Rusland en China zullen ontreddering veroorzaken
Zondag 1 mei 2011 21.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat er voorbereidingen aan de
gang zijn om de zielen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs op aarde dat Ik
beloofd heb.
Het is niet aan jou om de datum van Mijn Tweede Komst op aarde te kennen.
Wees er echter zeker van dat Mijn beloften altijd vervuld zullen worden!
Niemand kan Mijn grootse daad van barmhartigheid om de mensheid te
verlossen, tegenhouden. Satan heeft die macht niet. Hij, de Bedrieger, gaat
vernietigd worden, Mijn dochter, en kan niet voortbestaan. Zijn tijd is nu erg
kort. Ik waarschuw diegenen die hem door te zondigen volgen, dat zij nog
maar weinig kansen hebben om zich te verlossen. Als zij gered willen worden,
moeten zij zich nu van de zonde afkeren. Diegenen van jullie, volgelingen, die
misschien een familielid of bijzondere vriend hebben die een pad van zonde
volgt, hebben de plicht om te proberen hun ogen te openen voor de Waarheid.
Bereid jullie nu voor om het aannemen van het teken van het Beest te
vermijden!
Veel gebeurtenissen, zowel op aarde als in de Hemel, die de loop van de
geschiedenis zullen veranderen, staan nu op het punt plaats te grijpen. Bereid
jullie allemaal voor gedurende deze periode! Ik heb jullie al eerder verteld dat
geld schaars zal zijn, dus probeer alsjeblieft om jullie familie voor te bereiden
om te kunnen overleven zodat jullie het merkteken niet hoeven te aanvaarden.
Negeer Mijn smeekbeden niet alsjeblieft!
Gebedsgroepen zijn nu van vitaal belang om jullie te beschermen en de wereld
te behoeden voor de vervolging van wereldwijde politieke, en
bankinstellingen, en de zogenaamde mensenrechtenorganisaties. Hun doel is
er één van macht en controle over jullie, Mijn kinderen, al kunnen velen van
jullie dat niet zien. Mettertijd zullen jullie dat echter wel doen. En die tijd is
dichtbij. Begin nu met jullie voor te bereiden op jullie toekomstig voortbestaan
en blijf bidden want Ik zal jullie allen Mijn bijzondere genaden van
bescherming bieden! Wees alsjeblieft niet bang want al wat er echt toe zal
doen, zal jullie trouw aan Mij zijn!
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Als de ene-wereldorde de controle over het Midden-Oosten overneemt, zullen
jullie stomverbaasd zijn over hoeveel landen onder hun controle staan.
Hoeveel onschuldige zielen zullen geloven dat deze nieuwe regimes hun
vrijheid zullen bieden. Maar dat zal niet het geval zijn.
Rusland en China zullen ontreddering veroorzaken
Kijk nu hoe Rusland en China de derde bestaansvorm worden die ontreddering
zal veroorzaken! Zeer spoedig nu zullen diegenen van jullie die de controle van
jullie land overgegeven hebben aan gezichtsloze groeperingen die jullie als
marionetten behandelen, zien dat die sinistere groeperingen deze politieke
krachten – die niet van God komen – al vlug proberen te dicteren hoe jullie
moeten leven. Verdedig jullie door gebed! Elke dag en elk uur zal Ik jullie lijden
verzachten. Ontvang Mij in de Heilige Eucharistie en jullie zullen een sterkte
verwerven die jullie tijdens deze vervolging in buitengewone mate staande zal
houden!
Ik, Jezus Christus, wil geen paniek zaaien in jullie leven. Maar Ik kan niet aan de
kant staan en jullie niet waarschuwen voor deze gebeurtenissen. Uit Mijn
barmhartigheid geef Ik jullie de kans om niet alleen voorbereidingen te treffen
voor jullie geestelijk welzijn, maar ook voor het levensonderhoud van jullie
familie. Bereid jullie alsjeblieft zorgvuldig voor om het merkteken te
vermijden!
De Waarschuwing zal zonder twijfel dergelijke eventuele vervolgingen
verminderen omdat zovelen zich zullen bekeren. Bid, bid nu om een volkomen
wereldwijde bekering en om elke kwelling die zich tijdens de heerschappij van
de Antichrist en de Valse Profeet zal ontwikkelen, af te zwakken!
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Satan is een ravage aan het aanrichten in de wereld maar er
rest hem nu nog maar weinig tijd
Woensdag 4 mei 2011 20.45u
Mijn zeer geliefde dochter, het is nu met grote dringendheid dat de wereld, en
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al diegenen die onverschillig geworden zijn voor de waarheid van Mijn Leer,
naar Mijn heilig Woord moeten luisteren. Terwijl de onrust in de wereld zal
blijven toenemen, moeten jullie nu stilhouden en nadenken over de Schriften –
over wat er jullie verteld werd over de veranderingen die de wereld zal
meemaken als de zonden aanhouden.
Ook diegenen van jullie die aan het bestaan van God, de Eeuwige Vader, of aan
Mij, jullie goddelijke Redder, twijfelen, zullen dagelijks zien dat er voor jullie
ogen gezondigd wordt. Of dat nu gebeurt in het leven van alledag tijdens jullie
persoonlijke ontmoetingen, in dagbladen, op de uitzendmedia of het internet,
er valt moeilijk naast te kijken. Zelfs diegenen van jullie die in jullie aanvaarding
van de zonde tolerant zijn, zijn geschokt door de mate van verdorvenheid die
jullie gedwongen zijn te aanschouwen.
Wat zien jullie? Wat schokt jullie het meest? Is het het wrede geweld waarin
jullie op televisie ingewijd worden, bekeken vanuit jullie luie zetel? De
moorden die uitgevoerd en in de naam van de gerechtigheid door regeringen
goedgepraat worden? Of is het de verdorvenheid die tentoongespreid wordt
door obscene pornografie die als kunst voorgesteld wordt? Zijn het de leugens
die verkondigd worden door bedrieglijke fraudeurs achter het rechtssysteem
waardoor zij het zich kunnen veroorloven om hun vrijstelling van straf te
kopen? Zou het de haat kunnen zijn die door de mens aan de dag gelegd wordt
tegenover vreemden die zij op straat ontmoeten? Is het de terreur die door de
gewone burger gevoeld wordt door toedoen van hun eigen regering? Er
worden nu zoveel grieven tegen de Wetten van Mozes, de Geboden, geuit dat
het onmogelijk is om zoveel allemaal ineens te bevatten.
Orde en gezag zijn verzwonden. De liefde en edelmoedigheid die naasten
elkaar betonen, is snel aan het verdwijnen. Zelfs die trouwe dienaren van Mij,
die in de naam van God handelen, leiden hun kudde niet langer.
Deze chaos wordt veroorzaakt door de koning van de misleiding, Satan, de
Boze, die zijn uiterste best doet om zijn identiteit voor de mensheid te
verbergen. Gebruikmakend van zijn krachten spant hij, een lafaard, zich in om
te verleiden. Vergis je niet, want hij bezit krachten die hij aanwendt om de
mensheid te vernietigen! Hij zet mensen tegen elkaar op. Broeder tegen
broeder. Naaste tegen naaste. En dat allemaal met maar één doel. Namelijk
snel een ravage aan te richten in de kortst mogelijke tijd. Hij zal nooit
ophouden met jullie te kwellen, Mijn kinderen. Zie deze realiteit onder ogen!
