Hoe moeilijk het is om de trap naar het Paradijs te
beklimmen
Zaterdag 3 september 2011 23.50u
Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen illusies, de Bedrieger heeft gedurende
de laatste paar dagen je hoofd van Mij afgewend. Jij schrijft dit toe aan het feit
dat je het druk had, maar dat is niet helemaal waar. Hij is zo sluw dat hij
weloverwogen elke minuut van je tijd onderbrak. Tijdens deze periode was je je
ervan bewust dat je geen tijd aan Mij wijdde, is het niet? Je voelde je verstrooid
en verloren en toen besefte je dat je zonder Mij leeg was van binnen.
Niettegenstaande dat Ik de hele tijd dicht bij jou was, liet Ik toe dat je je door
Mij verlaten voelde. Want nu heb je de wanhoop ervaren die gevoeld wordt
door zielen die Ik ten gevolge van de zonde afkeur. Dit alles is belangrijk voor je
geestelijke ontwikkeling. Hoewel het zinloos kan lijken dat Ik dit toelaat, maakt
het deel uit van je vorming tot de heiligheid die Ik verlang en van je vraag. Jij,
Mijn dierbare dochter, zult van tijd tot tijd een vorm van verlatenheid blijven
voelen, net zoals veel zielen die zich op dezelfde weg bevinden.
De trap naar geestelijke volmaaktheid is een zeer lange trap. Zielen zullen één,
twee of meer stappen terugzetten voor elke stap richting Mij. Ik vraag je, Mijn
dochter, al Mijn volgelingen mee te delen zich zorgvuldig op deze trap voor te
bereiden, wat onontbeerlijk is voordat de hoogste trede bereikt wordt. In Mijn
boodschap van 24 november 2010, toen Ik je voor het eerst vertelde over deze
trap, legde Ik je uit hoe sommige mensen deze treden veel te snel beklimmen.
Maar je weet dat dit verkeerd zou zijn. Wees je ervan bewust dat Ik het ben die
je de hele tijd over de treden loodst!
Kinderen van Mij, jullie moeten nu elke trede van de geestelijke trap
beklimmen voordat jullie de bovenste treden naar de deur van het Paradijs
bereiken. Wees geduldig! Wees niet teleurgesteld wanneer jullie vallen! Sta
gewoon opnieuw op en begin te klimmen met alles erop en eraan!
Kinderen, Ik zal jullie aan de hand houden en naar de top brengen als jullie Mij
dat toestaan.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

~1~

Boodschap van de H. Maagd Maria: De verlatenheid als
offerziel
Zondag 4 september 2011 21.50u – 22.00u
(Deze boodschap werd ontvangen nadat de zienster de heilige Rozenkrans
gebeden had en na een verschijning waarbij de gezegende Moeder gedurende
20 minuten verscheen in een private gebedsruimte)
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben de heilige
Moeder van God.
Mijn kind, jij lijdt voor Mijn Zoon en de afgelopen week is niet gemakkelijk
geweest aangezien jij strijdt met de boze macht om aan Mijn dierbare Zoon
trouw te blijven. Ik kom vanavond naar jou om te proberen uit te leggen wat er
aan het gebeuren is. Als offerziel zul je periodes van verlatenheid ervaren
wanneer gedachten aan Mijn Zoon uit je hoofd verbannen worden. Als je dan
probeert om tijd te wijden aan gebed, zul je ondervinden dat je dat niet kan.
Hierna zul je verward zijn en zal de eenzaamheid in de plaats van de
aanwezigheid van Mijn Zoon je zielsangst bezorgen. Maak je geen zorgen want
hoe moeilijk het ook is, het is een vorm van lijden die je als offerziel moet
doormaken.
Bid a.u.b. om moed en de genaden om deze nieuwe vorm van lijden, die je in
verwarring zal brengen, te aanvaarden! Houd je aan je dagelijkse Mis en aan
het ontvangen van de Allerheiligste Eucharistie, ongeacht wat je te wachten
staat! Je zult door de Bedrieger ertoe aangezet worden dit werk de rug toe te
keren. Je zult weldra nogmaals gaan toelaten dat er twijfels je ziel
binnendringen. Vraag allen om nu voor jou te bidden! Want jouw geschenk aan
Mijn Zoon blijft overal zielen redden. Vergeet dat nooit, hoe zwaar je lijden ook
is!
Mijn kind, Ik zal Mij altijd met jou in verbinding stellen wanneer je je
richtingsgevoel verliest, want Ik ben je geliefde Moeder. Ik zal altijd hier zijn om
je te beschermen en je naar Mijn Zoon te voeren zodat Zijn wensen nageleefd
worden. Ga in liefde en vrede!
Je geliefde Moeder
Koningin van de Vrede
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Je naaste beminnen als jezelf is veel moeilijker dan jullie
denken
Zondag 4 september 2011 22.00u
Mijn dochter, dit is nu de tijd om naar Mijn instructies te luisteren om Mijn
kinderen attent te maken op de komende tijden met betrekking tot het
voorbereiden van al Mijn volgelingen op de noodzaak om dagelijks in gebed
te vertoeven. Zij moeten ook Mijn Lichaam ontvangen in de gedaante van de
Heilige Eucharistie en bidden voor de redding van de zielen.
Mijn kinderen slaan meer acht op Mijn boodschappen als ze samenkomen om,
voordat de Waarschuwing plaatsvindt, elke dag voor al Mijn kinderen te
bidden.
Kijk naar jullie broeders en zusters door Mijn ogen, die hen zien als
scheppingswonderen door Mijn Eeuwige Vader als een geschenk aan de
mensheid gegeven. Elke betreffende ziel wordt in gelijke mate bemind. In de
ogen van Mijn Vader wordt er geen onderscheid gemaakt.
Als jullie, Mijn volgelingen, van Mij houden, zullen jullie van Mijn Vader
houden. Als jullie oprecht zijn in jullie liefde voor Mijn Vader, zullen jullie
achtereenvolgens van jullie broeders en zusters houden. Jullie moeten vooral
diegenen liefde betonen die jullie door jullie gedrag kunnen krenken.
Sommigen zullen jullie beledigen, jullie bespotten en jullie reputatie schaden,
wat jullie en jullie familie kan kwetsen. Jullie kunnen hen persoonlijk kennen of
ze kunnen jullie schaden door hun maatregelen die jullie vermogen om jullie
familie te kleden en te voeden ernstig kunnen aantasten. Ik vraag jullie in Mijn
naam om Mijn voorbeeld na te volgen, ongeacht hoezeer de mensen jullie
kwetsen. Bid voor hen, vooral voor diegenen die jullie kwaad doen! Want
wanneer jullie voor hen bidden, zwakken jullie de haat af die door Satan
uitgespuwd wordt. Een haat die gedachten aan wraak zou kunnen
voortbrengen.
Van al Mijn onderrichtingen is dit één van de moeilijkste. Bemin je naaste als
jezelf! Het is veel moeilijker dan jullie denken. Wanneer jullie deze daad van
grote edelmoedigheid kunnen volbrengen, zullen jullie Mij helpen om Mijn plan
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om meer zielen te redden, te vervullen.
Jullie geliefde Leraar en Vriend
Jezus Christus

Houd nu waken om goddelijke barmhartigheid! De
Waarschuwing is dichtbij.
Maandag 5 september 2011 21.00u
(Nota: Deze avond werden er twee boodschappen ontvangen van Jezus
Christus. In de eerste boodschap, een private openbaring, werden er aan de
zienster details gegeven over de periode waarin de Waarschuwing zal
plaatsvinden. De publicatie ervan wordt aan de zienster overgelaten, die
besloten heeft om deze op dit moment niet te publiceren. Ze werden in plaats
daarvan aan een priester in bewaring gegeven. Deze boodschap zal nadat de
Waarschuwing plaatsvond gepubliceerd worden. De tweede boodschap is een
boodschap die nu voor de wereld bestemd is.)
Mijn geliefde dochter, het moment is nu dichtbij. Het gebed heeft Mijn geliefde
plaatsbekleder Paus Benedictus geholpen om de interne strijd waarmee hij ten
gevolge van kwade krachten geconfronteerd wordt, het hoofd te bieden. Zijn
tijd in het Vaticaan werd verlengd.
Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om gebedsbijeenkomsten en waken om
goddelijke barmhartigheid te houden voor al Mijn kinderen die van Mij en Mijn
Eeuwige Vader afgedwaald zijn. Zij hebben jullie gebeden dringend nodig.
Gebed, en veel daarvan, is nu nodig om hen te redden. Laat Missen opdragen
voor diegenen die, vanwege de staat van hun ziel tijdens de Waarschuwing, er
fysiek misschien niet doorkomen. Zij hebben jullie gebeden nodig. Verenig
jullie! Houd elkaars handen vast in eensgezindheid met Mij!
Jullie geliefde Jezus Christus
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H. Maagd Maria: Luister altijd naar je hart!
Dinsdag 6 september 2011 20.20u
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben je gezegende
Moeder.
Jij, Mijn kind, wordt vervolgd. Door de Bedrieger wordt alles in het werk gesteld
om je te misleiden. Jij, Mijn kind, moet maar één stem gehoorzamen en dat is
de stem van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.
Wapen je nu, Mijn kind, want de aanvallen op jou zullen toenemen, evenals je
lijden. Jij zult, door de genaden die Ik verleen, hier doorkomen. Stop je angstige
gedachten en schuif al je twijfels terzijde!
Laat geen afleidingen toe, want deze zijn het resultaat van het werk van de
Bedrieger. Ze komen niet van Mijn Zoon.
Luister altijd naar je hart! Dan zul je de Waarheid kennen. Ik, je geliefde
Moeder, bemin je dus laat Mij je al Mijn bescherming bieden tegen de Boze.
Ga in vrede en liefde!
Je geliefde Moeder
Moeder, Koningin van de Vrede

