De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het
Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten bewaard worden
Zondag 1 juli 2012 15.45u
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verplettert de zonde Mij op dit ogenblik en
hoe lijd Ik onder de kwelling van de afwijzing.
Mijn hoofd wordt gekneusd – zoals door de doornen van Mijn kroon – net als
het Hoofd van Mijn Kerk, Mijn Heilige Plaatsvervanger op aarde, lijdt onder de
pijn van de vervolging die hij ondergaat door de handen van zijn vijanden.
Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn één. De kruisiging wordt
voorbereid.
De leerstellingen van Mijn Kerk zullen weldra aan diggelen gegooid worden,
net zoals Mijn onderrichtingen op aarde afgekraakt werden door de
farizeeën en diegenen die dachten dat zij het woord van Mijn Vader beter
kenden dan Ik.
Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Jullie moeten er altijd
aan denken dat er geen andere Leer bestaat dan degene die door Mij
verkondigd werd tijdens Mijn tijd op aarde.
Al wat de waarheid is, zal nooit veranderd worden want als dat gebeurt,
zullen jullie verplicht zijn een leugen te slikken.
Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen, die Mijn woord op dit moment
blijven afwijzen, jou – of Mijn volgelingen – ervan afhouden om Mij te helpen
Mijn Kerk op aarde te behouden.
Want zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt, moeten jullie je verenigen en ervoor
zorgen dat de evangeliën verspreid worden tot aan de uiteinden der aarde.
De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de
Heilige Eucharistie moeten bewaard worden. Zelfs de toegang tot deze zal
bemoeilijkt worden.
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Mijn gewijde dienaren die Mij liefhebben, moeten nu met de voorbereidingen
beginnen. Zeer spoedig zal jullie verboden worden om Gods kinderen
dergelijke gaven aan te bieden.
De voorbereidingstijd heeft een aanvang genomen.
Sta Mij toe jullie te onderrichten, jullie te leiden en jullie te helpen om Mijn
Restkerk naar de poorten van het Paradijs te brengen.
Jullie geliefde Jezus

Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord
betwisten want het staat in steen gebeiteld.
Maandag 2 juli 2012 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig
blijven.
De toekomst mag nooit overhaast worden.
De plannen, bepaald door Mijn Eeuwige Vader, zullen zich vanzelfsprekend
ontvouwen door de Goddelijke Voorzienigheid.
De tijd die jullie geboden wordt, om Mij te helpen de mensheid voor te
bereiden op Mijn grootse barmhartigheid, is zeer kostbaar. Het is een tijd
waarin velen gered zullen worden door jullie gebeden.
Hoop, geloof en liefde voor Mij, jullie geliefde Jezus, zullen jullie staande
houden in jullie missie.
Wanneer jullie getuige zijn van de gruwelijkheden - waarbij alles wat ter ere
van Mij staat, vernietigd wordt – zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt.
Jullie moeten eraan denken dat deze dingen moeten geschieden en dat, deel
uitmakend van Mijn strijdmacht, het jullie plicht is om de vijand te bestrijden
en hem weerstand te bieden.
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Mijn strijdmacht zal uitgerust zijn met goddelijke gaven en zal diegenen, die in
duisternis verkeren, met zich meeslepen.
Voorbereiding vergt tijd. Gebed brengt jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en
overspoelt jullie ziel met de zuurstof die deze nodig heeft om de komende
strijd te overleven.
Aangezien jullie sterker worden door de genaden die Ik jullie schenk, zal het
zeer gemakkelijk worden om jullie vijanden, die alles haten waar Ik voor sta, te
herkennen. Dit zal pijn, krenking en boosheid bij jullie teweegbrengen maar
jullie moeten in Mijn naam te allen tijde waardig blijven.
Wanneer jullie in Mijn naam uitgedaagd worden, moeten jullie met liefde
reageren. Probeer nooit Mijn boodschappen te analyseren want dat hoeven
jullie niet te doen.
Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het
staat in steen gebeiteld.
Iemand die Mijn woord probeert af te breken of aantijgingen ertegen maakt,
zal falen want zij zijn machteloos tegen Mijn heilig woord.
Nu jullie Mijn stem kennen, moeten jullie ook de pijn kennen waarvan jullie
kunnen verwachten dat jullie die te verduren krijgen wanneer jullie in deze
tijd Mijn woord verkondigen.
Noem tegenwoordig Mijn naam, zelfs onder de zogenaamde Christenen, en
er valt een onbehaaglijke stilte.
Spreek openlijk over goed en kwaad en jullie zullen bespot worden.
Wijs erop hoe de zonde jullie kinderen kan verderven en er zal jullie
gevraagd worden: wat is zonde?
Tegenwoordig weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden de zonde als
een normaal onderdeel, als een aanvaardbaar kenmerk van hun leven.
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Zij zien de zonde graag door de vingers, want dat schenkt hen de vrijheid om
andere genoegens na te jagen, valse goden te verafgoden en hun lusten te
bevredigen.
Neen, zij willen niet luisteren want het komt hen niet goed uit.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aanzien worden als geobsedeerd door
een liefde voor religie en een liefde voor God die, in de ogen van de blinden,
tegenwoordig niet veel vruchten draagt.
Dat is de reden waarom jullie je moeten voorbereiden. Dat is de reden
waarom jullie sterk moeten zijn. Het zal juist voor deze zielen zijn dat jullie
moeten bidden en Mij helpen hen te behouden.
Toelaten dat dergelijke zielen jullie van streek maken, jullie kwetsen of jullie
beledigen, is tijdverspilling.
Reageer met liefde en een waardig stilzwijgen.
Wees nooit bang om Mij te verkondigen, maar dring Mij nooit op aan de
zielen op een zodanige wijze dat zij van jullie zullen weglopen. Breng hen in
plaats daarvan tot Mij door jullie gebeden en lijden.
Ik zegen jullie, Mijn sterke, dappere strijdmacht.
Ik houd van jullie.
Ik loop met jullie mee bij elke stap die jullie zetten om Mij zielen te brengen.
Jullie geliefde Jezus
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Het allerergste lijden is de geestelijke leegte, waarbij jullie
niet één greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen
Dinsdag 3 juli 2012 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend, zoals geestelijke
dorheid, moet je leren deze als zodanig te herkennen.
Wanneer je een dergelijke dorheid van de ziel doorstaat, moet je eveneens
aannemen dat dit met reden is. De reden hiervoor is om door zulk lijden zielen
te redden.
Veel slachtofferzielen zijn van mening dat lijden één van twee dingen is.
Ten eerste is er de uiterlijke vervolging waaronder jullie zullen lijden door
jullie werk.
Vervolgens is er het lichamelijke lijden, Mij vrijmoedig als geschenk
aangeboden, om de ziel van miljoenen te redden.
Het allerergste lijden is dan de geestelijke leegte waarbij jullie niet één
greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen en waarbij geen enkele
mate van gebed jullie bevrijdt uit de gevangenis van troosteloosheid.
Probeer zoveel jullie willen, het gebed zal een kwelling worden.
Probeer zoveel jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en
jullie zullen er moeite mee hebben.
Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid, waarbij Ik zo ver weg lijk te zijn,
dat jullie Mij niet langer kunnen bereiken.
Wat jullie niet weten is dit:
Dit is een geschenk, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn ogen en
de beproevingen en het leed dat jullie te verduren krijgen, worden door Mij
toegelaten vanwege jullie edelmoedige en zuivere liefde om
zwartgeblakerde zielen te redden.
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Het lijkt misschien onrechtvaardig maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart
komen, hoe meer jullie lijden onder Mijn eigen vervolging door de zonden van
de mensheid.
Enkel diegenen met een zuiver en nederig hart, zonder persoonlijke
inachtneming van zichzelf – wanneer zij Mij boven alles, wat tot deze aarde
behoort, plaatsen – kunnen Mijn pijn verdragen.
Dergelijke zielen worden zorgvuldig door Mij uitgekozen en zullen met Mij
samenwerken, door hun geschenk van lijden, om Mij te helpen bij Mijn
verlossingsplan.
Wees nooit bang, Mijn dochter, dat Ik er niet ben. Je kunt misschien Mijn
aanwezigheid niet voelen, Mij niet zien of geen diepe liefde voor Mij voelen
zoals je normaal gezien zou voelen, maar Ik sta aan je zijde.
Vertrouw altijd op Mij, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer jullie het
moeilijk vinden om te bidden.
Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen waaraan niet
kan worden voldaan of dat niet te blussen valt, hoe hard jullie ook jullie best
doen om met Mij te communiceren.
Weet dat wanneer dit gebeurt, Ik veel dichter ben dan jullie beseffen.
Weet dat het op deze momenten is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te
worden, een ware strijder in Mijn strijd om zielen te redden.
Ik houd van jullie. Geef nooit op! Voel jullie nooit gedesillusioneerd want Ik
loop steeds met jullie mee.
De dag zal komen waarop het lijden vergeten zal zijn. In plaats daarvan zal er
een vreugde bestaan die door de wereld zal stromen en wat maar mogelijk zal
zijn door jullie offers voor al Gods kinderen, die jullie hulp nodig hebben.
Jullie Jezus
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H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt,
kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het
bevel voert
Woensdag 4 juli 2012 12.50u
Mijn kind, diegenen die getuige geweest zijn van de wonderen bij Mijn
verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd, voor de geheimen en de
voorzegde profetieën, zich spoedig zal ontvouwen.
Kinderen, Ik heb Mij sinds geruime tijd aan de wereld bekend gemaakt om te
helpen jullie voor te bereiden op de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.
Mijn Zoon is jullie allemaal door de zieners en de profeten aan het
voorbereiden waardoor jullie waardig zullen worden om Zijn geschenk van
eeuwig leven te ontvangen.
Als jullie in Mijn Zoon geloven, mogen jullie nooit bang zijn voor de
toekomst want Hij is het Brood des Levens en jullie zullen een prachtige,
nieuwe toekomst hebben.
Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de
Allerhoogste, het bevel voert.
Tegenover Mijn Vader heeft de slang weinig macht.
De macht van de slang wordt enkel versterkt door diegenen die ten prooi
vallen aan de zonde en de bekoringen die hij op hun weg plaatst.
De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht, om te
weerstaan aan andere zonden en misdrijven tegen Mijn Vader, dan verzwakt.
Daarop blijft hij zondigen tot hij opgeslokt wordt door een duisternis die zo dik
is dat hij er niet uit kan ontsnappen, hoe hard hij ook probeert.
Kinderen, jullie zijn nu, uit liefde voor Mijn Zoon, verplicht om deze arme
zielen te helpen.
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Alleen jullie kunnen hen helpen en hen redden want velen zullen niet in staat
zijn zichzelf te helpen.
Jullie zijn de soldaten die Mijn Zoon op dit moment nodig heeft. Het zal door
jullie liefde voor Hem zijn dat Hij aan verdwaalde zielen genaden zal
toekennen wanneer jullie door jullie gebeden Zijn hulp inroepen.
Hier is het kruistochtgebed om zondaars te redden.
Kruistochtgebed (64) ‘Red mijn broeders en zusters’
O mijn liefste Redder, Jezus Christus,
aanvaard mijn geschenk van gebed en offers
als hulp om mijn broeders en zusters te redden
uit de gevangenis van de duisternis waarin zij zich bevinden.
Sta mij toe te helpen hun ziel te behouden.
Ik smeek U om hen hun zonden te vergeven
en ik vraag dat U hun ziel overstelpt met de Heilige Geest
zodat zij in Uw armen zullen lopen,
als het toevluchtsoord dat zij zo hard nodig hebben,
voordat zij voor eeuwig verloren gaan.
Ik bied U voor dergelijke zielen mijn geschenk van overgave aan
in nederige dienstbaarheid en dankzegging. Amen.
Kinderen, jullie zijn één met Mijn Zoon.
Jullie liefde schenkt Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen
Hem helpen om de hele mensheid naar de geborgenheid van Zijn Nieuw
Paradijs op aarde te brengen.
Pas dan kan de heilige familie van de Allerhoogste God zich herenigen en voor
eeuwig en altijd in vrede leven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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God de Vader: Geen mens kan verklaren hoe Ik het
universum of de mensheid schiep, hoezeer zij dit ook
proberen, want dat is onmogelijk
Donderdag 5 juli 2012 15.30u
Mijn liefste dochter, sta Mij bij in Mijn smart daar Ik ween om al Mijn kinderen
die weigeren te aanvaarden dat Ik besta.
Hoezeer hunker Ik naar hen.
Hoezeer ween Ik om hun arme ziel.
Zo intelligent en slim naar menselijk begrip, slagen zij er niet in de waarheid
over wie Ik Ben te vatten.
Ik ben het begin.
Ik ben de Schepper van al wat bestaat.
Ik ben hun Vader, hoewel zij Mij afwijzen.
Als zij de waarheid maar konden inzien.
Als zij Mij alleen maar konden toestaan hun hart te raken zodat Ik hen Mijn
prachtige en glorieuze plannen, die hen te wachten staan, zou kunnen tonen.
Veel van deze zielen kennen Mij niet, maar niet door hun eigen schuld.
Aan deze zielen zal de waarheid getoond worden waardoor zij voor Mijn weg
zullen kiezen.
Daarna zijn diegenen nu, aan wie de waarheid gegeven werd maar die
toelieten dat de menselijke redeneringen en de verheerlijking van de
menselijke intelligentie hen verblinden, voor Mij verloren.
Veel van dergelijke zielen zullen zich bekeren maar velen zullen de Beker van
de Redding, die hen door Mijn geliefde Zoon aangeboden wordt, weigeren.
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Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie: Help Mij Mijn dierbare kinderen te
redden!
Mijn tranen vloeien op dit moment en Ik vraag jullie om hen, door de
goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon, tot Mij te brengen.
Zoveel van deze zielen betreffen jonge kinderen, die opstandig en openlijk
Mij afwijzen om anderen te tonen hoe slim zij zijn.
Een overdreven respect voor de menselijke intelligentie is een bekoring die
door de vijand in de ziel van Mijn kinderen gedreven wordt.
Het beest verslindt de ziel van Mijn kinderen en zij hebben geen idee van wat
hij met hen doet.
Zoveel gevallen engelen overtuigen de mensheid ervan dat de menselijke
intelligentie feilloos is.
Wanneer de mens gelooft, of zichzelf ervan overtuigt, dat hij de Goddelijke
Wet van de schepping kent, is hij in een bedrieglijke val gelopen.
mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer hij
ook probeert, want dat is onmogelijk.
Wanneer zullen zij leren?
Wanneer zullen zij inzien dat die kinderen van Mij – zuivere, eenvoudige en
nederige zielen – die Mij aanvaarden, de simpele waarheid begrijpen?
Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn liefde voelen in hun zuivere hart,
dat zij openlaten zodat Ik hun ziel met goddelijke genaden kan overstelpen.
Ik ben jullie God, jullie Schepper en jullie natuurlijke Vader.
Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn geliefde Zoon en door hun
eigen vrije wil. Ik kan hen niet dwingen.
Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun ziel te helpen
redden.
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Aan jullie allen, die gehoor geven aan Mijn smeekbede om jullie broeders en
zusters te redden door gebed en offer, zullen bijzondere genaden verleend
worden.
Mijn macht is oneindig.
Mijn wonderen, afgestemd op het lijden en de gebeden van Mijn kinderen,
zullen aangewend worden om de verdwaalde zielen te behoeden voor de
eeuwige dood.
Ik houd van jullie, Mijn geliefde kinderen.
Kom en help Mij om Mijn gekoesterde familie te verenigen en help Mijn Zoon
om het beest te verslaan voor deze nog meer zielen van Mijn kinderen
wegkaapt.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de
engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in
stromen doen neerkomen
Vrijdag 6 juli 2012 16.15u
Mijn zeer geliefde dochter, er werd tijd uitgetrokken opdat deze
boodschappen - Mijn heilige boodschappen aan de wereld - door iedere ziel,
jong en oud, doorheen elke natie, gehoord worden.
Veel van Gods kinderen zullen opkijken en luisteren naar Mijn instructies als
zij toegang krijgen tot deze boodschappen.
Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de
gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de
seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.
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Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader
naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen
ontgaan.
Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven
zoals het eens was.
De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal
beven en de bodem zal onvruchtbaar worden.
Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de
zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen.
Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra
beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen
gestraft worden.
Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij
hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden
door een goddelijk ingrijpen.
Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de
Waarschuwing nadert.
Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich
kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst.
Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden.
De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel
overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven
escaleren als de zonde blijft aanzwellen.
De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen
gezien worden.
Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de
aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de
zonde.
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Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet
van zonde die hun hart bederft.
Leiders die de Antichrist volgen, zullen niet ontsnappen aan het oog van Mijn
Vader en zij zullen vernietigd worden.
Mijn Vader bestraft nu diegenen, die goddeloze regeringen leiden, om Zijn
kinderen te redden uit hun verdorven greep.
Hij zal geen afstand nemen en toekijken terwijl deze leiders, die de Antichrist
– die op dit moment verborgen blijft – volgen, Zijn kinderen vernietigen.
Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de
vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen.
Dan zullen velen weten dat er iets mis is en dat dit veroorzaakt wordt door de
toorn van Mijn Vader.
Toch zullen velen nog altijd niet bijleren. Na de Waarschuwing zullen velen
zich bekeren. Maar ook velen zullen dat niet doen, zelfs niet wanneer hen
allen het bewijs van de toestand van hun ziel gegeven wordt.
Zij zullen nog altijd de bedrieglijke bekoorlijkheid, waarvan zij denken dat de
aarde deze te bieden heeft, verafgoden. Maar ditmaal zullen hun begeerten
en de materiële afgoden die zij aanbidden zelfs nog obscener en meer
verdorven worden. Al hun zonden, zichtbaar voor al diegenen die deze
kunnen zien voor wat ze zijn, zullen zo lelijk worden dat maar weinig van Gods
kinderen zullen kunnen verdragen ernaar te kijken.
Elke weerzinwekkende zonde zal, met verachting voor God, openlijk
tentoongespreid worden.
Iedere daad zal de zondaars verlagen tot zodanige diepten dat zij zich zullen
gedragen als dieren.
Alle respect voor het menselijk lichaam zal verdwijnen en met elke verdorven
begeerte zal, zichtbaar voor de wereld, gepronkt worden zonder enige
schaamte in hun ziel.
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Dit zijn Satans gevangenen. Zij zijn allemaal kinderen van God maar zij zullen
hun ziel verliezen aan het beest.
Kastijdingen maken deel uit van Gods plannen om de aarde te reinigen, om
zowel de zondaar als de grond waarop jullie lopen te zuiveren.
Pas wanneer de aarde gezuiverd is, kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden.
Bid, Mijn volgelingen, om de moed en de standvastigheid om aan de
kastijdingen het hoofd te bieden.
Jullie moeten deze nooit vrezen want jullie, Mijn strijdmacht, zullen voor hen
en voor deze naties bidden en helpen bij de zuivering die nodig is voor de
bekering van de mensheid.
Het Zegel van de Levende God zal elk en eenieder van jullie beschermen.
Het is door de liefde die Mijn Vader heeft voor al Zijn kinderen dat Hij hen
moet kastijden want als Hij dit niet doet, zullen zij – zonder het te beseffen –
verder oprukken naar de poorten van de hel.
Jullie Jezus

Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet
hen toch gegeven worden
Zaterdag 7 juli 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem
te luisteren, kwetst het Mij als diegenen, die van Mij houden, zeggen dat Ik
nooit op deze manier zou spreken.
Als ze maar wilden luisteren, dan zou Mijn Hart verheven worden en dan
zouden nog zo veel meer zielen gered worden.
De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt, door middel van deze
boodschappen, door Mijn heilige lippen meegedeeld.
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De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook op voorhand door de profeten
bekend gemaakt om Gods kinderen opmerkzaam te maken op de komst van
de Messias.
Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn
profeten zou sturen om Mijn Tweede Komst in te luiden?
Hoe weinig weten zij eigenlijk over de manier waarop Mijn Eeuwige Vader de
mensheid voorbereidt op grote gebeurtenissen.
Mijn geestelijken, Mijn gewijde dienaren, moeten nu naar Mijn oproep
luisteren want Ik heb hun hulp nodig. Toch zullen er velen niet in slagen om te
reageren. Zij zullen Mij, door Mijn boodschappen, afwijzen.
Zij zullen de waarheid maar beseffen wanneer het te laat is.
Mijn dochter, wees nooit bang om Mijn boodschappen openbaar te maken,
met inbegrip van de boodschappen die jij vreemd of beangstigend vindt.
Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven
worden.
Het is niet aan de mensen om jou te gelasten op te houden het heilig woord
van God mee te delen.
Sluit je oren en negeer de spot in het advies, want dat is niet belangrijk.
Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn
boodschappen verachten, zeg Ik dit:
Door Mijn woord af te kraken, door Mijn boodschappen aanstootgevend te
vinden en door Mijn woord belachelijk te maken, hebben jullie het koord,
dat jullie aan Mijn Hart bindt, doorgesneden.
Jullie kunnen Mijn boodschappen niet aanvaarden omdat jullie denken dat
jullie Mij kennen en Mijn woorden herkennen wanneer ze gesproken worden.
In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen aan de bedrieger die jullie blind
maakt voor de waarheid.

~ 15 ~

Ik roep jullie allemaal nogmaals op om Mij, jullie Jezus, te aanroepen en Mij
toe te staan jullie hart te openen.
Laat Mij jullie bekleden met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij
zullen herkennen.
Aan de priesters: Ik verzoek jullie dringend om te beseffen dat de tijd, waarin
de profetieën van Daniël zich zullen ontvouwen en waarin de Zegels van het
Boek der Openbaring door Mij - Het Lam Gods - geopend zullen worden,
aangebroken is.
Herinner jullie Mijn belofte!
Ik zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.
Mijn belofte - om al diegenen, die Mij trouw zijn, het eeuwig leven te
bezorgen - staat op het punt zich te ontvouwen.
Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie je naar behoren voorbereid hebben op
deze glorieuze gebeurtenis.
Jullie Jezus

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk
een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en
erbarmen.
Zondag 8 juli 2012 17.17u
Mijn zeer geliefde dochter, de grote geloofsafval waarover Ik sprak, neemt nu
in de wereld snel toe.
Ditmaal spreidt het zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde uit en
vertroebelt haar visie als een dichte mist.
Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.
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Aan de ene kant zal men Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren hebben die
Mijn onderrichtingen opvolgen en die daar nooit van afwijken.
Aan de andere kant zijn er die priesters, en andere leiders van Mijn Christelijke
Kerken, die beïnvloed zijn door het moderne leven en die Mijn Wetten zullen
ontheiligen.
Zij buigen onder de druk van de mensen die verlangen dat zij in naam van God
verdraagzaamheid tonen door Gods Wetten te veranderen om aan de
menselijke eisen tegemoet te komen.
Zij zijn doordrongen van hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het zal
hen niets doen als zij de Heilige Sacramenten veranderen om deze te schikken
naar een zondige agenda.
Neen, zij zullen het gemakkelijker maken om daden van gruwel te plegen in
Mijn Vaders Kerken en dat alles in naam van de burgerrechten en de
verdraagzaamheid.
Zij zullen de zonde door de vingers zien en zullen Mij beledigen door dergelijke
zonden te laten aantreden voor Mijn Heilige Tabernakels, van Mij
verwachtend dat Ik zulke verachtelijke daden slik.
Spoedig zullen zij de Sacramenten afschaffen om allen tegemoet te komen.
In plaats daarvan zullen er feestvieringen en andere vormen van
vermakelijkheden gehouden worden.
Dit zal een nieuwe wereldkerk worden die zal bogen op een indrukwekkend
gebouw te Rome, maar die God niet zal vereren.
Deze zal opgebouwd worden met geheime, satanische symbolen - zichtbaar
voor iedereen –en zal het beest verafgoden.
Elke voor Mijn Vader weerzinwekkende zonde zal openlijk gehuldigd worden
en miljoenen mensen zullen hun wetten van verdorvenheid aanvaarden als
iets dat in Gods ogen waardig is.
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Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim H. Missen
moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien.
Zij zullen hun krachten bundelen en vervuld met de Heilige Geest zullen zij
Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel van Leven.
Zij moeten ervoor zorgen dat aan al diegenen die zij leiden de bescherming
van Het Zegel van de Levende God geboden wordt.
De tijd, waarin de nieuwe tempel ter ere van het beest opgebouwd wordt, is
nu zeer dichtbij.
Deze zal opgebouwd worden onder de dictatuur van de Antichrist, die
binnenkort op het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede.
Verzamel jullie allen, Mijn volgelingen, zo snel als jullie kunnen. Jullie, Mijn
priesters die Mijn stem herkennen, moeten beginnen met jullie
voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde de aanstaande
vervolging met kracht kan doorstaan.
De toevluchtsoorden zullen tijdig ter jullie beschikking klaarstaan want Ik ben
Mijn volgelingen al geruime tijd aan het onderrichten om ervoor te zorgen dat
zij jullie van dienst zullen zijn.
Deze vervolging zal kort zijn en jullie zullen er doorkomen, ook al zal het
pijnlijk zijn.
Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en
heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.
Deze zal een prachtig imago van verdraagzaamheid uitstralen en zal elke door
God gekende zonde verheerlijken. Zij zal aan iedere zonde een zodanige draai
geven dat deze in Gods ogen aanvaardbaar lijkt te worden.
Maar jullie moeten weten dat een dergelijke gruwel Mij doet walgen en wee
diegenen die dit gevaarlijke pad naar de eeuwige verdoemenis volgen.
Zonde zal in mijn ogen altijd zonde zijn.

~ 18 ~

De tijd verandert dat niet. De nieuwe regels, om tegemoet te komen aan de
drang van de mens naar zondige bezigheden, zullen nooit door Mij aanvaard
worden.
Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding, want deze zal zeer spoedig
plaatsvinden.
Jullie Jezus

Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en
zullen, in veel gevallen voor het eerst, weten dat zij een ziel
bezitten
Maandag 9 juli 2012 23.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil nu al Mijn volgelingen op de Waarschuwing
voorbereiden op een manier die niet alleen hen, maar ook al hun dierbaren,
zal helpen.
Het volstaat niet om uit angst tot inkeer te komen. Ook boetvaardigheid is
vereist.
Jullie allen, Mijn volgelingen, luister nu naar Mijn instructies om jullie ziel voor
te bereiden op de Waarschuwing.
Jullie moeten beginnen met na te denken over al de wandaden waaraan
jullie je, tegenover jezelf en jullie naasten, schuldig gemaakt hebben.
Voor de Katholieken onder jullie: jullie moeten het Sacrament van de Biecht
om de twee weken ontvangen als jullie in staat van genade wensen te blijven.
Op deze manier zal jullie pijn mild zijn tijdens de Waarschuwing en zullen jullie
de kracht bezitten om jullie broeders en zusters te helpen, die zullen lijden
onder een verschrikkelijke pijn en onder schuldgevoelens terwijl zij, door de
verlichting van hun geweten, proberen in het reine te komen.
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Voor diegenen onder jullie die Christen zijn of andere geloofsovertuigingen
hebben en die in deze boodschappen geloven: jullie moeten het gebed bidden
dat jullie door de Kruistocht van gebed geschonken werd (24): ‘Volle aflaat
voor absolutie’.
Jullie moeten dit gebed bidden gedurende zeven achtereenvolgende dag en
dan zal Ik, jullie Jezus, jullie aflaat verlenen.
O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.
Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.
Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij vereren U.
Wij loven U.
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.
Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.