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Neem zijn bestaan aan! Wat de niet-gelovigen betreft: het is maar wanneer
jullie de waarheid van Satans bestaan inzien, dat de Waarheid zal doordringen.
En dat is dat God, de Eeuwige Vader, werkelijk bestaat.
Denk er gewoon aan dat Satans dagen geteld zijn! Laat hem niet winnen! Bid
voor iedereen ter wereld dat ze niet in de val van haat trappen die hij opzet om
Gods kinderen te strikken. Hij doet dat niet enkel uit haat tegen jullie, maar
ook om de haat die hij jegens Mij, Jezus Christus, en Mijn Eeuwige Vader voelt.
Hij zal niet rusten voordat hij de grootst mogelijke schade aangericht heeft.
Bid, bid, bid dat zijn kracht zal afnemen! Bid vooral de heilige Rozenkrans want
dat is het gebed dat Satan zal verpletteren!
Wanneer Ik op aarde terugkeer, vergeet dan niet dat er slechts één pad naar
de eeuwigheid zal zijn, en dat is het pad waarlangs jullie op Mij moeten
toelopen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

De wreedheden van Mijn kruisiging werden niet aan de
mens geopenbaard zoals het hoort
Zaterdag 7 mei 2011 9.50u
Mijn geliefde dochter, jij moet nu Mijn kruis oppakken en Mij helpen het te
dragen op de tocht die Ik voor jou heb uitgestippeld. Mijn dierbare dochter,
hoe heb jij de afgelopen paar weken geleden. Ik liet dat gebeuren omdat het je
dichter bij Mijn Heilig Hart gebracht heeft.
Veel zielen zijn geroepen om Mijn boodschappen aan de wereld mee te delen.
Alleen de vrijwillige zuivering van de kant van de ziel zal het niveau van het
onderscheidingsvermogen bepalen. Met andere woorden, als de ziel die Ik
uitkies om Mijn Woord mee te delen zuiver is, dan zullen de boodschappen
een grotere impact hebben. Ze zullen een meer blijvende indruk op de ziel
nalaten. Deze zullen vol mededogen zijn, maar ze zullen de waarheid van Mijn
Leer openbaren in zijn ruwe vorm.

~4~

Ik heb geen tijd voor de door de mens verwachte nuances, die het gewend is
Mijn Woord op een bepaalde manier te horen – in een afgezwakte versie. Zelfs
Mijn passie aan het kruis en de wreedheden die door de mens bij Mijn
kruisiging begaan werden, werden niet aan de wereld geopenbaard zoals het
had moeten zijn. Dus bevatten maar weinigen van jullie de ontstellende
behandeling van Mij, jullie goddelijke Redder, door toedoen van de mens. Deze
behandeling van Mij waarbij Ik bespot, uitgelachen, vervloekt, verloochend en
verguisd wordt, is ook vandaag de dag nog duidelijk zichtbaar. Mijn dood
effende de weg om jullie ziel te behoeden voor de eeuwige verdoemenis. Dat
is nog steeds het geval. Vergooi het geschenk van redding niet, want zonder de
Waarheid te aanvaarden, kunnen jullie niet gered worden!
Luister hiernaar! Ik Ben de Waarheid. Ik Ben de sleutel tot jullie redding. Wend
jullie tot Mij op jullie sterfbed en vraag om verlossing, zelfs als jullie Mij en
Mijn Leer genegeerd, en Mijn werkelijke bestaan ontkend hebben! Het is nooit
te laat om jullie tot Mij te wenden om Mij te vragen jullie hand vast te houden
en Mij jullie naar het Koninkrijk van Mijn Vader te laten voeren. Maar jullie
kunnen dat enkel doen zolang jullie nog op deze aarde leven. Het is jullie enige
kans om eeuwig leven aangeboden te krijgen. Daarna zal het te laat zijn.
Jullie geliefde, goddelijke Redder
Jezus Christus

De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort
Dinsdag 10 mei 2011 16.00u
Mijn dochter, vertel de wereld dat vandaag een veelzeggende daad van Mijn
barmhartigheid plaatsvond waarbij de Heilige Geest, één van de grootste
gaven aan Mijn kinderen, over de hele wereld uitgestort werd. Dit geschenk is
onontbeerlijk om de mensheid zich op de Waarschuwing te helpen
voorbereiden. Bezield met de kracht van de Heilige Geest zullen Mijn gewijde
dienaren en volgelingen aanzienlijk gesterkt worden in hun liefde voor Mij en
Mijn Eeuwige Vader.
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Dit geschenk zal een nieuwe impuls geven aan jullie afgestompte, lauwe ziel
die om verlichting schreeuwt. Dit werd voorzegd en iedereen, met inbegrip van
de meest verharde zondaars, zal er wel bij varen.
Zoals Ik gezegd heb, kent Mijn barmhartigheid geen grenzen. Nu jullie vervuld
zijn met de geest van licht en heiligheid moeten jullie, al Mijn volgelingen van
overal, moedig zijn en Mijn woord verkondigen aan iedereen waarmee jullie in
contact komen. Verwerp de spot die jullie kunnen ondervinden want het is nu
té belangrijk om Mijn smeekbeden om bekering te negeren!
Aanhoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te geven:
O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden,
te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten.
Zeg dit gebed elke dag na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en
jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, helpen Mijn kinderen te redden.
Verlos Mij van de kwelling die Ik in Mijn Hart onderga wanneer Ik met zoveel
smart kijk naar de manier waarop Mijn heilige naam tegenwoordig in de
wereld ontvangen wordt. Er niet mee tevreden Mij te loochenen, reageren
heel veel zielen met boosheid als jullie, Mijn trouwe volgelingen, nog maar
durven te vermelden waarvoor Ik sta. Zij zijn heel kwaad doordat de Bedrieger
hen zo geslepen op het verkeerde been zet om hen van de Waarheid af te
keren. Help deze zielen, jullie allen! Bid en vraag Mij nu om de kracht die jullie
bij dit werk nodig zullen hebben!
Bijzondere genaden voor diegenen die bekering verspreiden
Aan jullie allen die bekering verspreiden zullen bijzondere genaden
geschonken worden, en in het Koninkrijk van Mijn Vader zal er een heel
bijzondere plaats voor jullie gereserveerd worden. Ga nu en laat de Heilige
Geest jullie ziel overspoelen om Mij te helpen de mensheid te redden.
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Ik houd van jullie allemaal. Ieder van jullie heeft een plaats in Mijn Heilig Hart.
Niet één van jullie, met inbegrip van de zondaars, zal van Mijn strijd om zielen
te redden uitgesloten worden.
Jullie liefhebbende Redder
Koning van barmhartigheid
Nota: Slotopmerking die na afloop van deze boodschap door onze Heer Jezus
Christus aan de zienster gegeven werd.
“Mijn dochter, deze gebeurtenis is belangrijk. Dit zal veel zielen redden voordat
de Waarschuwing plaatsvindt en zal nadien in de wereld aanwezig blijven om
te helpen verhinderen dat de zondaars terugvallen.
Dit werd voorzegd, Mijn dochter, en betekent groot nieuws. Maar Mijn
volgelingen moeten nu hard werken om Mij te helpen de strijd om zielen te
voeren.”

Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande de
bescherming van de heiligen
Woensdag 11 mei 2011 22.30u
Mijn kind, je komt nu veel dichter bij het kostbaar Hart van Mijn Zoon. Je tocht
is moeilijk geweest, maar dit vond plaats in zo’n korte tijdspanne. Het was op
bevel van God de Vader dat Ik gezonden werd om jouw roeping voor dit werk
aan jou mee te delen. Jouw antwoord kwam onmiddellijk. Je aarzelde nooit.
Want dat is de kracht van de liefde die jij voor Mij, je gezegende Moeder, bezit.
Ik heb je begeleid en overgehaald tot deze zeer bijzondere roeping. Blijf je
alsjeblieft elke dag om dagelijkse begeleiding tot Mij, je geliefde Moeder,
wenden. Al de heiligen vergezellen je steeds, maar jij weet dat niet. Je moet de
H. Benedictus, H. Jozef, H. Johannes de evangelist, H. Augustinus en H.
Aartsengel Michaël aanroepen om je de steun te geven die je nodig zult
hebben. Je bent nu zoveel sterker, Mijn kind, dat je je afvraagt waarom. Het
komt door je gehoorzaamheid aan Mijn geliefde Zoon dat je nu de genaden
ontvangt die nodig zijn voor deze bijzondere missie waarvoor jij uitgekozen
bent.
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Het elke dag bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans is belangrijk, want het
zal je beschermen tegen de Boze. De H. Benedictus werd je toegewezen om je
te allen tijde te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger. Dat is de
reden waarom de ergste van jou weggehouden werden. Bid dagelijks tot hen,
Mijn kind, om deze continue bescherming!
Aanvaard het lijden dat van jou gevraagd wordt door Mijn dierbare Zoon, Jezus
Christus, want dat zal ontelbare zielen redden. Jouw bijzonder geschenk van je
vrije wil aan Hem, zal verhinderen dat miljoenen zielen het vuur van de hel
ingaan. Blijf denken aan wat jouw lijden bewerkstelligt en aan de vreugde die
dat het Heilig Hart van Mijn Zoon zal bezorgen.
Jij geniet nu de bijzondere gave in vereniging met Mijn Zoon te zijn. Hoe meer
jij je volledig overgeeft, nederigheid laat blijken en verder offers brengt, hoe
meer je Hem zult helpen bij deze taak die zo belangrijk voor Hem is.
Wees dankbaar, Mijn kind, dat er aan jou gevraagd wordt om dit heilig werk te
verrichten, want zonder zouden miljoenen mensen niet gered kunnen worden!
Kom nu dichter bij Mijn Hart en laat Mij je dichter bij Mijn Zoon houden! Ik zal
je te allen tijde beschermen en begeleiden.
Je geliefde Moeder
Koningin van de vrede

Zoals voorzegd vond er vandaag een aardbeving plaats in
Europa
Woensdag 11 mei 2011 23.00u
Mijn geliefde dochter, vandaag vond in Europa, in Spanje, de aardbeving plaats
waarover Ik je enkele maanden geleden sprak. Er zullen nog andere
ecologische gebeurtenissen volgen die een vulkaan, overstromingen en een
hittegolf omvatten. Kijk uit naar deze gebeurtenissen want wanneer deze zich
afspelen, zal dat bewijzen dat deze boodschappen van Mij, Jezus Christus,
komen.
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Dit, Mijn dochter, is de hand van Mijn Vader die op het punt staat straffen op
de wereld los te laten om de zonde te helpen uitroeien. Bid en blijf bidden om
meer bekering om deze rampen af te zwakken!
Mijn geliefde Moeder heeft je deze avond een aantal belangrijke zaken
uitgelegd. De noodzaak van dagelijks gebed en Aanbidding is belangrijk – zo
vaak je maar kunt – want dat zal voor jou, Mijn dochter, enorme resultaten
opleveren in je werk.
Rust nu! Je bent moe. Ik zal morgen met je spreken. Ga in vrede!
Je goddelijke Redder
Jezus Christus

Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten naar de
wereld zendt
Vrijdag 13 mei 2011 22.45u
Mijn zeer geliefde dochter, dit is wat Ik de twijfelaars, in het bijzonder Mijn
gewijde dienaren, die Mijn Woord door deze boodschappen misschien
verwerpen, zou willen zeggen. Vermeerder jullie geloof in Mij door te
erkennen dat Mijn Woord niet alleen tijdens Mijn tijd op aarde maar ook
daarna door de kracht van de Heilige Geest aan de wereld gegeven werd.
Sinds het begin der tijd heeft God, Mijn Eeuwige Vader, zich door de profeten
met de mensheid in verbinding gesteld. Op deze manier werd aan de mens de
Leer van de Waarheid bekend gemaakt om ervoor te zorgen dat hun geloof
sterk bleef. Er werden door de apostelen, andere vrome leerlingen en door de
profeet Johannes, de evangelist, ook nog andere openbaringen en lessen in de
Waarheid aan de mensheid gegeven. Daarna was Mijn Woord, Mijn
onderrichtingen en alles wat de mens nodig had om hem de redding te
bezorgen die hij behoeft, in orde. Nu de wereld voor de grootste
veranderingen in zijn geschiedenis staat, heeft God, Mijn Eeuwige Vader,
nieuwe profeten naar de wereld gezonden. Vergis je niet, deze profeten
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brengen jullie geen nieuwe Leer want dat is niet nodig. In plaats daarvan
worden zij om drie redenen gestuurd.
De eerste is om de mensheid te herinneren aan de Waarheid vervat in het
Boek der Openbaring. De tweede is om de mens bedacht te maken op de
tijden waarin hij leeft zodat hij zijn geloof weer kan doen opvlammen. De
derde is om de bekering te helpen verspreiden zodat Mijn volgelingen de
allergrootste strijdmacht kunnen vormen om zielen te redden. Ik communiceer
door deze profeet en anderen opdat Mijn Woord in alle hoeken van de wereld
gehoord wordt.
Denk aan Mijn absolute liefde en mededogen!
Luister aandachtig naar al deze boodschappen die niet alleen Mijn Woord
verkondigen zoals jullie dat kennen, maar die jullie ook Mijn absolute liefde en
mededogen voor ieder van jullie openbaren. Vergeet eveneens Mijn grote
barmhartigheid niet! Alle zondaars zullen vergeven worden zodra zij om
verlossing vragen.
Het belang van de heilige Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid
Hoewel er ecologische rampen zullen komen, zal het gebed waaronder het
bidden van de heilige Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid, helpen om veel daarvan af te zwakken, onthoud dat
alsjeblieft! Denk eraan, Mijn gekoesterde kinderen, dat jullie die in Mij en Mijn
Eeuwige Vader geloven en die Mijn instructies opvolgen, niets te vrezen
hebben! Laat Mij jullie er bovendien aan herinneren dat door de twee grootse
daden van barmhartigheid die jullie gegeven worden – de gave van de Heilige
Geest, die een paar dagen geleden de hele wereld binnenviel, en de Grote
Waarschuwing – miljoenen tot de Waarheid bekeerd zullen worden. Dat zal
een groot wonder zijn en één dat de grote massa vreugde zal bezorgen.