Naarmate het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt,
nemen de aanvallen op hen toe
Dinsdag 6 september 2011 20.30u
Mijn zeer geliefde dochter, hoe lijd jij voor Mij en hoe sterk ben je daardoor
geworden.
Mijn bescherming omgeeft je helemaal. Vrees niet! Zoals dit werk zielen blijft
bekeren, zo zullen ook de aanvallen van Satan aanhouden. Aanvaard dat! Laat
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je er niet door storen! Sta boven de provocaties en houd je ogen te allen tijde
op Mij gericht! Want wanneer je dat doet, zal niets anders ertoe doen.
Datzelfde lijden zal door al Mijn volgelingen gevoeld worden terwijl de Heilige
Geest er onverminderd mee doorgaat om overal de ziel van al Mijn kinderen
aan te trekken. Naarmate hun geloof in Mij sterker wordt, zullen ook de
aanvallen op hen door anderen toenemen. Zij, Mijn volgelingen, zullen merken
dat ze met disputen te maken krijgen, dat ze af te rekenen hebben met
ongewone en beledigende opmerkingen en reacties, wat voor hen moeilijk om
mee om te gaan zal zijn. Vertel hun a.u.b. dat ze dit nu kunnen verwachten
aangezien het moment van de Waarschuwing nadert.
Satan en zijn demonen, onzichtbaar voor het blote menselijke oog, trachten de
liefde in de ziel van Mijn kinderen te vernietigen. Hij boezemt wantrouwen ten
opzicht van elkaar in. Hij veroorzaakt disputen en zaait twijfel. Hij is vol haat
voor de mensheid. Hij zal oorlog veroorzaken tussen landen, landgenoten en
wrijving binnen families. Dit zijn allemaal favoriete tactieken van hem en zijn
altijd een teken van zijn slinkse werk.
Herken dit voor wat het is – Satan aan het werk! Bestrijd hem, kinderen, door
sterk te zijn! Vraag Mijn geliefde Moeder om jullie te beschermen, want Zij is
zijn grootste tegenstander! Satans macht zal verslappen als jullie Haar
aanroepen om jullie te helpen.
Deze tijden vormen een uitdaging voor al Mijn volgelingen wijd en zijd. Door
het werk van de Bedrieger zal vanuit allerlei hoeken – vrienden, familie en
collega’s – er alles aan gedaan worden om jullie, Mijn kinderen, ertoe aan te
zetten Mij de rug toe te keren.
Stop hem zoals Ik jullie gezegd heb! Gebed en devotie tot het Onbevlekt Hart
van Mijn gezegende Moeder zullen jullie wapenrusting zijn.
Wees nu sterk! Ik houd van jullie allemaal.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

~6~

Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met
vreugde!
Woensdag 7 september 2011 23.45u
Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat zij niet bang hoeven te zijn
voor de Waarschuwing. Velen zullen angstig zijn en dat is begrijpelijk. Maar ze
moeten aandachtig naar Mij luisteren. Ik zal tot ieder van jullie komen. Jullie
zullen Mij zien en Mij voelen in jullie hart en ziel. Mijn aanwezigheid zal jullie
ziel overstelpen met de zuiverste liefde en met mededogen, dus jullie zouden
blij moeten zijn. Eindelijk zullen jullie Mij zien en jullie ziel zal in liefde en
opwinding gehuld zijn.
Wat de zondaars en ongelovigen betreft: de meeste van hen zullen gewoonweg
opgelucht zijn dat Ik besta. Want hun bewijs van Mijn heilige aanwezigheid zal
het Bloed zijn dat nodig is om hun ziel te overstelpen met het al zo lang gemiste
voedsel. Velen zullen de kwelling ondergaan, zoals Ik die doorsta, wanneer zij
voor hun ogen hun zonden zien voorbijtrekken. Diepbedroefd bij het zien hoe
ze Mij beledigd hebben, zullen ze Mij smeken om hen te vergeven.
Kinderen boven de leeftijd van verstand zullen eveneens zien hoe ook zij Mij
door te zondigen beledigen. In veel gevallen zullen die kinderen die Mijn
bestaan ontkennen, hoewel zij zich bewust zijn van de Waarheid, naar Mij toe
lopen. Zij zullen Mij vragen hen te omhelzen en zullen niet willen dat Ik hen laat
gaan.
Zelfs de meest verharde zondaars zullen niet anders kunnen dan door deze
bovennatuurlijke gebeurtenis geraakt te zijn. Kinderen, jullie moeten geruchten
negeren. Negeer verhalen die sensationeel zijn! Er valt niets te vrezen. De
Waarschuwing dient met pure vreugde in jullie hart verwacht te worden.
Ik wacht met zoveel liefde in Mijn Hart op het moment dat Ik, overal ter wereld,
Mijn Goddelijke Barmhartigheid over ieder van jullie zal uitstorten. Dat is het
moment waarop jullie dan zullen beseffen hoe gelukkig jullie, van deze
generatie, je mogen prijzen. Hoe kunnen jullie de barmhartigheid die de
mensheid betoond zal worden, niet herkennen? In het verleden stierven zoveel
zielen in zware zonde. Nu zullen uiteindelijk alle zondaars eindelijk de Waarheid
inzien.
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Het is voor Mijn kinderen niet gemakkelijk om het bestaan van Mij of Mijn
Eeuwige Vader te erkennen. Zonder bewijs van materiële aard willen velen Mij
niet leren kennen. Velen hebben geen interesse of geloof in het goddelijk Rijk.
Deze gebeurtenis zal hun ogen openen voor het simpele feit dat het leven niet
op aarde eindigt. Het gaat voor eeuwig voort. Dat is de reden waarom zij hun
ziel moeten voorbereiden.
De Waarschuwing zal hun tonen wat zij moeten doen om dat recht te zetten.
Denk eraan dat Ik jullie Redder ben, kinderen! Ik houd van jullie allemaal op een
manier die jullie begrip te boven gaat. Wacht met liefde en bedaardheid op
Mijn aankomst! Wees niet bang voor het dramatisch schouwspel aan de hemel
en voor de kleur van de stralen die zich naar overal zullen uitstrekken om Mijn
aankomst in te luiden. Dit zal jullie op dat moment voorbereiden.
Bid a.u.b. dat alle mensen vreugde in hun hart zullen voelen, want deze
gebeurtenis zal op zo’n schaal de redding van de mensheid beogen, dat er veel
zielen gered zullen worden om het hen mogelijk te maken het Nieuw Paradijs
op aarde binnen te treden.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Bedreig anderen nooit in Mijn naam!
Zaterdag 10 september 2011 15.30u
Vandaag, Mijn zeer geliefde dochter, spreek Ik met jou over de noodzaak om
Mij in alle dingen te gehoorzamen. Mijn dochter, al Mijn volgelingen moeten de
geboden van Mijn Vader naleven om Mijn liefde en toewijding waardig te zijn.
Hoewel zij van tijd tot tijd kunnen wankelen, moeten zij zich te allen tijde
inspannen om de regel van liefde te volgen. Heb elkander lief en stel je naaste
boven jullie eigen behoeften! Dan zal al het andere op zijn plaats vallen.
Diegenen die zich Mijn volgelingen noemen, moeten zeer voorzichtig zijn hoe
ze Mijn allerheiligste Woord uitdragen. Als zij in de val van arrogantie of
zelfgenoegzaamheid trappen, of wanneer ze anderen in Mijn naam
veroordelen, beledigen ze Mij zeer. Bedreig anderen nooit met de straffen die
ze van Mij kunnen verwachten! Vertel anderen nooit dat Ik hen zal straffen
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omdat jullie, om wat voor reden dan ook, boos op hen zijn. Want wanneer jullie
dat doen, zullen jullie je er schuldig aan maken Mij te verloochenen omdat jullie
dan de waarheid verdraaien zodat deze in jullie eigen kraam past. Voel jullie
nooit beter dan anderen omdat jullie bevoorrecht zijn met de Waarheid!
Kinderen, Ik houd van al Mijn kinderen, zelfs wanneer zij zondigen en dwalen.
Bid te allen tijde voor hen als jullie beweren een ware volgeling van Mij te zijn!
Predik in ieder geval de Waarheid! Vertel hun altijd over Mijn diepe liefde voor
Mijn kinderen! Maar jullie mogen hen nooit veroordelen. Vertel anderen nooit
dat hun zonden, of dat wat jullie als zonden beschouwen, op een bepaalde
manier door Mij afgestraft zullen worden, want jullie hebben het recht niet om
dat te doen!
Mijn boodschap van vandaag is eenvoudig. Wanneer jullie van Mij houden en in
Mijn naam spreken, mogen jullie jezelf hiervoor niet ophemelen. Jullie mogen
nooit in Mijn naam jullie broeders of zusters bedreigen of belasteren.
Denk eraan dat, omdat jullie Mijn volgelingen zijn, jullie juist vanwege jullie
geloof het doelwit van de Bedrieger zullen zijn! Dus moeten jullie opletten dat
hij jullie er niet inluist om jullie te doen zondigen tegen jullie broeders of
zusters.
Jullie moeten sterk blijven, Mijn kinderen. Ik geef jullie deze boodschap om
jullie de weg te wijzen en jullie op het rechte pad naar Mij te houden.
Jullie geliefde Jezus
Koning van de mensheid

