen die hun trouw aan Mijn geliefde Zoon betuigen, houden
zich doof voor Zijn smeekbeden om zielen te redden. Zij zijn door de
hoogmoed zo arrogant geworden dat zij vergeten dat het heilig woord
van Mijn Zoon de enige bezieling is die zij nodig hebben. Gebed is
essentieel in deze tijd. Diegenen die zichzelf in de ogen van anderen
ophemelen wanneer zij het woord van Mijn dierbare Zoon verkondigen,
maar Zijn oproep ontkennen, hebben hun hart gevoelloos gemaakt voor
de waarheid.
Kinderen, jullie moeten nu luisteren naar Mijn Zoon, Jezus Christus.
Luister naar wat Hij jullie vertelt. De Heilige Geest zal, als jullie Hem
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toelaten, jullie hart openen voor de waarheid terwijl Hij tot jullie
spreekt door middel van deze heilige boodschappen.
Ik huil van verdriet wanneer Ik zie hoe vandaag de dag Zijn heilig woord
verworpen wordt. Tot diegenen die Hem afwijzen: jullie moeten
beseffen dat Hij nu niet enkel komt om jullie te redden. Hij komt ook
om jullie te troosten in deze dagen van duisternis. Als jullie waarlijk
geloven dat Hij het Brood des Levens is, sta Hem dan toe om jullie geest
van liefde op te wekken.
Bid om bekering wijd en zijd! Er is niet veel tijd meer.
Jullie geliefde Moeder
Maria, Koningin van de Hemel en de Aarde

Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen,
kwetst Me het meest
Maandag 31 oktober 2011 3.30u
Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan
een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen
ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.
Eindelijk zal de mensheid Mijn woord horen om Mij in staat te stellen
hen naar Mijn nieuw tijdperk van vrede op aarde te leiden. Ik doe een
beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om jullie verzet te laten varen
en jullie Redder te horen spreken.
Hoewel Ik jullie nooit de datum van Mijn Wederkomst op aarde zal
onthullen, kan ik jullie wel vertellen dat Ik nu zal terugkeren in de geest.
Ik kom nu om jullie opnieuw te redden gedurende de Waarschuwing
opdat de mensen zich zullen bekeren. A.u.b., sta Mij toe om jullie te
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leiden en laat toe dat Mijn allerheiligste missie over de gehele wereld
verspreid wordt om Mijn kinderen troost te brengen. Houd Mij niet
tegen! Wijs Mijn barmhartige hand niet af! Laat jullie trots niet in de
weg staan!
Word wakker en aanvaard dat Ik op dit moment met jullie spreek zodat
Ik jullie in de schoot van Mijn barmhartigheid kan brengen. Eindelijk zal
jullie ziel verlicht worden door de vlammen van Mijn goddelijke
genaden die van top tot teen over jullie uitgestort zullen worden.
Alle twijfels zullen verdwenen zijn! Satans macht zal snel verzwakken,
al zal hij tot het bittere einde zijn greep niet lossen.
Terwijl jullie Mijn smeekbeden overwegen, moeten jullie jezelf dit
afvragen: als jullie in Mij geloven, waarom verwerpen jullie Mij dan?
Waarom geven jullie blijk van woede en haat aan degenen die in Mijn
naam komen? Waarom prijzen jullie jezelf in Mijn Kerk ten koste van
Mijn kinderen? Denk eraan dat jullie allemaal gelijk zijn in Mijn ogen!
Kom nu tot Mij met een nederig hart! Want zolang jullie dit niet doen,
kunnen jullie geen baat vinden bij Mijn barmhartigheid noch de
genaden ontvangen waarmee Ik jullie verlang te voorzien.
Mijn stem roept nu alle niet-gelovigen op om het bestaan van Mijn
Eeuwige Vader te aanvaarden.
Sta Mij na de Waarschuwing toe om jullie te helpen op de weg naar
Eeuwig Leven. Mijn Hart doet pijn wanneer Ik verdwaalde zielen zie.
Maar weet dit: het is het ongeloof van diegenen die belijden Mij te
kennen dat Mij het meest kwetst.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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