De vervolging door de Rode Draak en diegenen die niet van God zijn
Hoewel Satan zal opstaan door zijn arme, misleide volgelingen die hij van Mij –
hun enige hoop op eeuwige zaligheid – wegtrekt, zal dat maar voor een korte
tijd zijn. Ik moet jullie echter waarschuwen dat dit een beangstigende periode
van vervolging zal zijn onder leiding van de Rode Draak en die politieke
bestaansvormen die niet van God zijn. Door gebed en de Sacramenten zullen
jullie de kracht vinden om tijdens deze beproevingen te volharden. Al deze
gebeurtenissen werden voorzegd en moeten geschieden zodat het kwaad in de
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wereld definitief uitgeroeid kan worden. Het is dus nodig dat deze zuivering en
een reeks kastijdingen plaatsvinden. Want alleen dan zal de wereld klaar zijn
voor het Nieuw Paradijs op aarde.
Negeer nooit Mijn roepen! Pas wanneer jullie zien dat de profetieën – die door
Mijn uitverkoren boodschapper aan jullie geopenbaard worden – werkelijkheid
beginnen te worden, zullen jullie zeker weten dat Ik het ben die met jullie
spreekt.
Jullie goddelijke Redder
Jezus Christus

Verwerp het werk van het new age-spiritualisme
Zondag 15 mei 2011 17.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om het werk van de
new age-beweging, die de wereld in zijn grip heeft, af te keuren.
Het Christendom is altijd het eerste doelwit van Satan geweest. Omdat hij zo
sluw is, zal hij voortdurend diegenen proberen te verleiden met een lege en
geestelijk verdwaalde ziel. Hij zal steevast pogen om zijn leugens ingekleed in
wat liefde lijkt te zijn, te presenteren. Verder zal hij proberen de geest van
Mijn kinderen te beheersen, gebruikmakend van oude, heidense tactieken die
tot doel hebben hun geest te bevrijden van de zogenaamde stress van het
moderne leven. Hoed jullie, diegenen van jullie die zwichten voor praktijken
die onder de naam van meditatie beweren jullie geestelijke toestand in een
stadium van vergetelheid te brengen. Zodra jullie toelaten dat jullie geest op
deze manier beheerst wordt, kunnen Satan en zijn demonen zo stilletjes hun
intrek nemen dat jullie het niet in de gaten zullen hebben, zo vloeiend zal de
overgang dan verlopen.
Mijd oude, spirituele praktijken waaronder het gebruik van tarotkaarten
Heel veel zielen in de wereld hunkeren naar geestelijke leiding. In hun
zoektocht om zin in hun leven te brengen, laten zij zich onbewust meezuigen in
praktijken die neerkomen op heidendom. Elke valse leerstelling die jullie ertoe
verleidt te geloven dat door oude geestelijke praktijken er vrede in jullie hart
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en ziel bereikt kan worden, moet te allen tijde gemeden worden. Leer in te
zien wat deze werkelijk zijn!
Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, het geloof in
spirituele gidsen, de metafysica en de zogenaamde gebedsgenezers zijn er om
jullie ertoe te verleiden te geloven in een alternatief, superieur bestaan buiten
datgene wat door God de Vader geschapen werd.
Waarschuwing over de ‘verheven meesters’
Velen van jullie, die voortdurend geestelijke troost zoeken in de beoefening
van het volgen van jullie engelen, moeten vandaag de dag ook bedacht zijn op
het feit dat van zodra er gewag gemaakt wordt van de term ‘verheven
meesters’, jullie er zeker van kunnen zijn dat deze engelen niet van de Hemel
komen. Verheven meesters, Mijn kinderen, zijn gevallen engelen en komen
vanuit de duisternis. Toch zal er jullie verteld en zullen jullie ervan overtuigd
worden dat zij van het Licht komen. Alles van dit heidens spiritualisme zal
jullie, als jullie het jullie leven laten overnemen, uiteindelijk naar beneden in de
putten van de duisternis trekken wanneer jullie dat het minst verwachten.
Satan zal erg omzichtig zijn met hoe hij deze duistere leugens presenteert,
want er zal jullie te allen tijde verteld worden – en jullie zullen het geloven –
dat deze dingen allemaal goed zijn.
De meeste van deze praktijken worden als goed voor jullie zelfrespect,
zelfvertrouwen en de controle over jullie leven voorgesteld – wat allemaal
leugens zijn. Deze praktijken drijven jullie niet alleen weg van de Waarheid,
maar ze bezorgen ook onnoemelijk veel ellende eenmaal de boze geesten jullie
ziel binnendringen als direct gevolg van deze praktijken.
De Bijbel waarschuwt voor de gevolgen van magie
De Waarheid mag nooit vervalst worden. De aan de mens doorgegeven
onderrichtingen in de heilige Bijbel waarschuwen de mensheid voor de
gevaren van magie, waarzeggerij en de ophemeling van valse goden. In de
wereld van vandaag worden deze praktijken voorgesteld als onschadelijk, maar
wel noodzakelijk voor jullie geestelijk welzijn. Door de aard van zachtaardige
zielen zullen velen van hen van nature naar new age-praktijken getrokken
worden omwille van de valse schijn en de liefde die deze uitstralen. Niets kan
verder van de Waarheid zijn!
Waarschuwing over de fanatieke devotie voor engelen
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Vergeet niet dat het Satan en zijn gevallen engelen zijn die omzichtig en listig
jullie nietsvermoedend in deze leugen meegezogen hebben. Tot diegenen van
jullie die een bijna fanatieke devotie voor engelen promoten, heb Ik dit te
zeggen. Waarom verkondigen jullie niet eerst het Woord van God, Mijn
Eeuwige Vader? Is deze obsessie voor engelen niet gewoon een andere vorm
van afgoderij? Ja, bid zeker om de hulp van de heilige engelen, maar stel jullie
altijd deze vraag. Gaat jullie devotie voor de engelen niet ten koste van jullie
liefde voor Jezus Christus, de Zoon van God, of voor God, de Eeuwige Vader?
Als dat zo is, beledigen jullie Mij, jullie goddelijke Redder, Jezus Christus.
Ga nu de leugens van het zogenaamde spiritualisme inzien! De engelen die
jullie aantrekken door aan dergelijke praktijken deel te nemen, zullen niet van
de Hemel of van het Licht komen. Het zal lijken dat ze van het Licht komen,
maar dat is de misleiding die Satan en zijn demonen gebruiken om hun
handelwijze geslepen te camoufleren.
Onthoud één laatste les! Verfraai jullie heidense praktijken zoveel jullie maar
willen zodat het lijkt alsof jullie het goddelijk Licht van de Hemel huldigen,
maar het zal een leugen blijven! Die leugen, en diegenen die jullie ervan
overtuigen deze bizarre tocht naar een zogenaamd geestelijk rijk – naast dat
van Mijn Vader – te volgen, zullen jullie zo dicht bij Satan brengen dat er
voorbij een bepaald punt geen terugkeer meer mogelijk zal zijn.
Het enige goddelijke Rijk van liefde dat buiten deze aarde bestaat, is de Hemel.
Al het andere dat jullie verteld werd, is onwaar. Satan wil jullie echter doen
geloven dat het wel zo is. De werkelijkheid is dat hij al die nietsvermoedende
en bijgelovige zielen naar de duisternis van de hel trekt, bij hem en al de
gevallen engelen. Alles in naam van een valse liefde.