Er is maar één God, ongeacht wat jullie religie is
Zondag 11 september 2011 19.15u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen zich wanhopig, bang of
eenzaam voelen, vertel hun dan dat zij zich tot Mij moeten wenden. Nooit
eerder hebben zoveel van Mijn kinderen, wereldwijd, een dergelijke leegte in
hun leven gevoeld. Zonder doel worden zij radelozer wanneer zij met een dieet
van troep gevoed worden. De dagelijkse media voedt hen met verhalen die,
met zoveel landen in rep en roer, het kwaad tonen dat in de wereld aanwezig
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is. Verder is er het gebrek aan geestelijk voedsel en, in plaats daarvan, een
regime van leugens als er jullie verteld wordt over de wonderen van wereldse
idealen die, mochten jullie dergelijke dingen verwerven, allemaal zullen
tegenvallen. Als jullie daarna zo’n doelen nastreven, zullen jullie erop uit zijn
deze verhevenheden te bereiken, en opnieuw zullen jullie teleurgesteld
worden.
Denk eraan dat Ik jullie voedsel ben, kinderen! Het zal alleen door Mij zijn dat
jullie ware vrede, voldaanheid en zuivere liefde in jullie hart zullen vinden. Het
is niet mogelijk om dit soort vrede elders te verkrijgen.
Wend jullie nu tot Mij, ieder van jullie die lijdt onder verdriet in zijn hart! Laat
Mij jullie vasthouden en troosten! Want jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn
verdwaalde maar dierbare zielen. Velen van jullie zijn afgedwaald en kennen de
terugweg naar Mijn kudde niet. Sommige van jullie hebben voor een andere
kudde gekozen - een kudde die niet van Mij is.
Luister naar Mijn oproep want wanneer jullie in jullie ziel Mijn stem horen, dan
zullen jullie de Waarheid kennen! Ik Ben jullie weg naar Mijn Eeuwige Vader.
Denk eraan dat velen van jullie, die God de Almachtige Vader uiteenlopende
namen geven, wellicht toch dezelfde God aan het aanbidden zijn. Er is maar
één God. De tijd van het moment waarop Zijn luister aan de wereld
geopenbaard zal worden, is dichtbij. God de Vader is liefde, ongeacht wat jullie
interpretatie is. Zijn barmhartigheid is allesomvattend. Kom, richt jullie nu tot
Hem, waar jullie je ook bevinden in de wereld! Hij wacht op jullie roep.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

De kastijding kan door gebed verzacht worden
Maandag 12 september 2011 12.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal nu zeer spoedig stilhouden en in de
periode na de Waarschuwing zal de manier waarop de mens naar de wereld
kijkt, veranderen. Materieel genot en uitspattingen zullen niet meer opwinden.
De mensen zullen de afgoden die ze van beroemdheden en rijkdom maken, niet
meer als goden behandelen. Ze zullen niet meer zo snel hun naaste
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veroordelen of wreed behandelen.
De nieuwe wereld, na de Waarschuwing, zal een plek zijn waar liefde voor Mij
en God de Vader eerbiedig gerespecteerd zal worden. Veel leiders uit landen,
niet tot het christelijk geloof behorend, zullen Mijn Vader huldigen. Diegenen in
machtsposities, die de financiën van de mensen beheren, zullen in drommen
tot inkeer komen. Er zullen er nog veel meer hun machtslagen weghalen om
het brood, dat van God de Vader komt, met hun broeders en zusters te delen.
Want dat brood is voor iedereen bestemd en dient gelijk verdeeld te worden.
Ten gevolge van de Waarschuwing zal er zich veel goeds ontwikkelen. Veel
zielen zullen echter niet sterk genoeg in het geloof staan. Zij zullen jammer
genoeg in hun oude gewoontes hervallen. Verleid door de beloftes van macht,
rijkdom, zeggenschap en eigenliefde zullen zij God de Vader verwerpen. Zij
zullen de Waarheid kennen, maar dat zal voor hen nog niet volstaan. Deze
arme, zwakke zondaars zullen een doorn in jullie zijde zijn, kinderen. Zonder
jullie gebeden zullen hun zonden voor chaos zorgen in een wereld die bij haar
nieuwe zuivering hersteld zal zijn.
Gebed, Mijn kind, is zo belangrijk. Jullie moeten God de Vader vragen in te gaan
op jullie verzoek om de vervolging die door deze mensen gepland wordt, de
kop in te drukken. Genoeg gebed kan, en zal, een groot deel van de
verschrikking die deze zondaars de wereld proberen op te leggen, afwenden.
Zovelen van jullie zijn blind voor het plan dat achter jullie rug beraamd wordt.
De tekenen vertonen zich aldoor, maar jullie slagen er niet deze te herkennen.
Mijn kinderen, terwijl jullie geloof groeit, bid dat de Heilige Geest zich naar
deze zielen kan uitbreiden en hun ziel overspoelen. Ik, jullie dierbare Jezus,
bescherm jullie, Mijn volgelingen. Onder Mijn bevel draag Ik jullie op om niet
alleen te bidden voor deze gevallen zielen, maar ook dat de vervolging van
doorsnee mannen, vrouwen en kinderen weggenomen zal worden. Als deze
daders, die Mijn Vader zullen tarten, onschuldige mensen zouden blijven
terroriseren door de nieuwe controlemaatregelen die zij op de wereld zullen
loslaten, dan zullen zij gestraft worden.
Aan deze zondaars zal de grootst mogelijke barmhartigheid sinds Mijn
kruisiging verleend worden. Zij moeten de Waarheid omhelzen want dat is de
laatste keer dat hun de kans op verlossing geboden zal worden. Anders zullen
zij een vreselijke straf tegemoet treden. Deze straf, die door Mijn Eeuwige
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Vader door de hand der goddelijke gerechtigheid bewerkstelligd zal worden, is
niet wenselijk. Hoewel deze grote kastijding voorzegd werd, kan deze door de
kracht van gebed verzacht worden.
Jullie geliefde Redder
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in
tegenspraak zullen zijn met het Woord van God
Dinsdag 13 september 2011 15.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, Jezus Christus, die in het vlees kwam.
Mijn allerheiligste Woord moet nu overal gehoord worden door Mijn gewijde
dienaren. Al Mijn volgelingen moeten deze boodschappen delen met Mijn
gewijde dienaren van alle christelijke kerkgenootschappen. Het is van vitaal
belang dat zij op dit cruciale moment aangemoedigd worden om naar Mijn
Woord te luisteren voordat zij verscheurd worden en in twee kampen
verdeeld zijn.
Het werk van de Bedrieger is op elk niveau Mijn Kerk binnengedrongen. Jullie
zullen nu zeer spoedig zien dat de Heilige Missen traag maar zeker afgebouwd
worden. Jullie zullen de opheffing van bijzondere gebeden zien en merken dat
een aantal van de Sacramenten, zoals de Biecht, beginnen af te nemen. Ik
roep Mijn gewijde dienaren nu op om naar Mij te luisteren en te bidden om
onderscheiding. Ik Ben het, die jullie nu roept, zodat Ik jullie kudde kan redden.
Ik Ben het die jullie hart wil openen zodat jullie deze eindtijd, die een
gloednieuw begin voor de wereld zal inluiden, kunnen plannen.
Er zal jullie al zeer snel gevraagd worden om trouw te betonen aan de Valse
profeet. Zie hem voor wat hij is, en beoordeel zijn werken om te zien of deze
vrucht dragen! Want de vruchten die hij en zijn slaafse volgelingen zullen
voortbrengen, zullen door en door rot zijn. Eén hap zal jullie trouw aan Mij
vernietigen. Twee of meer happen zal zo’n wig drijven tussen jullie en Mijn
Heilig Hart, dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om het Koninkrijk van
Mijn Vader binnen te gaan.