~ 20 ~

Ik laat jullie nu ook een bijzonder gebed na om te bidden voor die arme zielen
die tijdens de Waarschuwing van de schok kunnen sterven en die misschien in
doodzonde verkeren.
Kruistochtgebed (65) ‘Voor diegenen in doodzonde’
O lieve Jezus, Redder van de mensheid,
door Uw goddelijke barmhartigheid smeek ik
om goedertierenheid voor al die arme zielen in zonde,
die tijdens de Waarschuwing
misschien van deze aarde weggenomen worden.
Vergeef hen hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw lijden
smeek ik U om mij deze bijzondere gunst van verzoening
voor hun zonden te verlenen.
Ik bied U mijzelf aan naar geest, lichaam en ziel als boete
om hun ziel te behouden en om hen het eeuwig leven te bezorgen. Amen.
Mijn volgelingen, de Waarschuwing zal een grootse gebeurtenis van redding
zijn waarbij Ik aan de wereld Mijn goddelijke barmhartigheid zal bewijzen.
Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en zullen, in veel gevallen
voor het eerst, weten dat zij een ziel bezitten.
Het is nu kort dag en jullie moeten beginnen met de voorbereiding.
Vergeet Mijn instructies niet om voedsel, dat tien dagen goed blijft, kaarsen
die gezegend zijn en heilige voorwerpen in huis te hebben!
Vertrouw op Mij en verheug jullie omdat veel zielen gered zullen worden.
Ik zal geen datum bekendmaken maar jullie weten wat gedaan moet worden.
Wanneer jullie zonden aan het licht gebracht worden, moeten jullie Mij
vragen om jullie te vergeven en moeten jullie buigen in nederige dankzegging
voor dit goddelijk geschenk dat jullie paspoort is naar het eeuwig leven in het
Nieuw Paradijs op aarde.
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Denk er aan dat er niet één zonde is, hoe ernstig ook, die niet vergeven kan
worden zodra er oprecht berouw getoond wordt.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig
woord het woord van God tegenspreekt
Woensdag 11 juli 2012 19.30u
Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat momenteel Mijn pijn daar Ik ween
door het aantal van Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.
Het is zo pijnlijk dat Ik nogmaals de verschrikkelijke wonden, die Mij
toegebracht werden tijdens Mijn kruisiging, doorsta.
Mijn dochter, het is belangrijk dat jij begrijpt wat er met je gebeurt want jij
moet bedenken hoe om te gaan met deze missie wanneer het bij jou dergelijk
lijden veroorzaakt.
De verguizing die jij in Mijn naam verdraagt, valt te verwachten.
Toen in het verleden eender welke uitverkoren ziel Mijn heilig woord aan de
wereld meedeelde, leden zij onder een diepe vernedering, net zoals jij nu. Zij
werden belachelijk gemaakt, verguisd, voor gek versleten en erger nog, ervan
beschuldigd bedrieglijk te zijn alsof zij leugens vertelden.
Ook Ik werd een leugenaar genoemd, ook Ik werd uitgelachen. Zij zegden dat
Ik een bedrieger was, een oplichter en in strijd met het woord van God.
Zij verzonnen elk excuus om te bewijzen dat Ik een bedrieger was.
Zij gebruikten zelfs het heilig woord van God, Mijn Eeuwige Vader, om te
proberen te bewijzen dat datgene waarover Ik sprak, de Heilige Schrift
tegensprak.
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Iedereen kan zeggen dat zij het woord van God vertegenwoordigen. Maar zeer
weinigen, die zeggen dat zij het woord van God ontvangen, worden ernstig
genomen. Zij worden doorgaans genegeerd.
Maar diegenen, die zeggen dat zij in Mijn naam spreken - maar dat niet doen en die opzettelijk leugens verspreiden, worden gewoonlijk toegejuicht en
aanvaard door de bedrieglijke invloed van Satan.
In het geval van de ware profeet is de kracht van Mijn stem van dien aard dat
deze een zeer sterke reactie zal uitlokken. In dergelijke gevallen zullen de
mensen ofwel Mijn woord omhelzen met liefde voor de waarheid, ofwel
zullen zij Mij ronduit verloochenen.
Diegenen, die Mij aanvaarden, zullen voelen dat Mijn liefde hun ziel beroert
op een manier die hun hart zal doen ontvlammen zodat er geen weg terug kan
zijn.
Diegenen die Mij afwijzen, zullen Mij niet negeren. In plaats daarvan zullen zij
Mij belachelijk maken en Mijn heilig woord belasteren met een
kwaadaardigheid die in strijd is met de christelijke deugden die zij beweren te
bezitten.
Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord
van God tegenspreekt, net zoals zij deden toen Ik op aarde rondliep.
Zij slagen er niet in te begrijpen waarom Mijn woord zo’n krachtige reactie
teweegbrengt. Zij werden door Satan verleid en weten dat niet. Zij hebben
hun waakzaamheid laten verslappen en stonden hem toe om hun liefde voor
Mij te vertroebelen.
Niemand zal Mijn woord negeren. Zij kunnen dat niet. Want het lokt hoe
dan ook een reactie uit, of het nu één van liefde is of één van haat.
Jullie Jezus
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De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende
gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten
einde is gelopen.
Donderdag 12 juli 2012 10.50u
Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing
op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten.
De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer
het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.
Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofaal
gebeuren wanneer twee kometen zullen lijken te botsen en exploderen vlak
bij het aardoppervlak.
De vlammen van vuur zullen er uitzien alsof een vulkaan is uitgebarsten in
de lucht en velen zullen bang zijn.
De stralen van rood vuur zijn de stralen van Mijn Bloed, de stralen van Mijn
barmhartigheid, aan jullie gegeven als een geschenk van een zodanige
omvang dat geen mens in staat zal zijn om te begrijpen wat er aan het
gebeuren is.
Velen zullen door heel hun lichaam een vuur voelen branden alsof de hitte van
de zon hen overweldigt.
Innerlijk zullen zij een brandende hitte voelen totdat het bewustzijnsgevoel
hen in staat stelt om getuige te zijn van het schouwspel van hun ziel.
Velen zullen de aarde voelen beven alsof er een aardbeving is.
De grond zal beven, kreunen en velen zullen neervallen, zich om beschutting
vastklampend aan wat ze maar kunnen.
Maar de grond zal zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen
fysieke aardbeving maar een bovennatuurlijke.
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Vooraleer dit gebeurt, zullen de weerpatronen doorbroken worden.
Mijn kruis zal na de explosie aan de hemel verschijnen.
Velen zullen bittere tranen van berouw en verdriet wenen en zullen door hun
zonden de pijn van vernedering ondergaan.
Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij niet in staat zullen zijn om
de verlichting, een goddelijk gebaar, te verdragen door de duisternis in hun
ziel en zij zullen zich verzetten tegen het licht van Mijn barmhartigheid.
Zij zullen brullen door de pijn van het vuur van de hel omdat Mijn gebaar van
barmhartigheid hen het lot zal tonen dat hen te wachten staat, tenzij zij tot
inkeer komen en hun handelwijze veranderen.
Die goede zielen, die van Mij houden, zullen eveneens lijden want velen onder
hen zullen ook bedekt zijn met de zonde, maar zij zullen ogenblikkelijk
absolutie ontvangen. Ook zij zullen nederig gemaakt worden wanneer hen
hun zonden van hoogmoed getoond worden.
Velen zullen achteraf gedurende enige dagen binnen blijven en velen zullen
voor zichzelf moeten zorgen door het gebrek aan dienstverlening. Dat is de
reden waarom jullie je moeten voorbereiden.
Het zal bovendien een periode van lijden zijn waarbij de zielen de pijn van het
vagevuur zullen ondergaan terwijl hun zuivering plaatsvindt. Op die manier
zullen velen een openbaring over de toestand van hun ziel ervaren en nederig
gemaakt worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben.
Zoveel mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat hen
een groots geschenk van Mijn genaden en Mijn goddelijke barmhartigheid
gegeven werd.
De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang die sinds Mijn kruisdood
niet meer gezien werd.
Miljarden zullen zich tot God wenden doordat de waarheid duidelijk zal
worden.
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Zij zullen exact weten wat er op de Dag des Oordeels zal gebeuren en zij zullen
weten hoe hun ziel te redden omdat Mijn liefde hen omhuld zal hebben.
Zij kunnen opnieuw gezond worden naar geest, lichaam en ziel.
Mijn kruis zal het bewijs zijn van Mijn manifestatie van Mijn goddelijke
barmhartigheid, reeds zo lang aan de mensheid beloofd. Het zal overal ter
wereld in de lucht gezien worden.
Een rust zal neerdalen over heel de aarde ten gevolge van deze daad van
goddelijke interventie, verleend aan Gods kinderen om hen uit hun sluimer te
doen ontwaken.
Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door middel van
hun toegewijd leger dat Mijn beker van redding zal weigeren.
Zo verbitterd, met harten van steen en aangetast door de smet van Satan,
zullen zij diegenen bestrijden die van God houden.
Hun aantal zal niet opgewassen zijn tegen diegenen die de waarheid volgen,
maar toch zal hun haat hen inspireren om snode daden te beramen die deze
vrede en rust zullen tenietdoen.
Dezen zullen een plan orkestreren om de wereld ervan te overtuigen dat deze
gebeurtenis in werkelijkheid een kosmisch ongeluk was waarvan zij zullen
zeggen dat wetenschappers dit kunnen bewijzen. Jammer genoeg zullen velen
vervolgens geloven dat dit het geval is en veel van Gods kinderen zullen
terugvallen in hun oude zondige leven dat zij eens leidden.
De strijd om de zielen zal dan beginnen en het zal enige tijd duren tot dit de
laatste confrontatie bereikt, wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal
maken aan de verdorvenheid.
Mijn dierbare volgelingen, sta niet toe dat deze openbaringen jullie angst
bezorgen.
Bereid jullie in plaats daarvan voor op deze glorieuze gebeurtenis en laat jullie
ziel deze omhelzen.
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Aanvaard deze wonderbaarlijke goddelijke daad om jullie besluit te versterken
en om Mijn liefde verder onder jullie familie en vrienden te verspreiden.
Wees trots op jullie band met Mij, jullie Jezus, en help Mij die zielen te
behouden die zullen weigeren om Mijn barmhartigheid te aanvaarden.
Ga! Bereid jullie voor! Verheug jullie want de tijd is dichtbij!
Ik houd van jullie.
Jullie Jezus

Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en
vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding
inperken
Vrijdag 13 juli 2012 16.25u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de opeenvolging van de
gebeurtenissen kennen, want door dat te vernemen, zullen zij door de kennis
gesterkt worden zodat zij kunnen helpen om de kastijding in te perken.
De Waarschuwing vindt plaats als een laatste redmiddel van Mijn Vader om
het licht van God, het licht van de waarheid, in de harten van de mensen te
storten.
Zonder dat zou het grootste deel van de mensheid in de hel geworpen
worden, want dan zouden zij het Koninkrijk van Mijn Vader niet waardig zijn.
Dit is een goddelijke daad van grote barmhartigheid om al Gods kinderen weg
te rukken van het kwaad en hen naar hun rechtmatig erfdeel te brengen.
Ten gevolge van de grote duisternis die in deze tijd de aarde bedekt, waar het
licht van God nog slechts een zwak schijnsel is, is deze daad noodzakelijk.
Het zal de goeden scheiden van diegenen die verdrinken in de zonde maar die
koppig zullen vasthouden aan het beest en aan al de roem die hij hen op deze
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aarde belooft. Het is tijdverspilling voor dergelijke arme zielen want zij
moeten weten dat hun tijd op aarde kort is.
De aarde zal vervangen worden door een Nieuw Paradijs waartoe hen de
toegang geweigerd zal worden als zij Mijn daad van liefde en barmhartigheid
afwijzen.
Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren.
Als het grootste deel van de mensheid tot inkeer komt, zal de Grote
Beproeving niet zo zwaar zijn.
De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben als de meerderheid van de
mensen na de Waarschuwing tot inkeer komt.
Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen.
Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken.
Bid intens zodat de oorlog, en de kastijding die erop zal volgen, afgezwakt en
afgewend kunnen worden. Enkel het geloof van de mensheid en de trouw aan
Mij, jullie Goddelijke Redder, kan dat bewerkstelligen.
Mijn dochter, het is niet Ik, jullie Jezus, die dat verschrikkelijk leed teweeg zal
brengen. Het zal gecreëerd worden door de goddeloze zonden van de mens,
wiens begeerte naar macht, geld en wereldheerschappij – voor zijn eigen
profijt – onverzadigbaar zijn.
Terwijl veel van Mijn volgelingen geduldig en verlangend zullen wachten op
Mijn Tweede Komst, zal er meer verwarring komen.
Velen zullen tevoorschijn komen en beweren Mij, de Messias, te zijn en de
mensen zullen voor de gek gehouden worden.
Denk aan wat Ik jullie vertelde: Ik zal naar de aarde terugkeren, net zoals Ik
deze verliet toen Ik opsteeg door de wolken.
Negeer ieder die Mij, in levenden lijve, beweert te zijn want dat zal niet
gebeuren.
Mijn volgelingen zullen door hun liefde voor Mij sterk zijn en zij moeten zich
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focussen op het ene verlangen dat Mij, als het vervuld is, vreugde en troost zal
bezorgen. Voordat Ik wederkom, zal dat de missie zijn: om zielen, alle zielen,
te redden.
Denk eraan dat trouw aan Mij de sleutel zal zijn tot de redding en tot de
wereld van de toekomst, die geen einde zal kennen, want het zal het Nieuw
Paradijs zijn dat ieder van jullie eeuwig leven biedt.
Jullie geliefde Jezus

Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan
zieners. Het komt doordat jij een profeet bent, de
eindtijdprofeet.
Vrijdag 13 juli 2012 23.05u
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat de rol van de profeet verschilt
van die van de ziener.
Een profeet zal altijd een verschoppeling zijn, gehaat, gevreesd en
geïsoleerd.
Een profeet zal altijd alleen werken, alsof hij verstoten is naar een woestijn.
De enige vrucht in de dorre woestijn zal de stem van God zijn.
Mijn dochter, wanneer jij je eenzaam en verlaten voelt, weet dan dat dit is
zoals in het verleden de profeten zich voelden. Veel profeten voelden het
gewicht van de taak die voor hen weggelegd was.
De meesten onder hen wisten dat zij niet waardig waren om het heilig woord
van God mee te delen, maar omdat zij gestuurd werden, aanvaardden zij de
goddelijke oproep van de Hemel.
Doordat zij in de wereld gestuurd werden, kenden zij instinctief de
verplichtingen die zij na moesten komen. Nochtans was dat niet gemakkelijk.
Elk woord dat zij uitbrachten, werd terug in hun gezicht geslingerd.