Vergeet alsjeblieft niet dat liefde, ware liefde, alleen van God, de Eeuwige
Vader, kan komen!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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Het belang van vasten en zelfverloochening
Maandag 16 mei 2011 11.30u
Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat jullie zonder Mij niets zijn.
Het is door Mijn genaden dat jullie in het Koninkrijk van Mijn Vader leven
ontvangen. Zonder Mijn aanwezigheid in jullie leven zal het onvruchtbaar en
zonder enige echte betekenis zijn. O, hoe wou Ik dat al Mijn kinderen het leven
zouden bevatten dat Ik hun, vooral door het Sacrament van de Heilige
Eucharistie, kan bezorgen. Want het is maar wanneer jullie Mij door het
goddelijk Brood en de goddelijke Wijn in jullie ziel ontvangen, dat jullie Mijn
liefde werkelijk zullen voelen. Deze liefde zal jullie sterken, niet alleen naar
jullie ziel maar ook naar jullie geest. Mijn Tegenwoordigheid zal jullie verheffen
om ware volgelingen van Mij te worden.
Een volgeling van Mij die Mij niet regelmatig door dit Allerheiligste Sacrament
ontvangt, zal als een vat zijn dat maar halfvol is. Jullie hebben Mijn Lichaam en
Bloed, dat voor jullie allen vergoten werd, nodig om jullie met Mijn ware
aanwezigheid te vullen. Want zonder zullen jullie de ware kracht om ten volle
Mijn heerlijkheid te verkondigen, niet kunnen opbrengen.
Kinderen, jullie moeten begrijpen dat het geloof in Mijn bestaan gewoon deel
uitmaakt van jullie geestelijke tocht. Er is nog zoveel meer dat jullie moeten
begrijpen. Het zal maar door jullie verzaking aan de geneugten van het vlees
zijn, dat jullie werkelijk vervuld zullen worden. Op grond van het feit dat Satan
de mens beheerst door de bekoringen van het vlees, zouden jullie hem ook de
toegang moeten ontzeggen tot die geneugten die jullie wellicht nastreven.
Vasten is één van de krachtigste manieren om jullie ziel van Satan en zijn
demonen te bevrijden. Er zijn maar zo weinig mensen in de wereld die zich tot
dit offer kunnen verplichten, nochtans is het zo eenvoudig en schaadt het jullie
gezondheid niet. Eén dag vasten per week zal jullie bijzondere genaden
opleveren. Door ter ere van Mij, jullie goddelijke Redder, kleine offertjes te
brengen, zullen jullie niet alleen zielen redden maar zullen jullie ook dichter bij
Mij raken. Andere offers waarbij jullie wereldse goederen afslaan, zal jullie
eveneens dichter bij Mijn Heilig Hart brengen.
Het leven, Mijn kinderen, zou niet helemaal om het najagen van materiële
zaken mogen draaien als deze overbodig zijn voor jullie echte behoeften. Door
genoegen te nemen met de eenvoudige noden en jullie tijd aan Mij te wijden,
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zullen jullie ware tevredenheid ervaren. Niet enkel dat, maar jullie zullen ook
voor het eerst in jullie leven de betekenis van ware vrijheid kennen. Vergeet
niet dat Satan de mens beheerst door de verlangens van het vlees waaronder
voedsel, kleding, seks, huizen, auto’s, vakanties, een luxueus leven, muziek,
alcohol en de verafgoding van beroemde mensen. Door te aanvaarden dat
deze dingen gewoon illusies zijn, zullen jullie begrijpen dat jullie tijd op aarde
niet verspild mag worden met dergelijke nutteloze bezigheden.
Jullie tijd op aarde, kinderen, maakt gewoon deel uit van jullie tocht naar de
eeuwigheid. Na de dood gaat er voor jullie een ander soort leven voort.
Ongeacht of de mensen in God, de Eeuwige Vader, geloven of niet, hun ziel zal
na de dood nog steeds bestaan. Zoek nu het Licht op zodat jullie ziel voor
eeuwig het ware geluk en een verheven plaats in het Paradijs zal ervaren.
Breng terwijl jullie nog op aarde leven offers van het vlees, alsjeblieft, om dat
niveau van geestelijke heiligheid te bereiken! Offer ook al jullie lijden in jullie
leven op voor de verdwaalde zielen, en jullie zullen de beloningen opstrijken
die jullie in het volgende leven wachten.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Eer Mijn Vader
Woensdag 18 mei 2011 17.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb de tijd gemist die je Mij gisteren beloofde. Ik
besef dat je een erg druk leven leidt, maar vergeet niet dat Ik het leven ben dat
je moet opzoeken boven al je dagdagelijkse activiteiten.
Tijd voor de mens om eerlijk over zijn leven na te denken
De tijd waarin de mensen op een echt eerlijke manier over hun leven moeten
nadenken, is aangebroken. Overal, in alle hoeken van de wereld, moeten al
Mijn kinderen zich deze vraag stellen. Geloven zij wel of niet dat God de Vader
bestaat? Aangezien de voorzegde eindtijd steeds dichterbij komt, zullen er nu
een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Aanvaarden jullie, Mijn kinderen,
dat God, Mijn Eeuwige Vader, jullie geschapen heeft? Als jullie dat doen,
beantwoord dan de volgende vraag. Hoeveel tijd brengen jullie door met Hem
te bedanken voor de gaven van het leven, jullie familie en vrienden? Het huis
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waarin jullie leven? Het voedsel dat jullie eten? Als jullie dat niet doen, zijn
jullie geen volgeling van de Waarheid.
Betoon Mijn Vader eerbied!
Wat diegenen van jullie betreft die geloven in God, de Schepper van alle
dingen: weten jullie niet dat het gebed van wezenlijk belang is als jullie het
heerlijk leven willen genieten dat Hij voor jullie gepland heeft? Spreek dagelijks
tot Hem! Betoon Hem de eerbied die Hij verdient! Want door geen aandacht
aan Hem te schenken, beledigen jullie Mij. Ik, jullie goddelijke Redder, Jezus
Christus, roep jullie, al die toegewijde volgelingen van Mij, nu op te begrijpen
hoe belangrijk het is om Mijn Vader eer te bewijzen. Hij krijgt niet de aandacht
die Hij verdient. Veel mensen hebben een beeld van God de Vader als zou Hij
streng, schrikwekkend en toornig zijn. Jullie zijn zo vol ontzag dat jullie Hem
terzijde schuiven. Als jullie wisten hoezeer Hij naar jullie liefde snakt, zouden
jullie op jullie knieën neervallen en Hem smeken om jullie te vergeven. Bid
alsjeblieft tot God de Vader! Hij heeft jullie liefde nodig. Hij heeft jullie
toewijding nodig. Gebed tot Mijn Vader brengt enorme barmhartigheid voort.
Wanneer jullie Mijn Vader in Mijn naam vragen om jullie te beschermen en
jullie te redden, weigert Hij zelden jullie verzoek naar Zijn Allerheiligste Wil.
God, Mijn Eeuwige Vader, is zeer liefdevol en medelevend, en trouw aan Hem
zal de wereld grote genaden en heil bezorgen.
Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden!
Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden namens Zijn geliefde Zoon,
en Hij zal jullie gebeden verhoren! Er zijn nog maar zo weinig Christenen in de
wereld die vooral Zijn hulp inroepen. Hij, die de mens zo liefdevol schiep naar
Zijn beeld, wordt over het hoofd gezien. Betoon Hem de eer die nu vereist is
om de ecologische rampen die zich tijdens de Grote Verdrukking op aarde
zullen afspelen, te helpen verzachten!
Mijn Vader houdt de wereld in Zijn handen. Zijn kinderen eren of aanbidden
Hem echter niet langer. Ze zijn zich niet bewust van het feit dat, hoewel Satan
zielen blijft stelen, er slechts één macht is die de eeuwigheid zal doorstaan, en
dat is de macht van God. In Zijn barmhartigheid zal Hij jullie hulpkreten
verhoren. Aanroep Hem nu alsjeblieft, vooral in deze tijden van grote
verandering!
Jullie geliefde Redder
De Zoon van God, de Almachtige Vader, Jezus Christus
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De verantwoordelijkheid van de ouders in de wereld van
vandaag
Donderdag 19 mei 2011 18.15u
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is nu in de diepste, uiterste wanhoop
verzonken bij gebrek aan geloof in het bestaan van God, de Almachtige Vader.
Zelfs kleine kinderen ontkennen nu vrolijk Zijn bestaan. Die lege, verharde
zielen beledigen niet enkel Mijn Eeuwige Vader, maar bezorgen ook Mij veel
hartzeer.
Jullie zijn zo diep gevallen, kinderen, dat jullie elk gevoel voor de spiritualiteit
waarmee jullie geboren werden, kwijtgeraakt zijn. Hoe ver denken jullie dat
jullie liefde voor de wereld en zijn materialisme jullie zullen brengen? Diegenen
van jullie die geheel door rijkdom en de gemakken van alle wereldse
aantrekkelijkheden in beslag genomen worden, zouden moeten weten dat
deze jullie spoedig afgenomen zullen worden in het kader van de komende
zuivering.
De verantwoordelijkheid van de ouders
Waarom leren jullie je kinderen het belang van het door de mens gemaakt
materialisme ten koste van hun arme zieltjes? Jullie voornaamste doel bestaat
erin om jullie kinderen het belang van het scheppen en opbouwen van rijkdom
bij te brengen. Jullie leren hun zelden de goede zeden die ze nodig hebben om
zich uit te rusten met de verantwoordelijkheden met betrekking tot hoe ze
voor anderen respect zouden moeten tonen, om het belang van de eerlijkheid
te begrijpen en de noodzaak om voor hun broeders en zusters begrip te tonen.
Helaas zijn Mijn kinderen de weg volledig kwijt op het geestelijk pad dat ze
nodig hebben om hun uiteindelijke bestemming te bereiken. Kennen jullie
geen schaamte? Wanneer zullen jullie leren dat jullie bezeten liefde voor geld
en alles wat het biedt, op een ramp zal uitlopen? Pas wanneer jullie beroofd
zijn van deze gemakken waar jullie naar hunkeren, zullen jullie beseffen hoe
alleen jullie zijn.
Luister naar Mij zolang het nog kan! Stel de noden van jullie familie op de
eerste plaats, want dat is goed! Zorg voor hen! Maar moedig jullie kinderen
alsjeblieft niet aan om slaaf te worden van rijkdom en de zucht naar roem,
want dan zullen jullie hen in de armen van Satan drijven. Lichamelijk werden
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Mijn kinderen uit jullie geboren en het leven gegeven. Maar ze werden
geschapen door God, de Eeuwige Vader, toen ze hun ziel kregen. Toon in ieder
geval verantwoordelijkheid als ouder door te voorzien in de lichamelijke
behoeften van jullie kinderen! Maar denk eraan dat ook hun ziel voedsel nodig
heeft! Breng hun de waarheid van Mijn Leer en het belang zich om hun ziel te
bekommeren bij! Alleen dan zullen jullie je kinderen het juiste voedsel geven
naar lichaam en geest, dat ze nodig hebben om te overleven zodat ze het
eeuwig leven zullen kunnen genieten.
Jullie liefhebbende, goddelijke Redder
Jezus Christus

Verwarring over wat Mijn Tweede Komst zal inhouden
Vrijdag 20 mei 2011 10.00u
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen vragen zich af wat de Tweede Komst
werkelijk inhoudt, dus laat het Mij uitleggen.
Ik kwam de eerste keer naar de wereld om de mensheid te verlossen van de
eeuwige duisternis zodat zij van het eeuwig leven zou kunnen genieten. In Zijn
grote barmhartigheid zond God, de Almachtige Vader, Mij opdat al Zijn
kinderen het leven zouden bezitten. Want tot dan zou dat, vanwege de zonden
van Adam en Eva, niet mogelijk geweest zijn. Ditmaal kom Ik terug om al
diegenen die Mij navolgen, te belonen.
Er bestaat in de wereld veel verwarring met betrekking tot deze gebeurtenis.
Veel mensen geloven dat Mijn Tweede Komst erop wijst dat het einde van de
wereld gekomen is. Dat is niet het geval, want het zal integendeel de eindtijd
aanduiden, waarbij Satan en zijn volgelingen, die in de wereld onnoemelijk
veel ellende teweegbrengen, gedurende 1000 jaar van de aarde verbannen
zullen zijn.
Over het Nieuw Paradijs op aarde
Dit Nieuw Paradijs dat Ik beloofd heb, zal tot stand komen wanneer Hemel en
aarde samensmelten om één te worden. Dit nieuw leven dat Ik al Mijn
toegewijde volgelingen bezorg, is er een van liefde en heerlijkheid. Jullie, Mijn
volgelingen, zullen echter veel lijden te verduren krijgen terwijl deze overgang
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plaatsvindt. Om de wereld op deze grote gebeurtenis voor te bereiden, breng
Ik van tevoren een groot geschenk van Mijn barmhartigheid. De Grote
Waarschuwing, die elk en eenieder van jullie de kans zal geven jullie zonden te
zien en hoe die Mij beledigen, zal jullie in staat stellen de Waarheid in te zien.
Pas dan, wanneer jullie de smet van de zonde beseffen die in jullie bestaat,
zullen jullie de smart die Ik voel echt begrijpen.
Een vluchtige blik op wat er bij het Laatste Oordeel zal gebeuren
Door jullie allen deze grootse daad van Mijn barmhartigheid te laten ervaren,
zal er jullie werkelijk een vluchtige blik gegeven worden op wat er op de dag
van het Laatste Oordeel zal gebeuren. Op deze manier krijgen jullie eens te
meer een eerlijke kans om naar Mij terug te keren. Ik houd van jullie allemaal
met zo’n diepe en blijvende hartstocht, dat Ik al het mogelijke zal doen om
jullie uit de greep van de Bedrieger te redden.
Wees echter gewaarschuwd dat Satan via jullie broeders en zusters zijn
activiteiten zal opdrijven om jullie ervan te overtuigen Mij de rug toe te keren,
zelfs na het plaatsvinden van deze grootse gebeurtenis. Jullie moeten jullie
geest nu openen, alle menselijke redeneringen buiten beschouwing laten, om
de waarheid over jullie bestaan op aarde te aanvaarden. Elke mogelijke leugen,
ingekleed in menselijke, wetenschappelijk logische overpeinzingen, zal begaan
worden om te verhinderen dat jullie de Waarheid aannemen.