~ 12 ~

Let aandachtig op de veranderingen die jullie in jullie eigen bediening zullen
zien binnensluipen! Een aantal van deze aanpassingen zullen aanvankelijk geen
probleem lijken. Maar naarmate de tijd vordert, zullen bepaalde veranderingen
jullie opgedrongen worden en zullen jullie ertoe gebracht worden leugens te
slikken. De leugens zullen van Satan komen en zullen in schaapskleren gehuld
zijn.
Wat de zuiveren van hart betreft: jullie zullen je er meteen van bewust zijn en
de gebruikte snode sluwheid herkennen die bedacht is om Mijn Kerk op aarde
vanuit de eigen wandelgangen te gronde te richten.
Mijn Waarheid zal wereldwijd voor zuchten van verontwaardiging zorgen
terwijl Mijn priesters zullen zeggen: deze profetie is toch zeker wel een
leugen? De enige leugen waarover zij zullen moeten getuigen, zal de leugen zijn
die ze gedwongen moeten goedkeuren en die lijnrecht in zal gaan tegen de
heilige geschriften die aan de mensheid van meet af aan gegeven werden.
Veroorloof jullie nooit om enige andere Waarheid aan te nemen dan deze die in
de heilige Bijbel opgenomen is!
Er zullen veel veranderingen ingevoerd worden die met het Woord van Mijn
Eeuwige Vader in tegenspraak zullen zijn. Deze veranderingen, Mijn gewijde
dienaren, zullen niet van goddelijke oorsprong zijn en als jullie Mij trouw willen
blijven, moeten jullie deze onwaarheden verwerpen.
Word wakker! Verzet jullie tegen de leugens waarmee jullie te maken zullen
krijgen! Neem deze nooit aan! Het Woord van Mijn Eeuwige Vader zal nooit
veranderen. Het kan nooit door de mensheid aangepast worden. Velen van
jullie zullen erg radeloos zijn doordat jullie zullen merken dat jullie geïsoleerd
zijn van jullie gewijde mededienaren. Vrees niet, want er is maar één kant die
jullie kunnen kiezen! Dat zal de kant zijn waar Ik sta. Er is geen andere kant.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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Vraag om het geschenk van het lijden!
Woensdag 14 september 2011 0.10u
Mijn zeer geliefde dochter, je lijden is verzacht en Ik wil je bedanken voor dit
geschenk. Het zal terugkeren maar je zult het met veel meer vreugde in je hart
kunnen aanvaarden. Ik heb je lijden nodig omdat het de ziel redt van de
zondaars die anders in de hel zouden eindigen. Op een dag zul je naar hun ziel
kijken en door liefde en vreugde overweldigd worden wanneer je hen naast Mij
ziet zitten bij de troon van Mijn Vader.
Zondaars zullen steeds als eerste omarmd worden zodra zij tot inkeer komen.
Tot grote verbazing van Mijn volgelingen zullen zij altijd op de voorste rij staan.
Deze zielen werden tot Mij gebracht door de gebeden en het lijden van Mijn
volgelingen en Mijn uitverkoren zielen. Mijn volgelingen zullen dit begrijpen
omdat zij zich, door hun vereniging met Mij, zullen verheugen over de redding
van dergelijke zielen.
Ik wil nu dat er nog veel meer zielen gered worden, Mijn dochter. Bid a.u.b. dat
jij en andere uitverkoren zielen zullen leren hoe lijden het aantal dat het
Koninkrijk van Mijn Vader zal binnengaan, kan vermeerderen! Ik vraag hun te
verzoeken om de genaden die nodig zijn om het geschenk van het lijden te
ontvangen. Denk eraan dat wanneer Ik lijden schenk dit een bijzondere genade
is, en één die veel meer zielen naar de schoot van Mijn Hart zal brengen.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid

De Waarheid wordt meestal met uiterste omzichtigheid en
regelrechte verwerping bejegend
Donderdag 15 september 2011 23.50u
Mijn zeer geliefde dochter, je maakt nu meer details mee van de pijn die Ik
doorstond tijdens Mijn kruisiging. Verlatenheid. Afwijzing. Isolement.
Verwerping door de spottende handgebaren van de gezagsdragers en in het
bijzonder van Mijn toegewijde volgelingen. Zelfs Mijn eigen apostelen wezen
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Mij af in Mijn tijd van nood. Je moet dus niet verbaasd zijn dat dit ook jou
overkomt.
Er werd je vanavond bovendien een visioen van Mij getoond, staande voor Mijn
beulen, die Ik moest aanhoren toen hun verachtelijke leugens Mij en de
waarheid van Mijn Leer verketterden. Zo zullen ook jij en Mijn volgelingen
behandeld worden door toedoen van diegenen die de Waarheid niet kunnen
aannemen of die deze onaangenaam vinden.
De Waarheid, Mijn dochter, wordt meestal met uiterste omzichtigheid en
regelrechte verwerping bejegend en soms als godslasterlijk beschouwd. Vrees
nooit! Want de woorden die Ik je geef, zijn niets dan de Waarheid. Je moet
nooit bang zijn om te publiceren wat Ik je geef. Waarom zou Ik je onwaarheden
geven? Waarom zou Ik deze boodschappen proberen te ondermijnen door toe
te laten dat er op enig moment een onwaarheid insluipt? Want dat zou in strijd
zijn met de Wil van Mijn Vader. Zelfs Satan zal het niet toegestaan zijn deze
boodschappen te verstoren, hoe hard hij ook probeert.
Naarmate deze boodschappen heftiger worden, zullen ze het onderwerp van
veel discussie en spot worden. Toch zullen velen ertoe aangetrokken worden,
want achter dat alles zullen ze niet anders kunnen dan door de Heilige Geest,
die hun ziel ontroert, geraakt te worden.
Na verloop van tijd zullen zij, Mijn kinderen, Mij ervoor bedanken dat Ik hen
help zich door de wirwar van doornige braamstruiken heen te slaan, die zullen
belemmeren dat zij de poort naar het Paradijs bereiken. Want zonder Mijn
leiding zouden ze nu, op dit moment, verloren gaan. Zij zouden de kracht niet
vinden om zeker door de poorten van het Nieuw Paradijs te geraken, het Nieuw
Tijdperk van Vrede op aarde dat al diegenen wacht die Mij gehoorzamen en
Mijn onderrichtingen opvolgen.
Jullie geliefde Redder en Leraar
Jezus Christus
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De tijd van vrede en zaligheid is er bijna
Zaterdag 17 september 2011 18.50u
Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen
voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. Wanneer je
met Mij in vereniging bent, zoals jij dat bent, zal dat van nu af aan deel gaan
uitmaken van je leven. Wanneer mensen de boodschappen verwerpen die jij
publiceert, verwerpen ze Mijn allerheiligste Woord. Wanneer ze deze betwisten
en er iets op aan te merken hebben, bekritiseren ze Mij. Wanneer ze op je
neerkijken, bespotten ze Mij. Wanneer ze om deze boodschappen lachen,
kruisigen ze Mij.
Wat jij voelt, is slechts een fractie van Mijn lijden als Ik met smart kijk naar de
blindheid van de mens voor de waarheid over het bestaan van Mijn Eeuwige
Vader. De pijn en droefheid die Ik voel wanneer Ik de zonden van de mens
moet aanschouwen, waaronder de zonden van de gelovigen, is zeer intens.
Deze kwelling houdt amper op maar wordt verlicht door het lijden van
offerzielen. Het wordt eveneens verzacht door de liefde die Mijn volgelingen
Mij door hun godsvrucht tot Mij betonen.
Mijn dochter, hoewel Ik lijden nodig heb om andere arme, ongelukkige zielen te
redden, is het niet iets dat Mij plezier doet. Ik vind het pijnlijk om naar te kijken,
maar voel Mij erdoor getroost. Er zijn zoveel dingen die je moet leren, Mijn
dochter, die voor jou moeilijk te begrijpen zijn. De wegen van het goddelijk
Koninkrijk zouden door de mensheid niet begrepen kunnen worden. Eens
zullen zij begrijpen.
Weet, Mijn kinderen, dat de moeilijke tijden die de mens gedurende eeuwen
heeft moeten doorstaan, ten einde lopen. Dat is goed nieuws voor de mens die
zijn naaste liefde betoont en die Mij als zodanig liefheeft. Dit zal ook eindelijk
een einde maken aan Mijn lijden dat doorstaan wordt omdat Ik jullie allen
bemin. Deze liefde is sterk en altijd vruchtbaar, en zal de oorzaak van jullie
uiteindelijke redding zijn.
Ga nu, Mijn dochter, en aanvaard het lijden met meer begrip in je hart!
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Verheug je want de tijd van vrede en zaligheid is er bijna!
Jullie liefdevolle Vriend en Redder
Jezus Christus
Koning van de mensheid