~ 29 ~

Elk woord werd in de synagogen en de tempels, opgericht om God te
aanbidden, afgekraakt. Velen werden door hun eigen volk verdreven en
konden niet terugkeren naar hun geboorteplaats.
Velen werden nomaden en vonden nooit een plaats waar zij als een verloren
zoon verwelkomd zouden worden. In plaats daarvan werkten, leefden en
bleven zij alleen, zonder dat zij iemand hadden om zich tot te wenden.
Toch wisten zij, in hun hart, dat zij door God geleid werden en voelden zij geen
angst als zij door Zijn stem spraken.
De genaden die hen gegeven werden, stelden hen in staat om sterk te zijn. Zij
aarzelden nooit bij het overbrengen van de waarschuwingen aan Gods
kinderen, de profetieën en het woord van God.
Het maakte hun niet uit dat zij uitgelachen werden omdat zij wisten dat de
waarheid van God het voedsel van leven was.
Zonder de waarheid zouden Gods kinderen de middelen niet gehad hebben
om de voorzegde profetieën te herkennen. Zij zouden ook niet in staat
geweest zijn om de Wetten, bepaald door God voor het welzijn van de
mensheid, te aanvaarden.
Afgewezen, belachelijk gemaakt, terzijde geschoven en als excentriekeling
beschouwd, net zoals Ik tijdens Mijn tijd op aarde, brachten zij alsnog het
woord van God over. Hun woorden leven verder in eeuwigheid. Zij zullen
nooit ophouden te bestaan omdat zij het woord van de Heer, God de
Allerhoogste, uitdrukten.
En zo zal het ook bij jou zijn. Jij zult alleen overblijven, zoals een stem in de
wildernis.
Je zult genegeerd worden in veel kringen van Mijn Kerk op aarde.
Het verschil is dat ditmaal deze profetieën zich zullen ontvouwen tijdens jouw
leven en dat de waarheid aan deze generatie bewezen zal worden.
Pas dan, wanneer het bewijs van de Waarschuwing wordt waargenomen,
zullen zij geloven.
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De profetieën over de Zegels zullen, naarmate Ik deze open en de inhoud
ervan aan jou openbaar, eveneens bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door
jou, de zevende engel, de zevende boodschapper.
Er zal naar jou geluisterd worden, maar toch spoor Ik je aan om te zwijgen en
niet te reageren op diegenen die jou in twijfel trekken of jou uitdagen.
Jij begrijpt de betekenis van de boodschappen nog niet. Na verloop van tijd zal
je dat wel doen. In de tussentijd heb jij niet de bevoegdheid om Mijn woord te
verdedigen.
Alles zal in het werk gesteld worden om jou te verleiden om te reageren in de
hoop dat jij zelf in de fout zal gaan door je gebrek aan kennis. Jij moet dus, tot
Ik je de opdracht geef, afgezonderd en anoniem blijven zwijgen.
Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt
doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet.
Deze missie wordt beschermd door de Hemel en kan niet vernietigd worden.
Ga begripvol heen in vrede, Mijn dochter.
Jouw Jezus

Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen
die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen de redding
Zaterdag 14 juli 2012 15.15u
Mijn zeer geliefde dochter, zoveel religies in de wereld volgen het verkeerde
pad en maken het daardoor voor Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven
te verwerven.
Het eeuwig leven werd enkel mogelijk gemaakt door Mijn kruisdood.
Mijn Vader, die Mij, Zijn enige Zoon, zond als het Offerlam, maakte het voor
geheel de mensheid mogelijk om redding en eeuwig leven te verwerven.
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Het eeuwig leven werd als een geschenk aan Adam en Eva gegeven. Daarna,
door de smet van de zonde en de ongehoorzaamheid, werd dit afgenomen.
In de plaats daarvan werd de mens sterfelijk, zijn lichaam onzuiver, zijn leven
in de fysieke gedaante onvolmaakt en de aarde werd een povere imitatie van
de rijke en prachtige aarde die in de Hof van Eden voor Adam en Eva
geschapen was.
Dan verleende God, Mijn Eeuwige Vader, redding aan diegenen die Mij, Zijn
Eniggeboren Zoon, aanvaardden als de weg naar Zijn Nieuw Paradijs.
Enkel door Mij kunnen jullie door de Vader aangenomen worden.
Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen die Zijn Zoon
verwerpen, verwerpen de redding.
Denk eraan dat zoveel van Gods kinderen door onwetendheid Mij, de Redder
van de mensheid, niet erkennen. Maar door Mijn grootse barmhartigheid zal
de waarheid door een goddelijk ingrijpen aan hen geopenbaard worden.
Zij zijn allemaal gelijk in de ogen van Mijn Vader en Hij wil al deze zielen in Zijn
schoot bijeenbrengen. Hij bemint hen allemaal.
Zodra zij het bewijs zien, zullen zij aanvaarden dat God de Allerhoogste hen
het geschenk van eeuwig leven gaf door Mijn offer aan het kruis. Aldus zullen
allen de ene God aanbidden.
Want er is slechts één God, die elk van jullie schiep.
Ga nu, Mijn dochter, en help ervoor te zorgen dat Mijn boodschappen aan
elke geloofsovertuiging, elke natie en elk van Gods kinderen gegeven wordt.
Dit omvat de heidenen en diegenen met een hart van steen.
Het maakt niet uit dat zij jullie bespuwen of weigeren te luisteren, jullie
moeten hen de boodschappen schenken.
Elke mens of volgeling van Mij, Jezus Christus, die niet kan aanvaarden dat Ik
het heilig woord van God aan alle religies wil meedelen, is geen echte
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Christen.
Zovelen hebben deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de wereld,
verworpen omdat Ik de hele mensheid en elke andere religie, waaronder deze
van de atheïsten, in de armen sluit.
Jullie hebben het recht niet om ervan uit te gaan dat enkel jullie, de ware
Christenen, door God, Mijn Eeuwige Vader, bemind worden.
Jullie zijn gezegend en geliefd, maar zonder de bekering van geheel de
mensheid zal Mijn Vader de overwinning die Hij verlangt – om al Zijn kinderen
te verenigen – niet behalen.
Jullie, Mijn volgelingen, dragen een grote verantwoordelijkheid door het
geschenk van de waarheid die jullie gegeven wordt.
Het is jullie plicht Mijn heilig woord te verspreiden om die arme zielen, die
onwetend zijn over Mijn bestaan, naar het Koninkrijk van God te brengen.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: De kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook
ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de
eerste keer behandeld werd.
Zondag 15 juli 2012 15.45u
Mijn kind, de pijn, doorstaan door Mijn Zoon en zijn leerlingen tijdens de
periode van Zijn missie op aarde, is identiek aan deze die door Zijn volgelingen
doorstaan moet worden terwijl Hij voorbereidingen treft om terug te komen.
Gedurende de tijd van Mijn Zoon op aarde werd Hij met enorme hindernissen
geconfronteerd. In Zijn eigen gemeenschap waren er maar zeer weinigen
bereid om naar Hem te luisteren.
Hij werd met minachting behandeld en er werd op Hem neergekeken door
diegenen die aan het hoofd stonden van de tempels en de synagogen.
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Door de eenvoudige mensen werd Hij echter verwelkomd en Zijn woord werd
aanvaard omdat zij de waarheid, waarover Hij sprak, konden zien.
Zijn woord bracht in veel kringen angst en onzekerheid teweeg maar slechts
weinigen konden de wijsheid van Zijn onderrichtingen negeren.
Mijn Zoon bracht verdeeldheid teweeg, hoewel dat niet Zijn bedoeling was.
Zijn eenvoudige manier van doen had tot gevolg dat maar weinigen het feit,
dat Hij de Zoon van God was, konden aanvaarden.
Velen vroegen zich af hoe de Mensenzoon zo’n gewone, eenvoudige man kon
zijn.
Zij loochenden Hem want zij dachten dat de Messias majesteitelijk, fier zou
zijn en in de hoogste rangen van de geestelijkheid de aandacht zou opeisen.
Mijn Zoon kon diegenen, die op dat moment belast waren met de zorg voor
de erediensten, niet overhalen om naar Hem te luisteren. Hun hoogmoed
belette hen naar de waarheid te luisteren.
Hetzelfde zal nu gebeuren als Mijn Zoon de wereld voorbereid op Zijn Tweede
Komst.
De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans
weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.
Deze keer zal Zijn heilig woord – dat aan jou, de eindtijdprofeet, gegeven
wordt – in de Kerk van Mijn Zoon op aarde niet aanvaard worden.
De Kerk van Mijn Zoon houdt zich doof voor de gave van profetie. Zij
ontkennen de profetie omdat zij niet willen luisteren.
Diegenen, die belast zijn met de zorg voor de Katholieke Kerk op aarde, zullen
zich tegen de leerlingen van Mijn Zoon keren en deze zullen ervan beschuldigd
worden trouweloos te zijn.
Hoewel de onderrichtingen van Mijn Zoon nooit veranderd zijn, zullen zij op
Zijn heilig woord, dat hen thans gegeven wordt, aanmerkingen maken.
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Zij zullen verklaren dat dat deze boodschappen in strijd zijn met het woord
van God.
Kinderen, jullie moeten er altijd aan denken dat Mijn Zoon Zijn Kerk op aarde
nooit kan tegenspreken want Hij is de Kerk.
De waarheid is nog steeds wat het altijd was.
Jullie moeten het woord van God volgen want de stem van Mijn Zoon wordt
terzijde geschoven en genegeerd, net zoals het de eerste keer gebeurde.
Laat zelf niet toe dat het geschenk van Zijn Redding, de laatste daad van Zijn
barmhartigheid op aarde, ontkend wordt.
Mijn Zoon is gedurende zo’n lange tijd zo geduldig geweest. De waarheid werd
aan de mensheid gegeven bij het lijden van Mijn Zoon aan het kruis.
Het werd onderbouwd door al die uitverkoren zielen die, door de eeuwen
heen, door de kracht van de Heilige Geest verlicht werden.
Het moment om terug te komen, is nu voor Mijn Zoon aangebroken en enkel
diegenen die Zijn stem herkennen, door de gave van de Heilige Geest, zullen
Zijn instructies opvolgen.
De Kerk zal Zijn woord verwerpen wanneer Hij Zijn Tweede Komst
voorbereidt, net zoals zij dit de eerste keer – gedurende de tijd van Mijn Zoon
op aarde – deden.
Zij zullen er niet in slagen Hem te herkennen of Hem te aanvaarden.
Zij hebben niets geleerd.
Bid dat die dappere zielen binnen de Kerk, die Zijn stem wel herkennen, de
moed zullen hebben om op dit cruciale moment in de geschiedenis al Gods
kinderen naar het eeuwig leven te voeren.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze
sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties
wegvagen
Zondag 15 juli 2012 17.45u
(Ontvangen tijdens de aanbidding van de Heilige Eucharistie)
Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonde te
blijven vanwege de vloek die hen door de hand van de slang werd opgelegd.
Ik verwacht nooit dat Mijn kinderen te allen tijde volkomen vrij van zonde zijn
want dat is onmogelijk.
Het is belangrijk dat iedereen, die de Leer van de Kerk van Mijn Zoon op aarde
kent, zo vaak mogelijk streeft naar berouw over hun zonden.
Door het berouw zal het gemakkelijker worden om in staat van genade te
blijven en dit zal een barrière creëren tegen verdere verleidingen.
Mijn kinderen, jullie staan nu op het punt om getuige te zijn van grote
eeuwigdurende veranderingen in de wereld. Deze zullen gebeuren nadat de
Waarschuwing plaatsvindt.
Terwijl velen deze boodschappen vanuit de Hemel zullen negeren, is het
belangrijk voor diegenen, die deze als het woord van God aanvaarden, om zich
voor te bereiden.
Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof
zal Ik jullie verheffen en beschermen tegen de vervolging.
Het zal door jullie liefde zijn voor Mijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van het
universum, dat Ik in staat zal zijn om die kinderen, die het licht van God niet
kunnen verdragen, te bewaren.
Jullie toewijding in liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding uit
het vuur van de hel zijn.
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Wees niet bevreesd voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen de tijd,
waarin jullie vandaag de dag leven, niet kunnen zien maar die deze ook
weigeren te zien.
De voorbereidingen zijn voltooid en de tijd is rijp voor de aanvang van de
veranderingen, want Ik zal niet toestaan dat het beest zielen steelt.
Dit ingrijpen, al zolang aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsvinden
en daarna zal de strijd aanvangen om Mijn kinderen te redden.
Vrees Mijn hand niet want als deze neervalt, zal deze gebruikt worden om
diegenen te straffen die proberen Mijn kinderen te vernietigen.
Ik zal hen beletten zielen te misleiden.
Ik zal hun moorddadige opzet verhinderen en Ik zal hun valse kerken, hun
goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen
als zij de hand, die hen voedt, blijven afwijzen.
Zij werden gewaarschuwd! Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon
helpen om hen te redden.
Vrees nooit, want diegenen met het Zegel van de Levende God worden niet
enkel beschermd maar krijgen ook de genaden om het woord van God te
verdedigen zodat aan zoveel mogelijk zielen het geschenk van leven gegeven
zal worden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

De tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde
Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal
bereiken, is nabij
Maandag 16 juli 2012 15.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al
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diegenen, die Mijn Heilige en Apostolische Kerk op aarde leiden, voor te
bereiden.
Want de tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde Plaatsvervanger, Paus
Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal bereiken, is nabij.
Zeer spoedig zal hij gedwongen zijn het Vaticaan te ontvluchten. Dan zal de
tijd aanbreken waarin Mijn Kerk zich zal splitsen, de ene kant tegen de andere.
Ik roep al Mijn gewijde dienaren op om terug te denken aan hun
allerheiligste geloften.
Verzaak nooit aan jullie roeping! Laat Mij nooit in de steek! Aanvaard nooit
leugens ter vervanging van de waarheid!
Jullie moeten Mij vragen om jullie bij te staan in de komende moeilijke tijden.
Jullie moeten opstaan, jullie verenigen en Mij volgen.
Bid door dit bijzonder kruistochtgebed om de kracht die jullie nodig zullen
hebben.
Kruistochtgebed (66) voor de geestelijkheid: ‘ Help mij trouw te blijven aan
Uw allerheiligste woord’.
O lieve Jezus,
help mij te allen tijde trouw te blijven aan Uw allerheiligste Woord.
Geef mij de kracht om de waarheid van Uw Kerk,
ondanks tegenspoed, hoog te houden.
Vervul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen
zoals U het ons geleerd hebt.
Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens
en om U trouw te blijven,
zelfs wanneer mij verboden wordt dat te doen.
Bevrijd mij van de keten van bedrog,
waarmee ik geconfronteerd kan worden,
om het waarachtig Woord van God te verkondigen.
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Bedek al Uw gewijde dienaren in deze tijd met Uw Kostbaar Bloed
opdat we moedig, oprecht en standvastig zullen blijven
in onze trouw aan U, onze geliefde Redder, Jezus Christus. Amen.
Wees niet ontmoedigd, Mijn gewijde dienaren, want de tweedracht werd
geprofeteerd en moet tot stand komen tijdens de eindstrijd om zielen.
Ik houd van jullie en Ik zal bij jullie zijn terwijl jullie nu samen met Mij de
doornige weg naar Calvarië bewandelen, zodat voor alle zielen de redding
nogmaals bewerkstelligd kan worden.
Jullie geliefde Jezus