Satan wil niet dat jullie, Mijn kinderen, tot Mij komen. Zijn ijzeren greep moet
gebroken worden, maar dat kan enkel met jullie hulp. Laat hem met zijn
leugens jullie oordeel niet vertroebelen! Het zal zeer moeilijk voor jullie zijn om
zijn argumenten, beschimpingen en spot te negeren. Want dat is de manier
waarop hij te werk gaat.
Satan zal door andere mensen werken om jullie te ontmoedigen
Velen van jullie zullen niet weten dat hij zo door andere mensen werkt, wier
opvattingen jullie wellicht respecteren. Maar dat is precies hoe hij te werk
gaat. Hij zal via die arme zielen communiceren die zich door de duisternis
aangetrokken voelen. Hij zal ervoor zorgen dat hun geest afgesloten is voor de
waarheid over Mijn heerlijkheid en het eeuwig leven dat jullie rechtens
toekomt. Laat nooit ofte nimmer zijn invloed jullie liefde voor Mij aantasten!
En onthoud, daar hij deze strijd niet zal winnen, zullen die arme zielen die hem
volgen, met hem in de hel geworpen worden! Als jullie het eeuwig leven
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wensen, maak dan gebruik van deze tijd op aarde om Satan te verwerpen
zolang het nog kan!
Ik zal gedurende 1000 jaar de aarde regeren
Mijn dochter, Ik zal gedurende 1000 jaar de aarde regeren. Vergis je niet, want
Ik Ben thans verantwoordelijk voor de gebeurtenissen zoals die zich nu in de
wereld ontvouwen. Ik heb nu de weg bereid voor Mijn Nieuw Koninkrijk op
aarde en die tijd is nabij, veel dichter dan velen beseffen. Verheug jullie, want
dit nieuws zal door allen gunstig onthaald worden! Het zal een eind maken aan
al het lijden in de wereld. Het zal een fontein van liefde en heerlijkheid doen
ontbranden zodat al Mijn kinderen erin kunnen delen.
Dit Nieuw Paradijs zal jullie verstand te boven gaan, maar luister! Dit nieuw
leven zal jullie, al Mijn godsvruchtige volgelingen, een leven vrij van zorgen
bieden. Jullie zullen niets tekortkomen. Alles zal door Mij voorzien worden. Elk
en eenieder van jullie die voor dit glorieus Koninkrijk kiest, zal versteld staan
van het kostbaar juweel dat jullie wacht. Bid nu dat jullie broeders en zusters
hun ogen openen voor de waarheid van de beloftes die Ik gedaan heb, zodat
ook zij dit nieuw leven op aarde kunnen binnengaan.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Vergeving, de weg naar vrijheid
Zaterdag 21 mei 2011 10.40u
Mijn dochter, vergeving is de weg naar vrijheid. Wanneer jullie diegenen
vergeven die jullie beledigen of die jullie pijn berokkend hebben, worden jullie
vrij van geest. Het is dan dat vreugde jullie ziel vervult. Dat betekent ook dat Ik
in jullie aanwezig ben. Wanneer jullie anderen vergeven, is dat een teken van
liefde, niet alleen voor jullie naaste, maar ook liefde voor Mij, jullie goddelijke
Redder. Wat diegenen betreft die niet in Mij geloven: weet dat wanneer ook zij
anderen vergeven, Ik aanwezig ben en hen vergezel. Zij hebben er echter geen
idee van dat dit het geval is.
Vergeving is liefde. Mijn liefde is oneindig. Maar Ik smeek jullie, Mijn kinderen,
om Mij jullie zonden te laten vergeven. Konden jullie Mij maar vragen dat te
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doen, dan zouden jullie niet enkel vrij zijn, maar zouden ook de liefde en
vreugde, die jullie dan zullen ervaren, jullie verbazen. Deze daad van
nederigheid zal het jullie mogelijk maken om met liefde jegens anderen te
communiceren. Jullie licht zal schijnen en zal anderen op een bijzondere wijze
raken, maar noch jullie noch zij zullen zich daarvan bewust zijn. Na het
plaatsvinden van de verlossingsdaad zal Mijn liefde jullie ziel overspoelen.
Jullie reine ziel zal als een magneet zijn, aangezien het anderen naar jullie toe
trekt.
Anderen vergeven is niet gemakkelijk, Mijn kinderen. Trots en een gevoel van
eigenwaarde verhinderen dat deze grote daad van barmhartigheid plaatsvindt.
Dat is het werk van Satan. Want hij weet dat gebrek aan vergeving tot andere,
ernstigere zonden tegen God de Vader leidt. Wanneer jullie anderen niet
kunnen vergeven, ontwikkelen jullie in de eerste plaats een wrok die, wanneer
deze woekert, tot haat en zelfs moord leidt. In veel gevallen kan dat tot oorlog
leiden.
Als overal de mensen elkaar welwillend vergaven, dan zou haat niet bestaan.
Moord zou minder vaak voorkomen en de liefde, de liefde van God, de
Eeuwige Vader, zou zich verspreiden.
Leer elkaar te vergeven! Schuif jullie trots terzijde en vraag om Mijn
barmhartigheid! Want wanneer jullie om iets vragen dat overeenstemt met
Mijn Heilige Wil, zal jullie verzoek ingewilligd worden.
Jullie liefhebbende Redder
Koning van barmhartigheid
Jezus Christus

Nieuwe openbaringen – overstromingen in Frankrijk deze
zomer
Zondag 22 mei 2011 14.30u
Mijn zeer geliefde dochter, de openbaring die jou op 18 maart 2011 te
middernacht gegeven werd, dat er zich in mei een vulkaanuitbarsting zou
voordoen op IJsland, heeft nu plaatsgevonden. Je vraagt je wellicht af waarom
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je zo geschokt was toen dit, zoals voorzegd, gebeurde. Dus zal Ik je dat
uitleggen. Hoewel de meeste van je twijfels met betrekking tot de echtheid
van Mijn communicatie met jou verdreven zijn, was er van jouw kant toch nog
de vrees dat je deze profetieën niet juist waarnam. Je moet je nu met
vertrouwen oprichten en Mij je angsten laten wegnemen. Handel nu en
publiceer zonder aarzelen andere gebeurtenissen, die Ik aan jou geopenbaard
heb. Door dat te doen, zullen meer mensen begrijpen dat Ik het ben, Jezus
Christus, die nu de aandacht opeist die nodig is om zielen te helpen redden.
Zodra deze profetieën bevestigd worden, zal er in het hart van Mijn
volgelingen nog maar weinig twijfel bestaan over de echtheid ervan. Maar de
verharde ziel, die weigert te geloven en die altijd een logisch weerwoord zal
bieden wanneer zij de Waarheid aanschouwt, zal nog steeds niet overtuigd
zijn.
Overstromingen in Frankrijk, een hittegolf in Turkije
Luister nu naar Mij! Deze zomer zullen in het zuiden van Frankrijk
overstromingen voorkomen. In Turkije zal er een hittegolf plaatsvinden.