De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe
probeert te groeien
Zondag 18 september 2011 18.15u
Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik Ben
Hem.
Mijn zeer geliefde dochter, waarom blijft de mens door middel van de
wetenschap zoeken naar antwoorden over hun bestaan. Zij zoeken en zoeken
maar de antwoorden waarmee ze op de proppen komen, zijn onjuist en liggen
zo ver van het ware bestaan van het geestelijk domein van het Koninkrijk van
Mijn Vader af, dat jullie voor deze zielen moeten bidden.
Ik weet dat het heel moeilijk is om de Waarheid over Mijn bestaan en dat van
Mijn geliefde Vader aan te nemen, kinderen. Want elke keer dat jullie ogen een
glimp van de Waarheid opvangen, draait Satan jullie hoofd de andere kant op.
Meestal zal hij gebruik maken van logica om Mijn kinderen ervan te overtuigen
dan het Koninkrijk van Mijn Vader gewoon een hersenspinsel van de mens is.
Hij zal bovendien de gemakken van de materiële wereld benutten om jullie
ervan te overtuigen dat deze jullie prioriteit moeten zijn.
Dan zijn er de zielen die de Waarheid wel begrijpen. Ze maken een klassieke
fout wanneer ze naar Mij toe proberen te groeien. Het is voor hen gemakkelijk
om te verzekeren dat zodra hun stoffelijke goederen veilig gesteld zijn, zij hun
eigen geestelijke tocht voort kunnen zetten. Maar dat is niet hoe het werkt.
Jullie moeten jullie gezin en jullie huis met alle middelen beschermen. Jullie
moeten diegenen voeden die van jullie afhankelijk zijn. Daarna moeten jullie
Mij op de eerste plaats stellen, boven alle aardse goederen. Dat zal jullie
paspoort naar de Hemel zijn. De mens is niets zonder God. Niets van materiële
luxe zal of kan in de plaats van de liefde van God gesteld worden. Noch kan
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deze behouden of kan er dezelfde waarde aan gehecht worden, als jullie Mij
werkelijk in jullie hart willen omhelzen.
Vertrouw op Mij, en voor de rest zal gezorgd worden! Als jullie alles op eigen
houtje trachten te doen en vasthouden aan rijkdom, zodat jullie het beste van
twee werelden kunnen hebben, dan zullen jullie teleurgesteld worden.
Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie jullie ziel zal voeden! Materiële rijkdom
zal jullie lichamelijke verlangens voeden maar zal na verloop van tijd in verval
raken, en dan zullen jullie met niets achterblijven.
A.u.b. kinderen, laat Mij jullie sturen op de weg van de Waarheid naar eeuwige
gelukzaligheid, hoe moeilijk het ook is! Vraag Mij gewoon om Mijn hulp en Ik
zal antwoorden!
Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus

De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis
Maandag 19 september 2011 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om iedere man, vrouw en
ieder kind naar Mijn Nieuw Paradijs op aarde te brengen. Want als er ook maar
één ziel achterblijft, zou dat Mijn Hart breken. Dat is de reden waarom het
aantal boodschappers dat Ik nu de wereld instuur, toegenomen is. Het is zo
dat zij Mijn heilig Woord kunnen verspreiden om tot bekering aan te zetten.
Ik zend geen boodschappers om Mijn kinderen schrik aan te jagen. In plaats
daarvan bestaat de taak van Mijn boodschappers erin om iedere persoon op
aarde voor te bereiden, zodat zij klaar zijn en waardig worden om in dit Nieuw
Paradijs te wonen.
Mijn kinderen, de tijden waarin jullie leven zijn niet prettig. De rechtsorde is
gesneuveld. Hebzucht heeft ertoe geleid dat jullie financiële stabiliteit jullie
ontstolen werd. Zelfverheerlijking en de obsessie door ambitie heeft ertoe
geleid dat ook jullie geloof jullie ontnomen werd.
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Zoals een huishouden waar er geen ouderlijk toezicht is
Jullie, Mijn kinderen, bevinden je als in een huishouden waar er geen ouderlijk
toezicht is. Als verwende kinderen worden jullie voorzien van al het materiële
comfort dat jullie begeren, zonder deze te moeten verdienen. Jullie worden
voorzien van voedsel waarvoor jullie niet hoeven te zwoegen. Alles wat jullie
niet tevreden stelt, wordt vervangen door nog een andere nieuwigheid, een
andere prikkel. Maar niets voldoet lang. Dan vinden er ruzies plaats onder Mijn
kinderen, elk trachtend de ander te manipuleren om hun eigen zin te krijgen. Er
kan dan een fysieke strijd losbarsten. Maar niemand stelt zich verantwoordelijk
en zo verwonden ze elkaar, met soms ernstige gevolgen.
Dit is hoe ik de wereld zie. Mijn kinderen zijn ongelukkig, ontberen geestelijke
troost, maar weigeren zich door Mijn Kerk te laten leiden. Mijn huidige Kerk
kan een zodanig weerbarstige bevolking, die godsvrucht tot Mij niet zo
stimulerend vinden als de geneugten van het vlees, niet besturen.
Oorlog is de mensheid aan het vernietigen, en geestelijk verval heeft een leegte
in de wereld teweeggebracht waarvan de meesten onder jullie inmiddels in
jullie hart de effecten voelen. Niets is wat het lijkt. Materiële pracht blinkt aan
de buitenkant en het licht ervan is aantrekkelijk voor diegenen die naar
welstand hunkeren, maar daarachter gaat niets dan duisternis schuil.
Ik Ben het licht dat in jullie eenzame, verwarrende en enigszins beangstigende
leven ontbreekt. Dat is de reden waarom het moment waarop Ik zal ingrijpen
en de leiding nemen, nabij is. Jullie, Mijn kinderen, moeten dat toejuichen en
jullie op Mijn grootse barmhartigheid voorbereiden.
Jullie moeten bidden voor jullie broeders en zusters, en er met open armen
naar uitkijken om Mijn tussenkomst te verwelkomen. Wees positief! Wees
hoopvol! Vertrouw erop dat zelfs de meest verharde zondaars opgelucht zullen
zijn bij de komst van deze grootse gebeurtenis, de belangrijkste gebeurtenis
sinds Mijn Verrijzenis.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

~ 19 ~

Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij
Woensdag 21 september 2011 22.00u
Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.
Mijn zeer geliefde dochter, je staat nu zo dicht bij Mijn Hart, maar toch kan je je
zo ver verwijderd voelen. Soms denk je dat je van Mij gescheiden bent terwijl je
in feite enkel dichterbij de vereniging met Mij gekomen bent.
Ik ben je vertrouwen nu zo sterk aan het opbouwen, Mijn dochter, zodat je
Mijn Woord aan de mensheid kunt blijven verkondigen. Dit is een zeer
belangrijke missie. Doordat de demonen in deze tijd door Satan met miljoenen
losgelaten werden, zullen ze jou op elke hoek aanvallen. De eerste mensen die
ze zullen gebruiken, zullen de gelovigen zijn die in de rij zullen staan om de
eerste steen naar jou te gooien.
Aangezien Mijn grootse daad van barmhartigheid dichterbij komt, zullen de
demonen dus ook trachten de Waarheid weg te stoppen en verhinderen dat de
mensen, goede mensen, de tijd investeren die Ik van hen nodig heb om de ziel
van Mijn kinderen met helemaal geen geloof te redden. Laat de wrede laster,
die aan kracht wint, jullie niet van Mijn werk afleiden!
Neem Mijn profetie ter harte! Voor iedere mens die op dit moment tot inkeer
komt, kunnen er per persoon nog drie zielen meer gered worden. Bekijk het als
volgt. De zegeningen die verleend worden aan de mens die om vergeving
verzoekt, zullen aan de familie van die mensen geschonken worden. Iedere ziel
die nu tot Mij bidt en Mij vraagt om hun naaste familie en vrienden te redden,
zullen Mijn barmhartigheid in overvloed bekomen.
Het gebed is jullie redding, Mijn kinderen. Hoe meer jullie bidden, hoe meer Ik
jullie hart zal openen en Mijn Waarheid zal openbaren. Mijn gunsten werden
nu uitgebreid op een manier nooit eerder meegemaakt op deze aarde. Ik kan
deze krachtige genaden echter niet uitstorten zonder dat jullie erom vragen.
Mijn dochter, wees gewaarschuwd dat er in een aanval, die nu op deze
goddelijke boodschappen ingezet wordt, een kwaadaardigheid te zien zal zijn
die je zal doen schrikken. Negeer hen! Sluit je ogen! Sluit je oren af! Bid in
plaats daarvan dat dergelijke zielen het licht zullen zien!
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Twijfels, Mijn dochter, zijn beproevingen die niet alleen door jou ervaren
worden, maar ook door Mijn geliefde volgelingen. Hoewel deze onrustbarend
kunnen zijn, worden ze door Mij toegelaten om jullie allemaal sterker te maken
in jullie liefde voor Mij.
Ontspan jullie nu, Mijn kinderen! Aanvaard Mijn Woord! Leid jullie leven zoals
Ik dat van jullie verwacht! Zet voor alles jullie familie op de eerste plaats! Zij
mogen nooit uit Mijn naam verwaarloosd worden. Bid nu met stil vertrouwen
en wees er zeker van dat Mijn profetieën zich op het bevel van Mijn Eeuwige
Vader zullen ontvouwen! Ze zullen zich afspelen volgens het perfecte
tijdschema dat door Mijn Vader vastgelegd werd.
Vergeet nooit, Mijn kinderen, dat veel geheimen die aan Mijn visionairen en
zieners gegeven werden, en die toekomstige gebeurtenissen voorzegden, door
gebed afgezwakt werden. Heel veel ecologische rampen werden afgewend
vanwege de godsvrucht die voor Mijn gezegende Moeder aan de dag gelegd
werd. Haar toegewijden hebben door hun gebeden veel aardbevingen,
overstromingen en vloedgolven voorkomen. Gebed kan zeer krachtig zijn. De
gebeden en het lijden van één persoon kunnen een natie sparen. Onthoud dat!
Ik houd van al Mijn kinderen. De macht om elkaar te redden ligt in jullie
handen, kinderen. Vergeet niet wat Ik eerder gezegd heb! Het gebed is jullie
wapenrusting tegen het kwaad in deze wereld. Het gebed kan wereldwijde
rampen afzwakken. Blijf bidden om vrede in jullie wereld! Bid ook om een
gemakkelijke overgang naar het Nieuw Paradijs op aarde, dat al Mijn kinderen
wacht die verlossing zoeken.
Jullie geliefde Jezus

Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij
Woensdag 21 september 2011 23.30u
Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor,
meer dan je ooit zult beseffen. Wees niet bevreesd want jouw missie zal een
groot deel van de mensheid helpen redden. Jouw rol werd geprofeteerd en
wordt in de Hemel georkestreerd. Jij bent een instrument. Ik Ben je Meester.
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Jij zult in deze allerheiligste taak slagen want deze kan niet en zal niet
mislukken. Je kunt je soms zeer ontmoedigd, eenzaam en met ontbrekende
moed voelen. Aanvaard dat! Jouw lijden bezorgt Mij kostbare zielen op het
moment van hun dood. Deze zielen bidden nu voor jou. Verheug je, want als je
de liefde voor je zag die zij uitstralen, zou je huilen van vreugde.
Mijn heiligen in de Hemel begeleiden en beschermen je tegen de Boze en
bijgevolg wordt er je veel verademing vergund, die je aangenaam verrast.
Aarzel nooit in dit werk! Dit is één van de grootste missies van Mijn werk op
aarde. Wees sterk, moedig en heb vertrouwen maar behoud tot elke prijs je
nederigheid! De weg is nu bereid. De gebeurtenissen waarover Ik sprak, zullen
zich nu ontvouwen. Naarmate dat gebeurt, zal ook je vertrouwen weer
terugkomen, want je zult dan over al het bewijs beschikken dat je nodig hebt.
Ja, Satan heeft dit werk een paar keer tegengehouden. Ik heb dat toegestaan
omdat het ervoor zorgt dat jij te allen tijde nederig blijft.
Kondig geen data af! Vraag niet hoe de toekomst zal uitdraaien voor mensen
die je vragen stellen! Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij. De enige
toekomst die Ik onthul, houdt verband met het geestelijk welzijn van Mijn
kinderen. Wees dankbaar dat deze meest bijzondere gave jou geschonken
werd! Hoewel je dat nooit graag wilde, werd je vanaf je allereerste ademtocht
voor dit werk gevormd en jij zult tot je laatste snik Mijn allerheiligste Woord
volbrengen.
Ga in Mijn naam heen en help Mij de zielen van de hele mensheid te redden
met liefde en vreugde in je hart!
Ik houd van jou, Mijn dierbare dochter. Ik verheug Mij in je oprechte liefde voor
Mij en Mijn geliefde Moeder.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!
Donderdag 22 september 2011 21.00u
Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in
deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel. Het werk van de
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Bedrieger neemt toe en verspreidt zich als een lopend vuurtje. De boosaardige
heerschappij die jullie overal om jullie heen zien, wordt door hem en zijn leger
van demonen aangestuurd. Zij veroorzaken veel leed en pijn in de wereld. Het
bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans zal hem beletten de schade die hij
deze wereld wil toebrengen, te veroorzaken.
Bid, Mijn kinderen, om Mijn bijzondere bescherming, waar jullie ook zijn!
Bid om het lijden te verlichten van Mijn geliefde Zoon, die jullie vertroosting
hard nodig heeft. Hij heeft jullie gebeden nodig, kinderen, aangezien Hij zich
opmaakt om de mensheid nogmaals te redden uit hun zondig en weerspannig
leven.
Bid nu zoals jullie nooit eerder gebeden hebben!
Jullie gezegende Moeder
Koningin van de Vrede

Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met
Mij te maken willen hebben
Donderdag 22 september 2011 21.30u
Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing!
Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken.
Hun verzoek moet vanuit het hart komen. Zo niet, zullen zij tijdens de
Verlichting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik tegenover
eenieder van jullie zal staan, de brandende pijn van het vagevuur ondergaan.
De komende zuivering zal zo’n blijvende en onvergetelijke indruk op jullie ziel
nalaten, dat jullie voor de eeuwigheid in de boezem van Mijn Hart zullen
blijven.
Wat diegenen van jullie betreft, die Mij kennen en liefhebben: bereid jullie nu
a.u.b. voor op Mijn grootste geschenk! Schaf gezegende kaarsen en wijwater
aan, en wees klaar zodat jullie samen met de heiligen in de Hemel kunnen
deelnemen aan de gebeden om de zielen van al Mijn kinderen over de hele
wereld te helpen verlossen.
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Voor de eerste keer in jullie leven zullen jullie werkelijk alleen in Mijn
gezelschap zijn. Geluidloos zullen jullie Mijn kruisiging aanschouwen, en de
ongelovigen zullen dan eindelijk de Waarheid over Mijn lijden voor de
mensheid inzien.
Jullie, Mijn kinderen, zullen Mijn groots geschenk van barmhartigheid bevatten
en verwelkomen, en er zal jullie een sterkte geschonken worden, die alleen bij
de heiligen in de Hemel bekend is. Deze sterkte zal daarna de ruggengraat van
Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Deze grote strijdmacht zal
miljoenen andere zielen redden uit de klauwen van het leger dat door de
Antichrist aangevoerd wordt. Gebed nu zal tijdens dit cruciaal moment, sinds
de schepping van de mensheid, er miljoenen redden en helpen bekeren.
Kinderen, laat Mij jullie op voorhand omhelzen! Sta Mij toe om jullie de moed
en de kracht te schenken om Mij meer zielen te bezorgen! Ik heb jullie liefde
nodig. Mijn wonden zijn diep. Mijn verdriet heeft zijn piek bereikt omwille van
het verlies van zoveel van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen
hebben.
Ik voel Mij verlaten en alleen. Help Mij, kinderen, om hen op tijd te redden!
Terwijl Mijn grootse daad van barmhartigheid goddelijk licht in de wereld zal
brengen, met een helderheid die jullie de adem zal benemen, zal het ook een
tijd van verdriet zijn voor diegenen die niet in staat zullen zijn om de schok te
weerstaan.
Wees niet ongerust a.u.b! Ik kom met een grote liefde en mededogen voor
jullie allen. Het is omdat Ik van jullie houd, dat Ik nu ingrijp om jullie te
behoeden voor de verachtelijke daden, verricht door wereldmachten die de
wereldbevolking willen inkrimpen. Zij willen dat doen door middel van controle.
Ik zal niet toestaan dat ze dat doen. Mijn Vader wacht af. Als de mens de
zonden erkent waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft, dan zal de wereld een
plaats van vrede en liefde worden. Als hij het nalaat om de les van de
Waarschuwing ter harte te nemen, zal hij niet gespaard worden. Dat is het
moment waarop de hand van Mijn Vader zal neervallen.
Ik Ben Jezus Christus
Koning en Redder van de hele mensheid
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God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt
Vrijdag 23 september 2011 21.30u
Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij
aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur
staan. De heilige staat van de Kerk loopt gevaar, evenals de staat Israël. De
profetieën zullen zich ontvouwen naarmate de wereld gecontroleerd zal
worden door de Antichrist, die zal proberen om jullie door een nieuwe
wereldmunt onder controle te houden. Wanneer en als jullie op die manier
beheerst worden, zullen jullie ook beheerst worden in alle andere opzichten.
De Waarschuwing zal een einde maken aan deze en andere snode
gruweldaden, gepland door mondiale krachten, die het begrip van Mijn
kinderen overal ter wereld te boven gaan. Onschuldige pionnen zijnde, in een
spel dat niet door jullie gecreëerd werd, zullen jullie door Mijn hand van
gerechtigheid beschermd worden.
Sta op, Mijn kinderen, en bestrijd door gebed deze aaneenschakeling van
kwaad! De wereldwijde controle en vervolging, die op dit eigenste moment
beraamd worden, kunnen door gebed afgewend worden. Niet iedereen van
jullie kan of zal gered worden, zodanig is de greep die de Antichrist op jullie zal
uitoefenen.
Mijn kinderen, Satan zal nooit winnen. Er werd hem daartoe nooit de macht
verleend, en aangezien zijn greep begint te verslappen, zal hij nu zoveel zielen
als hij kan met zich meeslepen naar de diepten van de hel. Ik huil met diepe
droefheid om Mijn prachtige schepping en die dierbare zielen van Mij. Oh, als
zij toch maar naar de Waarheid zouden willen luisteren.
Wetenschappelijke evaluatie is onzin, want geen enkele wetenschap zal de
realiteit van Mijn Koninkrijk vervangen. Niet één persoon op aarde kan ooit de
schoonheid en het wonder – die jullie wachten – doorgronden, want het valt
niet met menselijke bewoordingen te beschrijven.
Weldra zullen jullie de plannen die Ik heb, om de wereld te redden uit de
handen van de Bedrieger, begrijpen.
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Ik houd van jullie allemaal en zal Mijn volgelingen tijdens alle geplande
vervolging in elk stadium beschermen.
Kijk naar Mij! Open jullie armen en laat Mij jullie allemaal vasthouden en
beschermen!
Mijn kinderen die in Mij geloven, hebben niets te vrezen.
Jullie geliefde Schepper
God de Allerhoogste
God de Vader

Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind
zijn voor het bestaan van Satan
Zaterdag 24 september 2011 22.15u
Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van
de hel te ontkennen?
Veel van Mijn kinderen, die zich in hun opvattingen als modern beschouwen,
ontkennen openlijk het bestaan van de hel bij het verkondigen van hun geloof
in God, de Eeuwige Vader. Zij misleiden Mijn kinderen wanneer zij het excuus
gebruiken dat God steeds barmhartig is. Door Mijn kinderen ervan te
overtuigen dat iedereen naar de Hemel zal gaan, worden zij onbewust
aansprakelijk voor diegenen die hun foutieve leer volgen.
Satan bestaat en bijgevolg bestaat de hel dus ook. De hel is een plaats waar
Satan die zielen heen brengt, die hem op aarde trouw bewijzen. Dit zijn de
zielen die alle gedachten aan God verdringen en de aanvaarding van
boosaardige daden in de wereld bevorderen. In sommige gevallen kunnen
mensen zelfs hun ziel aan Satan verkopen in ruil voor een leven vol rijkdom,
roem en macht. Velen in de muziekindustrie hebben dat door de jaren heen
gedaan. Er wordt weinig aandacht geschonken aan de manier waarop hun
trouw betuigd wordt, zeer vaak door groepsinwijdingen die met occulte
praktijken uitgevoerd worden.
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Anderzijds zijn er diegenen die een leven leiden, dat zij als een gewoon
onbezorgd leven vol plezier beschouwen, waarin ze voortdurend naar
zelfvoldoening hunkeren. Dit zijn slechts enkele van de zielen die bij aankomst
aan de poorten van de hel geschokt zijn en vol ongeloof hun hoofd schudden bij
het lot dat hen te wachten staat. Zij kunnen niet aanvaarden dat zij deze
verschrikking, waar zij voor staan, aan zichzelf te danken hebben. De vrijheid
die hun op aarde gegeven werd, werd misbruikt ten gunste van al wat God
beledigt.
Kinderen van Mij, leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn
voor het bestaan van Satan. Ongeacht of zij jullie uitlachen en jullie
scheldwoorden naar het hoofd slingeren. Het is jullie plicht om hen te
waarschuwen voor het angstaanjagende lot, dat elke ziel te wachten staat die
daar belandt.
Atheïsten, die op hun sterfbed menen dat hun lijden zal eindigen zodra zij hun
laatste adem uitblazen, luister nu naar Mij! Voor diegenen van jullie, die het
bestaan van God ontkennen op deze aarde - ook al werd tijdens jullie leven de
waarheid aan jullie geopenbaard – zal jullie lijden in het vuur van de hel alleen
maar het begin van de eeuwige verdoemenis zijn. Jullie, Mijn arme zielen die uit
eigen vrije wil ernstige zonden bedrijven, verwerpen Mij. In plaats daarvan
kozen jullie voor Satan. Hij staat jullie na de dood op te wachten. Ik zal nergens
meer te vinden zijn. Want tegen die tijd zal het te laat zijn om jullie Mijn
barmhartigheid te betonen.
Bid, bid jullie allen, zodat we deze zielen samen kunnen redden! Er mag niet
toegelaten worden dat Satan hun ziel steelt. Help Mij hen te redden terwijl ze
nog op aarde leven!
Jullie Jezus

Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd
Zondag 25 september 2011 11.45u
Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke,
zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.
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Het is je taak om elke vorm van beschikbare moderne communicatiemiddelen
aan te wenden om een jonge, moderne samenleving van de waarheid over Mijn
bestaan te overtuigen. Ik beloof dat al die jonge kinderen, aan wie door
dergelijke middelen de waarheid gegeven wordt, Mijn aanwezigheid zullen
voelen zodra zij Mijn boodschappen lezen. Verspreid en bekeer nu, Mijn
dochter, in elke uithoek van de wereld! Dat is de taak waarvoor jij uitgekozen
werd. Door Mijn Woord viraal te verspreiden, kunnen meer mensen bereikt
worden. Maak gebruik van het internet en de media. Mijn betrokken
volgelingen zullen na verloop van tijd de waarheid overal verspreiden.
Deze missie is nog maar pas begonnen. De fundamenten zijn gelegd. Welnu,
overeenkomstig de perfecte timing van Mijn Vader zal de wereld nu aandacht
schenken aan deze goddelijke boodschappen.
Ik beloofde dat Ik zou terugkeren. Om de weg te effenen, heb Ik nu Mijn
profeten – waaronder jij, Mijn dochter – de wereld ingestuurd. In elk land van
de wereld geven velen nu gehoor aan Mijn oproep, al zijn hun stemmen zwak.
Na verloop van tijd zullen ook zij gehoord worden zodat ze Mijn glorie kunnen
verkondigen om Mijn terugkeer in te luiden.
Er gaat nog enige tijd aan vooraf voordat deze glorieuze terugkeer plaatsvindt.
Bereid tot dan Mijn kinderen voor! De Waarschuwing zal miljoenen bekeren,
maar dat is nog maar het begin. De periode daarna zal en moet besteed
worden aan het koesteren van zielen, om ervoor te zorgen dat ze voldoende
voorbereid worden zodat ze geschikt zijn om Mijn Vaders Nieuw Paradijs op
aarde te betreden.
Jullie moeten veel verdragen, kinderen, maar jullie hebben o zoveel om naar uit
te kijken wanneer jullie toegang krijgen tot dit prachtig Nieuw Tijdperk van
vrede, vreugde en geluk op aarde. Volharding is nu geboden. Moed en
uithoudingsvermogen zullen geschonken worden aan diegenen die de Heilige
Geest aanroepen. Jullie, Mijn strijdmacht, zullen dan de zielen optrekken van
diegenen die op de weg naar Mij toe dwalen. Laat niet één van deze zielen
verloren afdwalen naar de wildernis! Bid voor hen! Toon hun liefde en begrip!
Vertel hun nooit dat ze verdoemd zijn of beschuldig hen nooit van zonde, want
dat is een ernstig vergrijp in Mijn ogen! Wees in plaats daarvan vastberaden
maar vriendelijk! Vertel hun gewoon de waarheid! Daarna zal het aan hen zijn.
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Jullie kunnen niet alle zielen overhalen, kinderen. Jullie kunnen enkel je best
doen.
Jullie geliefde Jezus

Inzicht in Mijn kruisiging
Maandag 26 september 2011 23.45u
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht
in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm
belangrijk.
Veel lauwe gelovigen denken dat Ik, toen Ik gekruisigd werd, op de een of
andere manier – doordat Ik de Zoon van Mijn Vader ben – niet de fysieke pijn
onderging die een mens zou ondergaan. Zij zijn bovendien van mening dat Ik
door Mijn goddelijke status niet bang was, noch dat kan geweest zijn omwille
van de kracht die Ik van Mijn Vader ontving.
De waarheid ligt heel anders. Ik voelde Mij erg alleen en bang. Door Mijn
menselijke natuur was Mijn tijd in de Hof verschrikkelijk. Denk eraan dat Ik in
het Vlees kwam! Ik had net dezelfde gevoelens van pijn en verdriet als om het
even welke mens. Veel mensen begrijpen dat niet.
Ik voelde Mij door Mijn Eeuwige Vader verlaten en werd in zekere zin door Mijn
apostelen, die niets deden om Mij tijdens deze verschrikkelijke uren te
troosten, als te vanzelfsprekend beschouwd.
Toen Ik tegenover Mijn beulen stond, beefde Ik van angst en kon Ik nauwelijks
reageren op hun beschuldigingen. Ik voelde Mij zoals iedere mens zich zou
voelen, wanneer deze voor een gewelddadige executie staat. Mijn waardigheid
bleef intact door het Offer waarvan Ik wist dat Ik het voor de mensheid moest
brengen. Een paradox, Ik weet het, maar Ik voelde tijdens dit lijden ook liefde
en vreugde in Mijn Hart. Want Ik wist dat Mijn dood jullie, Mijn kinderen, zou
redden voor de eeuwigheid. Toch wil Ik nu dat jullie je afvragen hoevelen er
door Mijn kruisdood gered kunnen worden. Wie wil er gered worden en
begrijpen zij werkelijk de draagwijdte?
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Door Mijn dood kunnen zij nu de Hemel binnengaan. Weten zij ook dat dit uit
eigen keuze en door de vrije wil die zij gekregen hebben, zal zijn. Het geloof in
God de Vader moet jullie prioriteit zijn. Kom eerst tot Mij en dan zal Ik jullie
naar Hem voeren! Houd jullie aan Mijn onderrichtingen, die jullie door de
heilige Bijbel gegeven worden! Houd van jullie naaste! Houd jullie geloof
eenvoudig! Houd van Mij! Bid tot Mij! Aanbid Mij! Laat Mij jullie met Mijn teder
Hart beminnen zodat Mijn goddelijke aanwezigheid jullie kostbare, kleine zielen
kan overspoelen! Ik Ben van jullie. Jullie zijn de Mijnen, kinderen. Zo simpel is
het.
Hoe meer jullie bidden, hoe dichter jullie zullen raken. Hoe nauwer jullie hart
zich met het Mijne zal verstrengelen.
Jullie Jezus
Redder van de mensheid