De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de
gewoonte waarbij velen onder hen nooit in de waarheid
onderwezen werden
Dinsdag 17 juli 2012 16.00u
Mijn dochter, jouw missie moet al Gods kinderen omhelzen. Ik hunker in het
bijzonder naar de zielen van de jeugd en van diegenen die toelaten dat het
menselijk verstand hun oren afsluit voor de waarheid van Mijn bestaan.
De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de gewoonte waarbij velen
onder hen nooit in de waarheid onderwezen werden.
Zij werden door hun ouders, waarvan er velen niet in God geloven, naar een
afgrond van duisternis geleid.
Het licht dat zij nastreven is datgene wat hun bijgebracht wordt door het
bedrieglijke licht van alles wat blinkt. Zij worden verleid door muziek, kleding
en vermakelijkheden, allemaal ontworpen om de zintuigen te prikkelen.
Zij kennen Mij niet. Velen hebben nog nooit van Mij gehoord of van de hoop
die Ik vertegenwoordig in hun zoektocht naar toekomstig geluk.
Lucifer, de gevallen engel uit Mijn Vader hogere hiërarchie van Serafijnen,
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was een getalenteerde musicus.
In de hedendaagse wereld verleidt hij – als Satan – Mijn jonge, tere zielen
door middel van muziek.
Muziek is zijn vernietigingswapen en hij maakt gebruik van elk genre om
kleine, onschuldige zielen in zijn bedrieglijk web te trekken.
Muziek is een grote gave van God. Deze wordt tevens gebruikt om de
goddeloze trouw aan de Boze te maskeren door middel van songteksten die
het beest huldigen. Zeer weinig jonge zielen beseffen de macht van muziek of
zien in wanneer deze op de verkeerde manier gebruikt wordt.
A.u.b. Ik verzoek jullie dringend om Mij te helpen hun kleine ziel te redden.
Breng hen naar Mij! Dwing hen nooit! Wijd in plaats daarvan de jonge
kinderen aan Mij toe door dit gebed:
Kruistochtgebed (67) ‘Houd mijn kinderen buiten het bereik van de koning
van de leugens’
A.u.b. lieve Jezus, ik vraag U
om mijn kinderen buiten het bereik
van de koning van de leugens te houden.
Ik wijd deze kinderen (noem hen) toe aan Uw Heilig Hart
en ik vraag dat U,
door de mantel van Uw Kostbaar Bloed,
hun ziel wilt verlichten
en hen veilig in Uw liefdevolle armen wilt nemen
zodat zij voor alle kwaad behoed kunnen worden.
Ik vraag dat U, tijdens de Verlichting van het Geweten, hun hart opent
en hun ziel overspoelt met de Heilige Geest
opdat zij van alle ongerechtigheid gezuiverd worden. Amen.
Gebed voor atheïsten tijdens de Waarschuwing
Diegenen onder jullie die zeggen dat jullie atheïsten zijn, luister nu naar Mijn
belofte. Ik houd van jullie en Ik zal Mijn strijd, om jullie te behoeden voor de

~ 40 ~

klauwen van de Bedrieger – Satan – die jullie blind maakt voor de waarheid,
nooit opgeven.
Als het zover is en jullie tijdens de Waarschuwing jullie zonden voor jullie ogen
zien, zeg dan deze woorden:
Jezus, toon mij de waarheid en behoed mij voor het kwaad.
Ik heb oprecht spijt over mijn zonden
en vraag U mij nu aan te nemen
en mij het licht van Uw barmhartigheid te tonen. Amen.
Jullie zullen nooit meer verward zijn als jullie dit gebed opzeggen. Er zal een
last van jullie hart genomen worden en jullie zullen waarlijk in vrede verkeren.
Herinner jullie deze woorden wanneer de dag aanbreekt!
Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie vasthouden en jullie zullen Mijn
liefde door jullie lichaam voelen stromen en vervolgens zullen jullie het bewijs
krijgen waarnaar jullie verlangd hebben.
Jullie Jezus

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring
zijn
Dinsdag 17 juli 2012 23.18u
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel. Ik heb jullie allemaal nu
geruime tijd voorbereid.
Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen
schuldbekentenis is belangrijk. En van nu af aan moeten jullie proberen deze
eenmaal per week af te leggen.
Wees in vrede! Ik ben verheugd over de manier waarop jullie Mijn instructies
opvolgen. Blijf teruggrijpen naar Mijn kruistochtgebeden en concentreer jullie
op de gebeden om de ziel van anderen te redden.
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Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn.
Overal zullen de mensen nederig gemaakt worden op een manier die
ongewoon is.
Velen zullen te zeer van streek zijn om onmiddellijk naar hun werkplaats
terug te keren. Mensen in machtsposities, in regeringen, zullen hun wetten
in twijfel trekken.
De moordenaars en misdadigers binnen jullie gemeenschappen zullen een
vreselijk verdriet en wanhoop voelen maar velen zullen boete doen voor
hun zonden.
Mijn priesters en Mijn andere gewijde dienaren zullen er zich onmiddellijk van
bewust zijn dat deze boodschappen afkomstig zij uit Mijn goddelijke lippen.
Zij zullen dan opstaan en Mijn trouw volgelingen navolgen om Mij te helpen
de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Sommigen onder hen zullen weten dat Ik het ben die tot hen spreekt, maar zij
zullen de moed niet hebben om openlijk Mijn heilig woord te verkondigen.
Zij zullen tijdig de genaden krijgen om Mijn Sacramenten te handhaven
wanneer zij beseffen dat deze ontheiligd worden. Dan zal hun het bewijs
aangaande deze profetieën gegeven worden.
Veel ouders zullen vanaf dan bij hun kinderen, die ouder dan 7 jaar zijn, het
belang van gebed en berouw moeten inprenten.
Na de Waarschuwing zal hun hart openstaan voor Mijn liefde en jullie moeten
hen in geestelijke zaken blijven begeleiden.
Zorg ervoor dat jullie van nu af aan wijwater in huis hebben en dat een
Benedictuskruis samen met het Zegel van de Levende God in huis hangt. Dat
alles zal jullie familie beschermen.
Volg Mijn instructies op en alles zal goed komen!

~ 42 ~

Mijn dochter, jij moet nu gaan en ervoor zorgen dat het Boek der Waarheid zo
vlug mogelijk gepubliceerd wordt. Het is belangrijk dat dit aan die zielen
gegeven wordt, die geen toegang tot een computer hebben.
Heb geen angst want Ik zal jullie begeleiden en jullie hulp sturen om ervoor te
zorgen dat dit over heel de wereld verzonden wordt.
Ga heen in vrede! Ga heen in liefde! Ik ben altijd bij jullie.
Elk moment van de dag sta Ik jullie bij, jullie leidend, zelfs wanneer jullie het
niet beseffen. Ik ben in jullie hart.
Jullie geliefde Jezus

H. Maagd Maria: Zeggen dat je in Jezus Christus gelooft,
wordt door de hedendaagse zogenaamde verdraagzame
maatschappij afkeurend bekeken
Woensdag 18 juli 2012 18.15u
Mijn kind, op dit moment ween Ik door de wijze waarop Gods kinderen bang
of beschaamd zijn om hun liefde voor Zijn Zoon, Jezus Christus, te betuigen.
Zovelen in de wereld van vandaag, die van Mijn Zoon houden, zijn
beschaamd om in het openbaar ronduit Zijn naam te verkondigen uit vrees
berispt te worden.
Zeggen dat je in Jezus Christus, de Mensenzoon, gelooft en dat je in Zijn Leer
gelooft, wordt door de hedendaagse zogenaamde verdraagzame maatschappij
afkeurend bekeken.
Nochtans denken velen nooit twee keer na om gedurende de dag Zijn heilige
naam vaak te gebruiken bij het uiten van godslasteringen.
Zijn naam wordt zeer dikwijls uitgesproken maar niet zoals het hoort.
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Zovelen zijn bang om openhartig te zijn over hun liefde voor Mijn Zoon in een
wereld die het Christendom misprijzend bekijkt.
Het Christendom wordt door twee derden van de wereld geminacht.
Christenen worden gepest, veracht en vaak vervolgd als geen andere religie
ter wereld.
Gods uitverkoren volk, de Joden, lijdt eveneens en werd op de meest
onmenselijke wijze vervolgd omwille van wie zij zijn, een uitverkoren ras. Zij
zullen weldra bekeerd worden en hoewel zij het de eerste keer nalieten Hem
te aanvaarden, zullen zij de Messias de tweede keer wel verwelkomen.
Kinderen, jullie mogen nooit bang zijn om jullie liefde te betuigen voor Mijn
Zoon. Wanneer jullie openlijk en onbevreesd uiting geven aan jullie liefde voor
Hem, zullen veel mensen luisteren. Hoe meer jullie vervolgens Zijn heilig
woord verkondigen, hoe zelfverzekerder jullie zullen worden.
Bovendien zullen jullie meer genaden ontvangen om jullie de kracht te geven
de volgende stap te nemen.
Na een tijdje zal wat anderen van jullie denken jullie niet meer raken. Velen
zullen echter onder de indruk zijn van oprechtheid en velen zullen meer willen
weten over Mijn Zoon.
Nu is het de tijd om over de barmhartigheid van Mijn Zoon te spreken met
zoveel mogelijk mensen als jullie kunnen.
Er moet hen verteld worden over Zijn goddelijke barmhartigheid, het grootste
geschenk van de Waarschuwing, die over de hele wereld gezien zal worden.
Achteraf zullen zij dan de waarheid kennen en zullen er nog veel meer deze
boodschappen vanuit de Hemel willen horen.
Dank u, mijn kind, om gehoor te geven aan Mijn oproep.
Jullie geliefde Moeder in de Hemel
Moeder van de Verlossing
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Mijn armen werden tijdens Mijn kruisiging uit hun kom
getrokken en als zodanig toont zich dat op de afbeelding op
de lijkwade van Turijn
Donderdag 19 juli 2012 7.00u
Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan om Gods kinderen te misleiden,
wordt beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen.
Weldra zullen velen tevoorschijn komen, die zich voordoen als heilige
toegewijde dienaren van Mij, om te proberen het geloof in Mij, jullie geliefde
Jezus, uit te roeien.
Zij zullen beginnen met Mijn geboorte, de zuiverheid van Mijn Moeder en
Mijn opstanding uit de dood in twijfel te trekken.
Zij zullen al deze dingen als vals en duivels bestempelen en zullen, wat zij het
bewijs noemen, voorleggen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
Christenen gaan twijfelen over Mijn leven op aarde.
Zij zullen leugens in het leven roepen over Mijn kruisiging en uitspraken doen
over Mijn moreel karakter.
Verder zullen zij relikwieën beginnen aan te vallen, deze in twijfel trekken en
proberen af te schilderen als niets meer dan bijgeloof in het hoofd van de
Christenen.
Dan is er de lijkwade van Turijn, het doek dat Mijn dode lichaam in het graf
bedekte. Zij zullen uiteindelijk ontkennen dat deze authentiek is en leugens
verspreiden.
Zij zullen zeggen dat Mijn armen te lang zijn en zij zullen dat in vraag stellen.
Zij slagen er maar niet in om de marteling, die Mijn lichaam moest doorstaan
tijdens Mijn kruisiging, te vatten. Mijn armen werden tijdens Mijn kruisiging
uit hun kom getrokken en als zodanig toont zich dat op de afbeelding op de
lijkwade van Turijn.
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Vervolgens zullen zij proberen te bewijzen dat de Verrijzenis nooit heeft
plaatsgevonden. Allemaal leugens, zullen zij zeggen. Zo wanhopig zijn zij om
elk spoor van Mij uit te wissen.
Daarna zullen zij al diegenen, die zich tijdens de Waarschuwing bekeren,
proberen te beroven van de Heilige Sacramenten en de Heilige Bijbel.
Zij zullen de Bijbel uit de meeste plaatsen verbannen.
Daarop zullen zij een nieuw onjuist boek introduceren waarvan zij zullen
zeggen dat dit het belang van elkaar lief te hebben, wil verkondigen.
Zij zullen gebruik maken van de liefde die de Christenen in hun hart dragen,
wat een gave van God is, om hen te manipuleren om een boodschap van
zogenaamde liefde te aanvaarden.
Houd van elkaar, zullen zij zeggen. Houd nu ook van elkaars religie. Verenig
jullie tot één religie en toon ware liefde voor jullie broeders en zusters.
Liefde voor zichzelf zal de onderliggende boodschap zijn.
Houd eerst van jezelf en dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om van
jullie naaste te houden, zal hun boodschap zijn. En dat zal de grootste leugen
zijn die zij jullie, Mijn volgelingen, zullen dwingen te slikken.
Liefde voor zichzelf boven de anderen beledigt God.
Dat is egoïstisch. Luister niet naar de leugens! Zij zullen echter zo overtuigend
zijn dat velen zullen geloven wat hen verteld wordt en zij zullen de leider van
deze ene-wereldreligie volgen als lammeren naar de slachtbank.
Door te infiltreren in zoveel naties zal de nieuwe wereldreligie door veel
overheden vergoelijkt worden.
Zij zullen meedogenloos een einde maken aan de christelijke wetten.
Zij zullen vervolgens wetten creëren om alle religies, vooral het
Christendom, uit te bannen.
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Zij zullen boetes opleggen aan diegenen die geen gehoor geven aan hun eisen.
Het communisme zal aan de wortel liggen van al dit kwaad.
Niet doordat het communisme het atheïsme bevordert, maar omdat het
haat voor God zal uitdragen.
Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met
Europa.
De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden
door het tweede beest, dat meedogenlozer en krachtiger is.
Daarop zal het communisme zich verankeren voordat het zich overal
verspreidt.
Deze periode zal niet lang duren. Dit zal kort zijn.
Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit werd voorzegd en zal
zich dus ontvouwen.
Bid, bid, bid om de bekering van geheel de wereld tijdens de Waarschuwing.
Als de meerderheid van de zielen zich bekeert, dan kan en zal een groot deel
van de Grote Beproeving verzacht worden.
Jullie Jezus

Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen
voorgelegd worden, die voor de mensheid onmogelijk te
vatten is in dit stadium
Vrijdag 20 juli 2012 17.46u
Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar van de
verdrukkingsperiode vangt aan in december 2012.
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Dat is de periode waarin de Antichrist als een militaire held naar voren zal
treden.
Zijn ziel werd aan Satan, die elk deel van hem bezit, overhandigd.
De krachten waar hij over zal beschikken, leiden ertoe dat hij na verloop van
tijd niet enkel als de man van vrede gezien zal worden, maar dat de mensen
ook zullen denken dat hij Mij, Jezus Christus, de Redder van de mensheid, is.
Zij zullen bovendien, na verloop van tijd, geloven dat de Antichrist gestuurd
werd om de Tweede Komst in te luiden.
Zoveel arme zielen zullen daardoor graag zijn merkteken, het merkteken van
het Beest, aanvaarden. Want hij is, door de manier waarop Satan zich in zijn
lichaam zal manifesteren, in elk opzicht het Beest.
Hij zal aan de hemel wonderen verrichten.
Hij zal mensen genezen.
Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe wereldreligie en hij en de Valse
Profeet, die leiding zal geven aan het karkas van de Katholieke Kerk op
aarde, zullen nauw samenwerken om al Gods kinderen te misleiden.
Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die
in dit stadium voor de mensheid onmogelijk te vatten is.
Diegenen onder jullie, aan wie het Boek der Waarheid– deze boodschappen,
Mijn heilige boodschappen om de mensheid voor deze zaken te waarschuwen
- gegeven wordt, weet dit:
Hun plan zal zo geraffineerd zijn dat velen voor de gek gehouden zullen
worden door de liefdevolle, menselijke aanblik van hun goddeloos plan dat zij
de wereld zullen voorleggen.
De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling de laatste hand aan het leggen
aan de plannen voor hun goddeloze heerschappij, en het eerste wat zij
teweeg zullen brengen, zal de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten
zijn.
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De Antichrist zal de belangrijkste man zijn die op de achtergrond aan de
touwtjes trekt. Vervolgens zal hij tevoorschijn komen en gezien worden als
de uitdrager van een vredesplan.
Dan zal de wereld in zijn ban raken.
Ondertussen zal de Valse Profeet binnen de Katholieke Kerk de macht grijpen.
Zeer spoedig zal deze in de nieuwe wereldreligie, een front voor satanische
aanbidding, meegezogen worden. Zelfverering zal het fundamentele doel zijn
van deze gruwel, alsook de invoering van wetten die op twee dingen
neerkomen:
De afschaffing van de Sacramenten en de afschaffing van de zonde.
De Sacramenten zullen enkel door die priesters en andere christelijke
geestelijken, die Mij trouw blijven, waarlijk verstrekt worden. Zij zullen deze
Sacramenten aanbieden in speciale toevluchtskerken.
De afschaffing van de zonde zal geïntroduceerd worden door de invoering
van wetten waaruit de bevestiging van verdraagzaamheid zal blijken.
Zij omvatten abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht. Kerken zullen verplicht worden om het huwelijk tussen
mensen van hetzelfde geslacht toe te laten en priesters zullen gedwongen
worden om deze onder Mijn ogen in te zegenen.
Tijdens deze periode zullen zij hun eigen versie van de Heilige Mis blijven
opdragen. Hun offerande van de Heilige Eucharistie, waarbij zij de Hostie
zullen ontwijden, zal in Katholieke Kerken gehouden worden.
Mijn Tegenwoordigheid zal niet enkel ontbreken in dergelijke missen, maar
zal er ook niet zijn in die Kerken waar ze Mij onteren.
Al deze zaken zullen zeer beangstigend zijn voor Mijn volgelingen. Jullie zullen
niet langer kunnen genieten van de Sacramenten, tenzij door de priesters van
Mijn Restkerk op aarde.
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Dat is de reden waarom Ik jullie nu geschenken geef zoals de volle aflaat voor
absolutie van jullie zonden. Dit is niet bedoeld om bij de Katholieken de biecht
te vervangen.
Het zal een manier zijn waardoor jullie in staat van genade kunnen blijven.
Hoewel miljarden mensen zich tijdens de Waarschuwing zullen bekeren,
zullen deze profetieën zich toch ontvouwen. Maar een groot deel ervan kan,
door gebed om het lijden en de vervolging te verminderen, afgezwakt
worden.
Jullie, Mijn volgelingen, worden te allen tijde beschermd door het Zegel van
de Levende God, denk daaraan!
Jullie moeten het Zegel verspreiden en het aan zoveel mogelijk mensen
bezorgen.
Begrijp a.u.b. dat Ik jullie deze zaken vertel om jullie voor te bereiden zodat
jullie zoveel mogelijk zielen ervan af kunnen houden om het merkteken van
het Beest te aanvaarden.
Satan zal gebruik maken van het vermogen tot bezetenheid bij die zielen die
het merkteken aannemen en het zal zeer moeilijk worden om hen te redden.
Jullie zullen, bij elke stap op de weg, door deze missie onderricht worden, Mijn
volgelingen. Jullie mogen niet toelaten dat angst jullie hart binnendringt want
Ik zal jullie bekleden met de moed, de kracht, het uithoudingsvermogen en
het vertrouwen om jullie met opgeheven hoofd op te richten terwijl jullie in
Mijn strijdmacht oprukken.
Denk eraan dat Satan deze strijd niet kan winnen want dat kan nooit!
Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God en diegenen die
standvastig blijven en trouw aan God, kunnen winnen.
Jullie Jezus
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De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan
Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk
lijden toe te brengen aan de mensheid
Zaterdag 21 juli 2012 15.15u
Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich
zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de
handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.
Zijn enige wens is om al Zijn kinderen te redden uit de klauwen van het
Beest.
Jammer genoeg wordt het Beest, Satan, door de niet-gelovigen afgedaan als
een verzinsel van de verbeelding.
Hij en zijn leger van demonen zijn overal. Hij fluistert elke seconde van de dag
Gods kinderen in om te zondigen in gedachten, handelingen en daden.
Mijn Vader wil niet enkel de ziel van elk van Zijn kinderen redden, hij wil hen
ook beschermen tegen de vervolging van de Antichrist.
De macht om deze beproevingen af te wenden, af te zwakken, en in te
perken, ligt in jullie handen, Mijn volgelingen.
Jullie gebeden kunnen een groot deel van dit lijden, dat door het leger van
Satan gepland wordt voor de komende jaren, verlichten.
Diegenen die zich bekeren - die terugkeren naar de wegen van de Heer, God
de Allerhoogste - zullen de genaden krijgen om een groot deel van dit
bedenkelijk en snood plan, dat door deze verdorven groepering voorbereid
wordt tegen hun medebroeders en –zusters, te helpen tegenhouden.
De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen
om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid.
Jullie moeten intens bidden dat hij snel geveld wordt, samen met de Valse
Profeet.
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Jullie, Mijn volgelingen, zullen speciale kruistochtgebed-litanieën krijgen om
zijn macht te doorbreken en verzwakken.
Deze moeten na de Waarschuwing dagelijks gebeden worden en bij voorkeur
gedurende de aanbidding van de Heilige Eucharistie.
Deze litanieën, bedoeld om de Antichrist en zijn leger te vernietigen, zullen
een krachtige werking hebben en als genoeg zielen zich bij deze gebeden
aansluiten, zullen deze een grote rol spelen bij het verstoren van een groot
deel van de plannen die door de Antichrist en de Valse Profeet ten uitvoer
gebracht worden.
De eerste litanie zal jullie binnenkort gegeven worden.
Blijf sterk en vertrouw op Mijn liefde voor jullie want het is niet Mijn
verlangen om jullie te zien lijden.
Al wat Ik verlang, is de vereniging van de hele mensheid in het Nieuw Tijdperk
van Vrede dat in het vooruitzicht ligt.
Dat is alles waar jullie je op moeten focussen. Alle lijden zal uitgewist en
vergeten zijn wanneer dit Nieuw Tijdperk zich ontvouwt.
Wees geduldig! Vertrouw op Mij en weet dat de liefde die Mijn Eeuwige Vader
voor zijn kinderen bezit, onovertrefbaar is en jullie begrip te boven gaat.
Bemin en vertrouw op Zijn grote liefde en weet dat de kracht van Mijn
goddelijke barmhartigheid zo sterk is dat, wanneer deze de gehele mensheid
omhult, miljarden zich zullen bekeren.
Dat zal gebeuren en daarop zal voor de Antichrist de kracht van de Heilige
Geest, die door de meerderheid van de zielen van Gods kinderen zal stromen,
een ondraaglijke last worden.
Het zal hem moeilijk vallen om het pantser van Gods strijdmacht te
doordringen.
Dat is de reden waarom jullie nooit de hoop mogen opgeven. De strijd om de
zielen zou verkort en getemperd kunnen worden als genoeg zielen zich
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bekeren en doen wat Ik hen opdraag.
Ik houd van jullie allemaal en Ik hoop dat jullie altijd op Mij vertrouwen.
Jullie Jezus

Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang
duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde,
tevoorschijn zal komen
Zondag 22 juli 2012 19.00u
Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment
een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich
verstrengelt met het Mijne.
Deze vereniging van lijden – die nu door veel visionairs, zieners en
slachtofferzielen ervaren wordt – dient om de ziel van diegenen die tijdens de
Waarschuwing in doodzonde zullen sterven, te bewaren.
Het is een lijden zoals geen ander en zal helpen om de vijand tijdens de
Waarschuwing te verslaan.
Mijn dochter, jij moet doorgaan Mijn boodschappen bekend te maken, ook al
gaat dat momenteel moeizaam voor jou.
De onrust in de wereld zal snel escaleren en er zullen niet enkel oorlogen
opduiken maar ook de wereldbank zal proberen de controle te bemachtigen
over een groot deel van de wereldvaluta’s.
Er zal chaos heersen en ecologische rampen zullen opkomen aangezien de
hand van Mijn Vader neervalt om de mensheid te straffen voor hun
zwakheid en slavernij van de zonde.
Mijn volgelingen, jullie gebeden hebben veel rampen afgewend die steden en
naties vernietigd zouden hebben.
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Jullie mogen het gebed nooit opgeven. Volharding en trouw aan Mij, jullie
Jezus, zal de situatie vergemakkelijken.
Jullie moeten tijdens deze tijd van strijd sterk blijven, want zeer spoedig zal
alles veranderen.
Ondanks de verdorvenheid van Satans leger, zal het groeiend geloof van Mijn
strijdmacht tegenover hen staan en hen tegenhouden in hun pogingen om
Mijn Kerk te verwoesten.
Voel jullie nooit ontgoocheld door dit werk, zelfs wanneer het soms hopeloos
lijkt. Mijn barmhartigheid is groot. Mijn liefde strekt zich uit over al Gods
kinderen.
Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de
Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen.
Dat is jullie toekomst, de toekomst van de wereld waarnaar jullie moeten
streven. De dagen van Satan zijn bijna geteld.
Verheug jullie want weldra zal het lijden vergeten zijn!
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de
Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel
Maandag 23 juli 2012 16.36u
Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd
vele malen voorzegd.
Toch hebben zij niet geluisterd naar de waarschuwingen die Ik door de
eeuwen heen aan de zieners gaf.
Een aantal van diegenen, die de belofte van de Heer kennen - die zei dat Hij
zou terugkomen om te heersen over een wereld zonder einde - kunnen de
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tekenen herkennen.
De meeste mensen zullen dat niet kunnen omdat zij de evangeliën niet
kennen.
Kinderen, deze tijd is zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder,
bied jullie bescherming tegen Satan als jullie Mij daar slechts om zouden
willen vragen.
Er werd Mij de macht verleend om hem te verpletteren. Als jullie Mijn hulp
inroepen, kan Ik jullie kwelling verlichten.
Mijn kind, zijn invloed wordt voor velen onder jullie, die hun ogen openen,
steeds duidelijker.
Zijn verdorvenheid heeft zich in veel van Gods kinderen gemanifesteerd.
De moorden, zinloze moordpartijen, oorlogen, hebzucht, vervolging,
onzedelijkheid en ongebreidelde zonden, die elk van Gods Geboden – door
Mozes opgetekend – overtreden, zijn zichtbaar voor jullie allemaal.
Diegenen die weinig geloof bezitten en zeggen: “Wat maakt het uit?”, moeten
zich bewust zijn van de schade die Satan toebrengt aan jullie ziel.
Hij is als een ziekte die moeilijk te genezen valt. Zodra deze jullie aantast,
leidt dat tot andere ziektes, nog erger dan de eerste zodat één behandeling
niet volstaat.
Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel, dat het zeer moeilijk
wordt om jullie ervan los te maken.
Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eenmaal hij
een ziel teistert, zal hij deze niet met rust laten zodat de ziel in kwestie bijna
zijn verstand verliest.
In sommige gevallen hebben zij hun eigen impulsen niet meer onder
controle.
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Als Moeder van al Gods kinderen heb Ik de macht om te helpen jullie ziel te
bewaren.
Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de
Hemel.
Jullie moeten elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden om bescherming en
dan zal Satan jullie en jullie dierbaren met rust laten.
Onderschat dit gebed nooit want de macht van Satan neemt af zodra jullie
deze bidden.
Kinderen, de kracht van God wordt nagelaten aan diegenen die een beroep
doen op Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen de sterkte te geven deze tijd door
te komen. Die kan jullie niet gegeven worden zonder dat jullie er om vragen.
Hier is het volgende kruistochtgebed dat jullie moeten bidden om
bescherming tegen Satan te vragen.
Kruistochtgebed (68) ‘Bescherm mij tegen de invloed van Satan’
Moeder van God, Moeder van de Verlossing,
bedek mij met Uw allerheiligste mantel en bescherm mijn familie
tegen de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.
Help mij te allen tijde te vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid
van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta mij nooit toe
af te dwalen van de waarheid van Zijn Leer
ongeacht hoeveel verleidingen mij voorgezet worden. Amen.
Bid, bid, bid altijd om bescherming tegen de Boze, want hij brengt in jullie
leven vreselijke pijn, onheil en ellende teweeg.
Als jullie er niet om vragen, kunnen jullie deze genaden niet ontvangen.
Vertrouw te allen tijde op Mij, jullie Moeder, want het is Mijn taak Mijn Zoon
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te helpen om de ziel van al Gods kinderen te bewaren.
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de aarde
Moeder van de Verlossing

De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet
geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de
wereld wakker te schudden
Dinsdag 24 juli 2012 17.39u
Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de
Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.
Jouw stem, Mijn dochter, zal eindelijk Gods plan op aarde, om de waarheid
over Mijn Tweede Komst te openbaren, voltooien.
Jij, Mijn dochter, bent de zevende engel, gestuurd om Gods kinderen voor te
bereiden, om hun geloof te vernieuwen zodat zij gered kunnen worden.
Wanneer jij de geheimen openbaart, vervat in de zeven zegels – die Ik, Jezus,
het Lam Gods, nu zal openen – zal jij velen woedend maken.
De verdorven leugens, doorgevoerd door diegenen die zich voordoen als
dienaren van Mijn Kerk, zullen door de klank van jouw stem ontmaskerd
worden.
Elke verachtelijke daad, begaan door Satans volgelingen - die zichzelf voor
volgelingen van Mij uitgeven - zal ontmaskerd worden, zichtbaar voor
iedereen.
Er zal getoond worden waar de nieuwe valse kerk, gecreëerd door de
Antichrist, voor staat.
Elke poging die ondernomen wordt om Gods kinderen te misleiden, zal op zijn
kop gezet worden wanneer de strijd om de mensheid te redden heviger
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wordt.
Iedereen zal getuige zijn van de godslasteringen, uitgebracht door diegenen
die niet in Mijn heilige naam spreken - al zullen velen de waarheid van God,
zoals deze nu aan de wereld gegeven wordt, niet aanvaarden.
De woorden, zo lang verborgen en afgesloten tot het einde, stromen nu uit
Mijn mond.
Geen mens zal van de waarheid uitgesloten worden. Het ware woord zal aan
allen getoond worden aangezien Ik voorbereidingen tref om de mensheid
nogmaals te behoeden voor de eeuwige verdoemenis.
De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard,
worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden.
De evangeliën zullen nogmaals, na zo’n lange tijd, over heel de wereld
verspreid worden.
De blinden zullen weer zien.
De stommen zullen spreken waarbij de waarheid als honing van hun lippen
stroomt.
De doven zullen luisteren en de waarheid zal hen de troost schenken die zij al
zolang missen in hun leven.
De geloofsafval zal openbreken en ongelouterde zielen, hongerend naar de
waarheid, zullen deze eindelijk met open armen aanvaarden.
De macht van God zal zich thans manifesteren in elke hoek.
Wees er zeker van dat het gebroed van Satan en zijn aanhang alles zullen
doen wat zij kunnen, om te verhinderen dat het Boek der Waarheid door de
liefde van God aan de wereld gegeven wordt.
Zij zullen er machteloos tegen staan, ook al zal dat niet zo lijken.
De Hemel wacht nu op het moment om geheel de mensheid samen te
brengen voor Mijn glorieuze Wederkomst.
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Laat Mij nooit in de steek! Verwelkom Mij daar Ik jullie voorbereid op Mijn
Tweede Komst!
Breng jullie familie mee en kom in Mijn armen terwijl Ik voorbereidingen tref
om jullie in de bescherming van Mijn bijzondere genaden vanuit de Hemel te
hullen.
Ik roep jullie allemaal op om de laatste oproep – door Mijn zevende
boodschapper, aan wie de bevoegdheid gegeven werd om de zeven bazuinen,
de inhoud van het zevende zegel, te openbaren – te herkennen terwijl het
koor van de engelen zich voorbereidt op de ontvouwing van de profetieën.
Jullie Jezus