God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten
einde
Donderdag 29 september 2011 20.15u
Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.
Mijn geliefde dochter, het moment nadert waarop de wereld getuige zal zijn
van de barmhartigheid die aan de mensheid betoond gaat worden door Mijn
dierbare Zoon, Jezus Christus.
Door die verdwaalde zielen, die trouw betuigen aan de Bedrieger, Satan, zijn er
veel krachten van het kwaad overvloedig aanwezig. Ook zij worden voorbereid
op de Waarschuwing en zij geloven arrogant dat de macht, die hen door Satan
beloofd werd, hen naar een nieuw werelds, zelfgemaakt paradijs zal leiden. Dit
is de grootste, door Satan opgevoerde, leugen waarvoor zij bezweken zijn. De
duisternis van hun ziel heeft tot gevolg dat zij aan diegenen die in Mij - God de
Schepper van alle dingen - geloven, geen genade zullen tonen. Maar de macht
die zij uitoefenen, is nu zwakker.
Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde. Maar hij, Satan, zal niet rusten
tot hij miljoenen van deze misleide zielen met waanvoorstellingen, in de val
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gelokt heeft. Bid voor hen, Mijn dochter, want zij zijn doelloos. Ze zijn verward
en door hun panische angst zullen ze alles proberen wat zij kunnen om door
middel van hun wereldse bezittingen Mijn kinderen te controleren.
Neem Mijn Woord ter harte! De mensheid heeft geen macht. De enige macht
zal bestaan uit gebed, de wapenrusting tegen deze goddeloze mensen. Zij, in
doodzonde verkerend, hebben Mij en Mijn kostbare schepping beledigd en
daarvoor zullen zij lijden. Zoveel gebeurtenissen zullen zich nu voor de ogen
van een ongelovige wereld ontvouwen. Zoveel van Mijn kinderen zullen
verbijsterd en geschokt zijn, wanneer zij het lijden van het vagevuur en de hel
voelen.
Alle zondaars zullen tijdens en na de Waarschuwing ondervinden wat ze
zouden ervaren als zij hun leven zouden verliezen. Diegenen in zonde zullen
dezelfde brandende zuivering ondergaan als de zielen in het vagevuur, die
wachten op de toegang tot Mijn glorieus Koninkrijk. Diegenen in doodzonde
zullen de diepe wanhoop en de duisternis van het vuur van de hel ervaren. Dit
lijden zal niet al te lang duren en dan zullen zij de wereld, die zij voor de
Waarschuwing ervaren hadden, weer smaken. Deze wereld zal heel anders zijn
dan die ervoor. Want eindelijk zullen hun ogen geopend zijn voor de waarheid
van de Hemel, de hel en het vagevuur. Zij zullen dan moeten kiezen welk pad
zij wensen te volgen. Je zou denken, Mijn dochter, dat zij de weg naar Mijn
goddelijke liefde en mededogen zullen volgen, maar dat zal bij zoveel verharde
zondaars niet het geval zijn. Zij zullen zo aangetast zijn door de bedrieglijke,
loze beloftes die hun gedaan werden door de Bedrieger, dat zij terug zijn koers
zullen gaan volgen. Zij zullen vechten, tegenspartelen en onder invloed van de
door Satan losgelaten demonen, vrijgelaten uit de diepten van de hel, zullen
zij toelaten dat hun ziel meegezogen wordt in zijn snood plan van wereldwijde
overheersing.
Dit is een dringende oproep om jullie allemaal aan te sporen om vanuit jullie
hart genoegdoening na te streven voor jullie eigenzinnige leven. Jullie hebben
de tijd om dat te doen, maar doe het spoedig.
Bereid jullie voor om barmhartigheid te vragen! Ik houd van al Mijn kinderen.
Deze grootse gebeurtenis dient tot welzijn van al Mijn kinderen. Laat dus in
plaats van angst Mijn liefde jullie omhullen om jullie te sterken. Op die manier
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zullen jullie het lijden dat gaat komen, doorstaan.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

De nasleep van de Waarschuwing
Donderdag 29 september 2011 20.45u
Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b.
aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor
de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige vader aan de mensheid verleend
heeft.
Door deze glorieuze daad, uit pure liefde, zal een groter gedeelte van de
mensheid gered kunnen worden om te genieten van het Tijdperk van Vrede op
aarde. Wees dankbaar dat jullie in deze tijd leven want miljoenen van jullie, die
anders nooit de poorten van de Hemel binnengegaan zouden zijn, zullen nu
gered worden.
De voorbereidingen zijn voltooid. Bereid jullie huis voor met gewijde kaarsen en
een voorraad water en voedsel om enkele weken door te komen. De nasleep
zal moeilijk worden maar jullie hoeven niet bang te zijn. Wees in plaats daarvan
opgelucht, want het lijden dient om als dankzegging opgeofferd te worden voor
het Eeuwig Leven, dat nu wordt toegekend aan Mijn dierbare zielen die dit
grootse geschenk aannemen.
Wees in vrede! Vertrouw op Mij, want denk eraan dat Ik jullie Redder ben en
dat Ik die getrouwen op elk moment bescherming bied! Ik loop met jullie mee.
Ik leid jullie. Ik houd jullie hand vast met een tedere liefde. Jullie behoren Mij
toe en Ik zal jullie nooit lossen uit Mijn Heilig Hart. Jullie, Mijn volgelingen, zijn
omgeven met de genaden die jullie nodig hebben om de Waarschuwing te
overleven.
Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid
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Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk
vinden
Vrijdag 30 september 2011 21.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in
intensiteit toe.
Gelieve er zoveel als jullie kunnen te waarschuwen om hun ziel voor de
Waarschuwing klaar te maken!
Deel al die priesters, kloosterzusters, bisschoppen en andere
kerkgenootschappen die in Mijn Eeuwige Vader geloven mee, dat ze naar Mijn
Woord moeten luisteren. Zoveel van Mijn kinderen bevinden zich in zo’n
duisternis dat het licht van Mijn goddelijke heerlijkheid pijn zal doen aan hun
ziel. Ze zullen echte pijn voelen omdat zij niet in staat zullen zijn om deze
grootse daad van Mijn barmhartigheid te verdragen.
Sommige mensen lachen geamuseerd met deze heilige boodschappen. Dat
stemt Mij droevig. Niet omdat ze niet geloven dat Ik op deze manier tot hen
spreek, maar omdat ze niet in Mij willen geloven. Jullie allen die zich zorgen
maken over jullie dierbaren, bid a.u.b. dat de zuivering waarmee zij tijdens de
Waarschuwing te maken krijgen, hen uiteindelijk in Mijn Hart zal brengen.
Ik vraag dat al Mijn volgelingen zich nu tegen Satan beschermen. Ze moeten
elke hoek van hun huis met wijwater besprenkelen, een Benedictuskruis dragen
en een rozenkrans dicht bij zich houden. Bid bovendien tot de heilige
Aartsengel Michaël! Satan en zijn leger van volgelingen zullen er alles aan doen
om jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben die spreekt. Satan en zijn
demonen zullen jullie beginnen te kwellen en vreselijke twijfels in jullie geest
zaaien. Jullie, Mijn kinderen, kunnen hen tegenhouden door Mijn instructies op
te volgen. Jammer genoeg zal hij de gedachten van zwakke zielen ombuigen
naar een volledige afwijzing van Mij.
Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden. Zij zullen
redetwisten over de manier waarop zij Mij beledigd hebben. Zelfs het
brandende vuur van de hel, dat zij tijdens de Waarschuwing zullen ervaren, zal
niet alle twijfels over Mijn bestaan wegvagen.
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Velen zullen, nadat deze plaatsvond, leugens over de Waarschuwing
verspreiden. Zij, de heidenen, die slaven van Satan zijn, zullen een leugen
creëren, die zij overal zullen verspreiden. Er zullen wetenschappelijke
argumenten naar voren gebracht worden om de gebeurtenis weg te redeneren.
Zij willen de waarheid niet horen. Er moet voor hen gebeden worden. De greep
van Satan heeft zo sterk vat op de wereld gekregen, dat Mijn naam niet meer
gepreveld zal worden in het openbaar. De discussie over Mijn bestaan op aarde
wordt als een gênant gespreksonderwerp gezien.
Tegenwoordig wordt Mijn naam voornamelijk gebruikt bij het bezigen van
grove taal, of nog erger, al vloekend door een verspreking. Maar luister nu naar
Mij! Na de Waarschuwing zal Mijn naam weer te horen zijn en aanvaard
worden door diegenen die zich zullen bekeren. Dan zal Mijn naam gebruikt
worden wanneer zij, Mijn kinderen, tot Mij bidden.
Jullie geliefde Jezus
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