Liefde is een teken van God. Welke religie of
geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel
van God komen.
Woensdag 25 juli 2012 23.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en
hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.
God is liefde. Liefde is afkomstig van God.
Waar jullie liefde aantreffen, voelen jullie ogenblikkelijk de aanwezigheid
van God.
Bijna iedereen ter wereld voelt op een bepaald moment liefde. Liefde bevrijdt
de ziel en haar zuiverheid biedt jullie een blik op de diepte van de liefde die
God bezit voor elk van Zijn kinderen.
Liefde overwint de dood.
Liefde overwint het kwaad.
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Liefde is eeuwigdurend. Deze kan nooit vergaan want zij komt van God en zal
in eeuwigheid voortduren.
Wanneer de liefde in dit leven aangevallen wordt door de Boze – die handelt
door middel van zielen - lijdt deze, kwijnt weg en kan door onverschilligheid
of, zo nu en dan, door haat vervangen worden.
Het is enkel door de liefde, vooral voor elkaar, dat de vrede zich in de wereld
kan ontwikkelen.
Zonder liefde zouden de mensen afsterven en onvruchtbaar worden.
Wanneer jullie van een kind houden, voelen jullie dezelfde soort liefde als die
Mijn Vader in Zijn Hart draagt voor elk kind dat door Zijn schepping ter wereld
gebracht wordt.
Stel jullie eens de angst van een ouder voor wanneer een kind vermist raakt.
Het verdriet, de bezorgdheid en de ongerustheid zijn gelijk aan wat door Mijn
Vader gevoeld wordt wanneer Zijn kinderen dwalen en de waarheid over Zijn
bestaan zoekgeraakt zijn.
Stel jullie vervolgens de verschrikking voor die een ouder moet doorstaan als
hun kind niet gevonden kan worden.
Wat als zij voor eeuwig verloren geraakt zijn? Dat is het hartzeer dat Mijn
Vader doorstaat wanneer Hij zijn kinderen verliest.
Niets geeft Hem troost tot Hij hen terug kan vinden of tot zij zich omkeren en
terug naar huis, naar Hem, komen gelopen.
Geheel de schepping werd gegrondvest op de liefde van Mijn Vader.
Zijn liefde overspoelt de Hemel en de aarde en is geweldig krachtig.
Alles werd geschapen door Zijn goddelijke liefde en Zijn edelmoedigheid van
hart zodat Hij al de wonderen van de schepping met Zijn kinderen kon delen.
Zijn liefde voor Zijn kinderen zal nooit vergaan.
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Zijn verraad door Lucifer, aan wie Hij alles gaf, heeft ertoe geleid dat Zijn
liefde voor de mensheid door een groot deel van de mensen niet
beantwoord wordt.
Maar als een altijd liefdevolle Vader, is Zijn liefde zo krachtig dat niets ooit Zijn
liefde voor Zijn kinderen kan verdrijven.
Zijn liefde houdt in dat iedere persoon een tweede kans gekregen heeft.
De Waarschuwing, een groots geschenk bekrachtigd door Mijn Vader, is een
bijzondere roep vanuit de Hemel.
Deze roep, een groot bovennatuurlijk mirakel, zal elk van jullie de kans geven
om gered te worden, om geroepen te worden en om de sleutel te krijgen om
de deur naar het Nieuwe Paradijs op aarde te openen.
Wat diegenen onder jullie betreft die de sleutel tot het Paradijs aanvaarden:
jullie zullen in feite het Beest verslaan.
De wereld zal eindelijk verlost zijn van het kwaad, de zonde, het lijden en van
elke pijn.
Er zal vrede heersen.
De liefde voor Mijn Vader zal eindelijk gedijen en jullie zullen allemaal leven
overeenkomstig Zijn goddelijke Wil.
Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook
aanhangen, liefde kan enkel van God komen.
Het is het licht dat in iedere ziel aanwezig is, zelfs in diegenen die verharde
zondaars zijn, want God dooft Zijn licht nooit.
Grijp het vast! Omhels het! Klamp jullie vast aan de liefde want het zal jullie
tot Hem voeren!
Liefde zal jullie behoeden voor de duisternis.
Jullie Jezus
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Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee
gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden
Donderdag 26 juli 2012 23.55u
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn
Tweede Komst niet echt.
Mijn Tweede Komst is de vervulling van een Nieuw Verbond.
Het zal de oprichting van het volmaakt Paradijs zijn dat door Mijn geliefde
Vader liefdevol verwezenlijkt werd voor Adam en Eva. In die tijd waren alle
dingen in volmaakte harmonie en overeenkomstig de Wil van God.
De tijd sinds Mijn kruisiging op aarde is voor de mensheid pijnlijk geweest
door de heerschappij van Satan, die gedurende deze periode over de aarde
heerste.
Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten
spoedig plaatsvinden.
Het terugwinnen van het menselijk ras zal tijdens de Waarschuwing gebeuren.
Vanaf dat moment zullen de mensen, met inbegrip van diegenen die
onwetend zijn over het bestaan van God, de waarheid omhelzen.
Anderen, die traag zullen reageren op dit grote mirakel – waarbij hen het
bewijs voorgelegd wordt – zullen zich na verloop van tijd bekeren. Ook zij
zullen vragen om vergeving voor hun zondig leven.
Daarop volgt de laatste fase, de heiliging – de laatste zuivering waardoor
geheel de mensheid geschikt wordt om het volmaakte Paradijs te betreden.
Dit is het Paradijs dat oorspronkelijk bewoond werd door Adam en Eva. Pas
dan, wanneer alle mensen de Wil van Mijn Vader zullen beminnen en
eerbiedigen, zal eindelijk de Goddelijke Wil van Mijn Vader volbracht worden.
Voor dit alles geschiedt, zal er veel verzet zijn tegen de uiteindelijke
verwezenlijking van Mijn Vader Wil.
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Gods kinderen zullen naar alle kanten getrokken worden. Hoewel de Heilige
Geest tijdens de Waarschuwing zal uitgestort worden over de gehele wereld,
zal Satan alles in het werk stellen om deze wereldwijde schuldbelijdenis tegen
te houden.
Hij en zijn verdorven volgelingen, zullen zich eveneens voorbereiden op de
Waarschuwing. Het is hun doel om iedereen ervan te overtuigen dat dit niet
heeft plaatsgevonden.
Zoveel mensen zullen het moeilijk vinden om Gods liefde en het bestaan van
het Nieuw Paradijs ronduit te aanvaarden zolang Satan op aarde rondwaart.
Er zal pas vrijheid komen zodra hij verbannen is.
Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet in slagen de waarheid in te zien
en die hardnekkig weigeren om God te aanvaarden, nooit het Paradijs zien.
Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om de Goddelijke Wil van Mijn Vader te
aanvaarden.
Kruistochtgebed (69) ‘Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te
aanvaarden’
God, Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.
Help Uw kinderen om deze te aanvaarden.
Belet dat Satan Uw kinderen het recht op hun Vaders erfdeel ontzegt.
Laat ons nooit de strijd om Uw erfdeel in het Paradijs opgeven.
Luister naar onze smeekbeden
om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.
Ik vraag U, lieve Vader,
om de aarde te reinigen door Uw barmhartigheid
en ons te bekleden met Uw Heilige Geest.
Leid ons om Uw allerheiligste strijdmacht te vormen,
beladen met de kracht om het Beest voorgoed te verbannen. Amen.
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Ga heen in vrede.
Jullie Jezus

Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik
dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden
Vrijdag 27 juli 2012 18.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot
één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.
Mijn strijdmacht heeft zich al gevormd en wordt verenigd door de kracht van
de Heilige Geest die zich als een lopend vuurtje over de hele wereld
verspreidt.
Voor diegenen die thans Mijn instructies aanvaarden: hoewel jullie misschien
denken dat jullie in kleine groepjes samenwerken, moeten jullie weten dat
Mijn strijdmacht nu bestaat uit meer dan 25.000 toegewijde soldaten, die
Mijn kruistochtgebeden elke dag opnemen.
Jullie toewijding aan Mij, jullie geliefde Jezus, schenkt Mij zoveel troost en
vreugde want jullie gebeden redden elke seconde van elke dag miljoenen en
miljoenen zielen.
Als jullie hun dankbaarheid zouden kunnen zien, zouden jullie nooit meer
ophouden met bidden, zo’n kracht heeft dit.
Satan lijdt door deze missie en hij zal al het mogelijke doen om deze te
saboteren.
Dat is de reden waarom jullie nooit mogen toestaan dat intimidatie van
buitenaf, door diegenen die jullie betichten van ketterij, jullie ophoudt bij het
verspreiden van Mijn boodschappen.
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Als jullie toelaten dat anderen jullie in verwarring brengen, diegenen die
proberen jullie te vernederen of die grijnslachen om jullie geloof, kunnen er
minder zielen gered worden.
Bedenk dat deze missie hetzelfde is als wanneer jullie aan het werk zouden
zijn voor een overzeese hulporganisatie, die groepen van mensen die naar
verwoeste landen gaan om het leven te redden van diegenen die
hongersnood lijden.
Het is van vitaal belang dat jullie alle obstakels overwinnen om de slachtoffers
hulp te brengen. Eén uur vertraging kan het verschil maken tussen leven en
dood. Hetzelfde geldt voor deze missie.
Kijk voor jullie uit, negeer de inmenging van diegenen die zullen proberen
jullie weg te trekken en ruk dan verder op.
Verzamel anderen op jullie pad en voer hen naar de overwinning. De
overwinning van de redding.
Jullie strijdmacht zwelt elke dag aan. Houd Mijn hand vast tot we de
strijdmacht van 20 miljoen, die Ik verlang, bereiken. Deze zal de voorhoede
vormen in de strijd tegen de Antichrist.
Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal
vermenigvuldigen tot miljarden. En wanneer dat gebeurt, zal het Beest
eindelijk vernietigd worden.
Dat is Mijn belofte. Want Gods kinderen zullen massaal, vervuld door Zijn
goddelijke liefde, het kwaad verdelgen.
Denk eraan dat liefde sterker is dan haat. Enkel een overvloed aan liefde kan
het kwaad uitroeien.
Jullie Jezus
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Het is de zonde van abortus die voor veel naties de
ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng
gestraft worden
Zondag 29 juli 2012 20.10u
Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen,
over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.
Wanneer zij aan de zonde denken, denken veel zielen meteen aan de
zwaarste zonden zoals moord.
De zonde neemt vele vormen aan. Omdat de zonden jammer genoeg
afgedaan werden als gebreken of karaktertrekken, worden deze nu gewoon
als een natuurlijke zwakheid beschouwd. Velen geloven niet langer in de
zonde.
Abortus is, na de moord op een broeder, de grootste vorm van
volkerenmoord in de wereld. Toch wordt dit niet enkel getolereerd, maar
worden er ook wetten ingevoerd door jullie naties die dat nodig achten.
Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen
en zij zullen daarvoor streng gestraft worden.
Abortus is een verachtelijke daad en roeit generaties van Gods kinderen uit,
die zichzelf niet kunnen verdedigen.
Niemand zal een kind van God doden en een zware straf ontlopen.
Die naties, die abortus gelegaliseerd hebben, zullen tijdens de kastijding
getuige zijn van de toorn van Mijn Vader.
Zij zullen weggevaagd worden en er zal hun geen medelijden betoond
worden, zoals zij geen wroeging toonden over deze doodzonde toen zij het
doden van Gods kinderen in de schoot vergoelijkten.
Ik roep tot diegenen die listig proberen abortus af te schilderen als iets wat
nodig is om het recht van de moeder te beschermen.
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Er wordt gebruik gemaakt van leugens om de gruwel van abortus, die ingaat
tegen de wet van God, te camoufleren.
Elke wetgever, dokter of eender welke persoon die op de een of andere
manier heeft meegewerkt aan deze afschuwelijke daad, is in de ogen van God
schuldig aan deze zonde en zal de straf, die in het verschiet ligt, ondergaan.
Tot diegenen die executie goedpraten, zeg Ik dit:
Jullie, die iemand ter dood veroordelen, maken jullie schuldig aan dezelfde
misdaad waaraan deze mogelijk schuldig is.
Jullie maken jullie in dit geval schuldig aan moord en dat is een doodzonde.
Aan jullie werd niet het recht gegeven een leven te nemen. Of om te
oordelen. Enkel Ik, Jezus Christus, heb het recht om te oordelen.
Iedereen die bijdraagt aan de dood van een moordenaar, door de daad van
executie, zal voor eeuwig lijden in het vuur van de hel, tenzij zij tot inkeer
komen.
Zovelen onder jullie geloven in de wet: oog om oog. Hoezeer worden jullie
misleid. Nemen jullie de Geboden van Mijn Vader niet aan? Gij zult niet
doden!
‘Gij zult niet doden’ geldt ook voor die agressieve legers, die oprukken naar
landen die hen niet toebehoren, om deze te beheersen.
Het geldt voor legers die onschuldige zielen beschieten en doden. Dat alles is
moord! Het is in strijd met de Wet van Mijn Vader.
Andere zonden – zoals hebzucht, wellust, kwaadspreken over anderen,
mensen ontnemen wat hen rechtmatig toekomt, wraak en laster – leiden
allemaal tot nog een heleboel andere zonden.
Zij zijn in jullie huidige wereld aanvaardbaar geworden omdat jullie grootste
liefde die voor jullie zelf is.
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De leugen – die jullie gedwongen hebben moeten slikken van jullie
dubbelhartige leraren – het bevredigen van de eigen verlangens, is jullie pad
naar de zonde.
Er wordt jullie verteld dat jullie je tijd moeten besteden aan het bevredigen
van jullie honger naar rijkdom.
Er wordt jullie verteld dat je goed voor jezelf moeten zorgen – dat je de
belangrijkste persoon in je leven bent. Jullie moeten alles uitproberen om al
jullie zinnen te bevredigen. Alle anderen komen op de tweede plaats.
Dat leidt tot hebzucht, egoïsme, wellust en vervolgens kunnen jullie verleid
worden om een doodzonde te begaan.
De zonde zal nu, als nooit tevoren, door jullie naties aanvaard worden.
Er zullen wetten ingevoerd worden die de doodzonde zullen legaliseren en
wee diegenen onder jullie die bezwaar maken.
Diegenen die zullen pleiten voor een dergelijke verdorvenheid, zullen jullie
vertellen dat deze wetten dienen om de kwetsbaren te beschermen terwijl
alles wat zij doen in feite neerkomt op het legaliseren van moord, abortus, het
huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verafgoding van valse
goden.
Zij zullen de vervolging van de armen goedpraten en hen naar de straat
verdrijven om bedelaars van hen te maken.
Zij zullen wetten invoeren om jullie te dwingen op te houden jullie geloof te
praktiseren. Als jullie het toch doen, zullen jullie de wet overtreden – een
zonde in hun ogen.
Zoals Ik jullie al eerder verteld heb, is jullie wereld zo vervuld van
onwaarheden dat goed wordt voorgesteld als kwaad en kwaad wordt
voorgesteld als goed.
Jullie wereld is tegendraads, met als gevolg dat de zonde gedijt.
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Ik spoor jullie aan op jullie schreden terug te keren en de Tien Geboden te
bestuderen. Gehoorzaam aan deze en leef zoals het in de ogen van Mijn Vader
van jullie verwacht wordt.
Overtreed de Geboden en jullie zondigen! Voer aan dat bepaalde zonden
wel okee zijn en jullie trotseren Mijn Vader!
De gehoorzaamheid aan Gods Wetten is in de wereld momenteel zwak en
broos. Veel van Gods kinderen werden door Mijn gewijde dienaren niet
kordaat onderricht over de gevolgen van de zonde.
De tolerantie van de zonde is de grootste van alle zonden.
De tolerantie is een listige leugen die door de koning van de leugens, Satan, in
de geest van de mensheid gezaaid wordt.
De tolerantie is een andere manier van rechtvaardiging van de zonde om
tegemoet te komen aan de zwakheid van de mens voor het bezwijken aan de
bekoringen van Satan.
Word wakker en erken wat zonde inhoudt!
Redetwist onder elkaar en verdedig de zonde zoveel jullie willen, maar deze
zal nooit aanvaardbaar worden in de ogen van Mijn Vader.
Om het Paradijs binnen te komen, moeten jullie vrij van zonden zijn.
Om vrij van zonden te worden, moeten jullie tot inkeer komen.
Om tot inkeer te komen, moeten jullie eerst en vooral de Tien Geboden
aannemen.
Daarna moeten jullie oprecht berouw tonen.
Oprecht berouw kan maar door diegenen gevoeld worden, die zichzelf voor
Mij vernederen.
Pas dan kan de zonde vergeven worden.
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Pas dan zijn de zielen geschikt om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te
gaan.
Jullie Redder
Jezus Christus

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal
de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of
verteerd worden
Maandag 30 juli 2012 1.00u
Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de
grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de
Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.
Dat was wanneer Satan, die Mij kwelde met visioenen uit de toekomst, Mij
de lauwe dienaren van de Kerk toonde in deze tijd, jullie tijd.
Zij hebben toegelaten dat hoogmoed en valse waarheden, die door hun
tolerantie van de zonde de boventoon voeren, hen blind maken voor de
waarheid van God.
Hun aanhankelijkheid aan wereldse bezigheden leidt ertoe dat veel van Mijn
gewijde dienaren in hun ziel niet over het medeleven of de nederigheid
beschikken om Mijn volgelingen naar de heiligheid te voeren die nodig is om
hun ziel te redden.
Zovelen hebben zich tegen Mij gekeerd, hoewel zij zeggen dat zij van Gods
kinderen houden.
Door in de naam van God de verdraagzaamheid te bevorderen, bieden zij
een valse leer aan die de waarheid maskeert.
Deze afvalligen in Mijn Kerk op aarde, die in naam van de Katholieke Kerk
beweren een nieuw type van leden voort te brengen - maar die Mijn Leer
verloochenen - worden verleid door Satan, die Mijn Kerk wil vernietigen.
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Hij, de Boze, heeft reeds verschrikkelijke zonden veroorzaakt om Mijn Kerk te
bederven, en nu wil hij de laatste nagels inhameren waarbij hij Mijn Kerk zal
kruisigen en achtereenvolgens die gewijde dienaren van Mij, die het woord
van God ontheiligen door de aanvaarding van de zonde onder Gods kinderen
te vergemakkelijken, in de hel zal werpen.
Hun zonde, Mij in het gezicht slaan door in Mijn bijzijn schunnigheden te
laten aantreden – waarvan zij beweren dat deze aanvaardbaar zijn en door
God getolereerd – zal streng bestraft worden.
Door de zonde van hoogmoed en bedrog wagen zij het om zielen te misleiden
en hen de weg te wijzen naar een hol van duisternis, zonder te beseffen hoe
zij de zielen tot de vuurpoel veroordelen.
Veel van Mijn gewijde dienaren worden misleid en weten dat niet. Nochtans
zijn veel van dergelijke dienaren, als zij eerlijk zijn tegenover zichzelf, in de
war.
Verder zijn er diegenen die zich uitgeven voor Mijn gewijde dienaren maar die
van de andere kant komen. Als slaven van het Beest doen zij zich
weloverwogen voor als Mijn gezalfde priesters.
Zij berokkenen Mij zo’n verschrikkelijk zielsleed. Zij bederven niet alleen de
zielen, zij hebben ook bewust een pact gesloten met Satan, die hen zal
verslinden.
Zij verrichten op Mijn altaren walgelijke daden, in het bijzijn van de Heilige
Eucharistie, maar slechts weinigen weten dat zij dergelijke daden plegen. Toch
snak Ik naar hun zielen.
Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn
Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden. De gewijde dienaren
van Mijn Kerk kunnen echter door het Beest verleid en vernietigd worden.
Dit is voor Mij het moment om in te grijpen om hen te helpen uit te stijgen
boven deze verschrikkelijke kwellingen.
Ik heb jullie nodig - Mijn volgelingen en de gewijde dienaren onder jullie, die
beseffen wat er te midden van jullie aan het gebeuren is – om dit
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kruistochtgebed (70) te bidden. ‘Gebed voor de geestelijken om stand te
houden en trouw te blijven aan het heilig woord van God’
O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen
wanneer dit zich ontvouwt.
Help Uw gewijde dienaren om stand te houden
en trouw te blijven aan Uw heilig Woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.
Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.
Help en geleid al die gewijde dienaren,
die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.
Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden
om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.
Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus,
en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.
Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan
als zij, door de bekoring
om het bestaan van de zonde te ontkennen,
afgeleid worden. Amen.
Mijn gewijde dienaren zijn de ruggengraat van Mijn Kerk.
Zij zijn de eersten in lijn die in deze tijd geconfronteerd gaan worden met
een verschrikkelijke overrompeling van aanvallen van Satan.
Help Mij hen op pad te sturen om de overblijvers van Mijn Kerk te bewaren,
aangezien deze afstevent op een schisma dat binnenkort door de Valse
Profeet teweeggebracht zal worden.
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Kom samen en bid om de vereniging van Mijn gewijde dienaren die nodig zijn
om Mijn Kerk sterk te houden voor de dagen die in het verschiet liggen.
Jullie Jezus

H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de
Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God
vergeten wordt
Dinsdag 31 juli 2012 18.10u
Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het
Boek der Waarheid.
De Boze plaatst obstakels op jouw weg en zal nergens voor terugdeinzen om
je uit te putten.
Het is belangrijk om de voortdurende gemene leugens, waarmee je
geconfronteerd wordt door diegenen die beweren een grote kennis over het
woord van God te bezitten, te negeren.
Hun afwijzing van deze boodschappen is niet belangrijk. Jij moet enkel
reageren op het woord van Mijn Zoon en op niets anders.
Jij moet op Mijn Zoon vertrouwen en zwijgen wanneer diegenen, die verblind
zijn door leugens, jou proberen aan te klampen om je erin te luizen. Luister
niet! Reageer niet! Verkondig in plaats daarvan gewoon het woord van God.
Mijn kind, zoveel volgelingen van Christus lijden in deze tijd. Hun stemmen zijn
slechts gefluister in een wereld die jubelt over de luister van aardse
wonderen.
Het waarachtig woord van God wordt niet langer openlijk verkondigd, zelfs
niet in de Kerk door de dienaren van God.
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Beschaamd om gezien te worden bij het openlijk verkondigen van de
waarheid, wijken zij af, wanhopig proberend hun weg te vinden te midden
van de verwarring die door de secularisatie veroorzaakt wordt.
De ergernis, die teweeggebracht wordt wanneer God of Mijn geliefde Zoon,
Jezus Christus, vernoemd worden, is wijdverspreid. Zeer weinig zielen zijn
dapper genoeg om op te staan en zich tot soldaten van Christus uit te roepen.
Zelfs heilige zielen zijn bang om dat te doen, uit vrees om bij de heidenen
verontwaardiging te veroorzaken.
De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen,
heeft tot gevolg dat God vergeten wordt.
Hoezeer ween Ik wanneer Ik arme, kleine kinderen zie die bij de
ontwikkeling van hun ziel door hun behoeders veronachtzaamd worden.
Zij ontberen het voedsel van de Heilige Geest omdat hen niet geleerd wordt
hoe zij God hun liefde kunnen betuigen. Velen geloven niet in God de Vader.
Dat bedroeft Hem.
Jij, Mijn kind, hebt een moeilijke taak gekregen. Wanneer jij de inhoud van
deze boodschappen uit de Hemel aan de wereld bekendmaakt, wordt jij
vanuit drie kanten aangevallen:
Diegenen die in God geloven, maar die weigeren te luisteren naar het woord
van God zoals het nu aan de wereld gegeven wordt.
Diegenen die beweren leiders van Mijn Zoons Kerk op aarde te zijn, maar die
weigeren te luisteren omdat zij profetieën niet aannemen.
En dan diegenen die helemaal niet in God geloven.
Jouw stem zal in dovemansoren blijven vallen, maar jij mag je daardoor niet
laten ontmoedigen.
Al wat jij moet doen, is Mijn Zoon in alles te gehoorzamen en alles aan Zijn
heilige handen overlaten.
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Na verloop van tijd zullen zij luisteren. Zodra zij dat doen, zullen veel zielen
zich tot Mijn Zoon wenden met liefde en vreugde in hun hart.
Jij mag nooit aarzelen of talmen met jouw antwoord op het verzoek van Mijn
Zoon om ervoor te zorgen dat in deze tijd aan iedereen in de wereld het
woord van God gegeven wordt.
Ik vraag al Gods kinderen om gehoor te geven aan Mijn oproep om nu het
heilig woord van Mijn Zoon aan te hangen. Hij houdt van al Gods kinderen en
wenst elke ziel voor te bereiden op Zijn langverwachte Tweede Komst.
Verloochen Hem niet! Aanvaard Zijn hand van barmhartigheid voordat het te
laat is!
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de aarde
Moeder van de Verlossing

Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige
plaats, ver van de Antichrist
Dinsdag 31 juli 2012 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn
tijd bijna over de wereld gekomen is.
Jullie tijd is kort want de dagen van duisternis verstrijken en een nieuwe
dageraad, een nieuw begin, zal tevoorschijn komen.
Doordat er nog maar weinig tijd rest voordat het glorieus Tijdperk van Vrede
tevoorschijn zal komen, is het bijna afgelopen met al jullie tranen van angst en
verdriet.
De vernieuwing van het Koninkrijk op de aarde zal binnenkort plaatsvinden
en Mijn heerschappij over al Gods kinderen zal in de plaats van Satans troon
komen.
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Jullie verwarring, Mijn volgelingen, over de echtheid van Mijn oproep nu aan
jullie, zal verdwijnen.
Alles zal duidelijk worden, zoals het kristalheldere water van een bron,
aangezien dit nu uit Mijn hemels Lichaam gutst om het hart van al Gods
kinderen te verteren.
Het licht van de waarheid zal de wereld doen ontvlammen ondanks de
steeds groter wordende duisternis, die zich als een voortwoekerende ziekte
in elke hoek van de aarde gevestigd heeft.
Weldra zal de waarheid jullie vrij maken, al jullie twijfels en angsten
wegnemen en in jullie een helderheid van geest en ziel losmaken. Dan zal,
vervuld door Mijn Heilige Geest, een wereldwijde bekering plaatsvinden.
Diegenen, van wie het geloof zwak is, zullen herboren worden en het feit van
een nieuw christelijk leger zal tot stand komen.
Hoop, liefde en gebed zullen jullie staande houden terwijl Ik de wereld naar
het nieuw erfdeel voer, dat jullie al zolang beloofd wordt.
Diegenen onder jullie, die bang zijn voor Mijn boodschappen, onthoudt dit:
De wereld die jullie wacht, is een groot geschenk voor jullie en jullie familie.
Het is een Paradijs waarnaar jullie zouden moeten verlangen aangezien niets
op aarde, zoals jullie deze kennen, hiermee vergeleken kan worden.
Als jullie van Mij houden, vertrouw dan op Mijn goedheid, Mijn liefde, Mijn
belofte om jullie naar het glorieuze erfdeel, waarvoor jullie geboren werden,
te brengen.
Sta al jullie zorgen en angsten af!
Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de
Antichrist.
Bid dit kruistochtgebed (71) ‘Gebed om ons te behoeden voor de vervolging’
O Jezus, behoed Gods kinderen voor de Antichrist.
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Bescherm ons tegen de plannen om de wereld te beheersen.
Heer, behoed ons voor de vervolging.
Bescherm de duistere zielen tegen de Antichrist
zodat zij in Uw ogen verlost kunnen worden.
Help ons in onze zwakheid.
Versterk ons naar de geest om op te staan en elkaar te leiden
terwijl we in Uw strijdmacht oprukken
naar de poorten van het Paradijs.
Ik heb U nodig, lieve Jezus.
Ik houd van U, lieve Jezus.
Ik verheerlijk Uw Tegenwoordigheid op aarde.
Ik schuw de duisternis.
Ik aanbid U en ik geef mij met lichaam en geest over
zodat U mij de waarheid over Uw Tegenwoordigheid kunt openbaren
opdat ik altijd op Uw voortdurende barmhartigheid zal vertrouwen.
Amen.
Ga nu en bereid jullie ziel voor zodat jullie sterk blijven en trouw aan Mij
terwijl Ik jullie naar het eeuwig leven leid.
Jullie Jezus
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