Andere ecologische gebeurtenissen, die wanorde zullen veroorzaken en
waarvan sommige een impact zullen hebben op andere Europese landen,
omvatten een aardbeving in Engeland (maar nog niet meteen). Verwacht een
stijging van de zeespiegel in het Middellandse Zeegebied, wat iedereen zal
schokken! Er zullen ook in Noorwegen en in Zuid-Amerika aardbevingen
gevoeld worden. Ik zal, Mijn dochter, aan jou nog andere gebeurtenissen
openbaren, maar met slechts één motief in gedachten, namelijk Mijn kinderen
te bekeren. Als en zodra zij aannemen dat Ik via jou tot hen spreek, zal dat Mij
vreugde bezorgen. Ik heb geen verlangen om Mijn kinderen schrik aan te
jagen, maar deze gebeurtenissen zullen in het kader van de komende grote
kastijding verder escaleren in de wereld. Ze zijn een noodzakelijk onderdeel in
de strijd tegen de Bedrieger.
Bid nu, Mijn kinderen, om deze gebeurtenissen af te zwakken en af te wenden,
want het gebed is als middel tot kwijtschelding uiterst krachtig!
Ga nu in vrede! Wees niet bang om deze profetieën te publiceren want ze
zullen zich voordoen!
Jullie Redder
Jezus Christus
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Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer
Maandag 23 mei 2011 9.45u
Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te
overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars
er nota van nemen.
Vergis je niet, deze boodschappen worden als geschenk aan de wereld
gegeven om jullie allen te helpen redden, al Mijn kinderen, met inbegrip van
diegenen die andere wegen naar God, de Eeuwige Vader, volgen.
De mensen, vooral de Katholieken, zullen verbijsterd zijn wanneer Ik hen niet
boven Mijn andere kinderen van andere geloofsovertuigingen stel. Mijn
woordkeuze heeft tot doel door iedereen gehoord te worden, niet alleen door
een paar uitverkorenen. Mijn liefde maakt geen onderscheid. Diegenen die de
manier waarop Ik tot de mensheid spreek in twijfel trekken, luister nu naar
Mij! Terwijl jullie, Mijn volgelingen, beseffen dat de Waarheid vanaf het
moment van Mijn kruisiging nooit veranderd is, weet ook dat Ik Mijn liefde
naar al Gods kinderen moet uitbreiden. Niemand is beter dan een ander.
Mijn dochter, je moet niet reageren of Mijn Woord proberen te verdedigen
wanneer je uitgedaagd wordt om uit te leggen waarom Ik op deze manier zou
spreken. Mijn Woord is goddelijk. Het mag niet verandert of aangepast worden
om diegenen tevreden te stellen die zichzelf als experten in de theologische
wet beschouwen. Want Mijn Woord zal aan de wereld gegeven worden in een
taal die door de mensheid van vandaag duidelijk begrepen zal worden. Velen
zullen zich afvragen waarom deze woorden niet dezelfde terminologie of
uitdrukkingen gebruiken als die door Mijn profeten en apostelen van weleer
gebruikt werden, en Ik zal hun nu antwoorden.
Vergeet niet dat Mijn Leer nooit verandert! Welke taal Ik vandaag ook gebruik
om op een moderne manier te communiceren, de Waarheid blijft hetzelfde,
blijft ongeschonden.
Wees op jullie hoede voor visionairs en zieners die beweren dat ze
boodschappen van Mij ontvangen en die oude taal of uittreksels uit de heilige
Bijbel gebruiken! Want dat is niet de manier waarop Ik vandaag de dag met de
mensheid zou communiceren. Waarom zou Ik dat doen? Zou Ik de nieuwe
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generatie dan niet afstoten, diegenen die onbekend zijn met de taal in het
heilig Boek van Mijn Vader?
Bij het meedelen van Mijn allerheiligste Woord is eenvoud de sleutel, Mijn
kinderen. Denk eraan dat eenvoud in jullie aanpak essentieel is wanneer jullie
anderen de waarheid van Mijn bestaan bijbrengen. Als jullie dat niet doen,
zullen jullie die verdwaalde zielen niet kunnen bereiken omdat ze zich doof
zullen houden.
Mijn boodschap van liefde
De boodschap van Mijn liefde is zeer eenvoudig. Ik Ben het leven waarnaar
Mijn kinderen op aarde hunkeren. Leg uit dat Ik de Waarheid ben! Maak dat
duidelijk! Zonder Mij is er geen eeuwig leven. Maak gebruik van de profetieën
die Ik aan deze boodschapper openbaar om de aandacht van de niet-gelovigen
te trekken! Want dat is de reden waarom deze aan de wereld gegeven worden.
Niet om hen schrik aan te jagen, maar om te bewijzen dat Ik nu, vandaag, op
een manier communiceer waardoor Mijn allerheiligste Woord niet alleen
gehoord maar ook geloofd zal worden.
Jullie liefhebbende Redder en Leraar
Jezus Christus
Koning van barmhartigheid

Tijdens de Waarschuwing zal de Hemel zich openen
Maandag 23 mei 2011 14.30u
Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de
zonden van de mens. Zo voelt dat. Je vangt nu een glimp, slechts een kleine
fractie, van Mijn lijden op dat Ik elke minuut van je dag het hoofd biedt. Er valt
niets te vrezen met betrekking tot de Waarschuwing, Mijn dochter.
De Waarschuwing zal een dramatische gebeurtenis zijn
Deze zal veel mensen in de wereld schokken aangezien het een dramatische
gebeurtenis zal zijn waarbij de Hemel zich zal openen en over de hele wereld
Mijn vlammen zullen opschieten. Want veel mensen zullen niet begrijpen wat
er zich afspeelt. Ze zullen zo geschokt zijn dat ze verkeerdelijk zullen denken
dat ze het einde van de wereld meemaken. Vertel hun zich te verheugen
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wanneer ze Mijn heerlijkheid aanschouwen, want als jullie er goed op
voorbereid zijn, zal dat het meest spectaculaire toonbeeld van Mijn
barmhartigheid zijn sinds de dag van Mijn kruisiging. Dat, Mijn kinderen, zal
jullie zaligmakende genade zijn en zal verhinderen dat diegenen die anders
verdoemd zouden zijn, de diepten van de hel binnengaan.
Al mijn kinderen moeten overal de verdwaalde zielen waarschuwen voor wat
ze mogen verwachten. Spoor hen aan verzoening te zoeken door nu hun
zonden te belijden! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van tevoren
in een staat van genade verkeren aangezien ze door de schok van deze
gebeurtenis het misschien niet overleven. Het is veel beter om eerst deze
goddelijke, spectaculaire gebeurtenis te aanschouwen dan op de Laatste Dag
van het Oordeel onvoorbereid te zijn.
Houd jullie allemaal sterk! Verheug jullie als jullie een vrome volgeling zijn,
want er zal jullie een glimp van Mijn goddelijke aanwezigheid getoond worden,
die jullie voorouders gedurende hun leven nooit zagen. Bid voor de rest van
Mijn kinderen! Vertel hun de Waarheid nu het nog kan! Negeer hun spot, want
als zij nu actie zouden ondernemen door te bidden om de vergeving van hun
zonden, zullen zij jullie na het plaatsvinden van dit groot mirakel dankbaar zijn!
Ga nu in vrede! Wees niet bevreesd! Bid gewoon voor die zielen zonder geloof
opdat zij niet in doodzonde sterven!
Jullie goddelijke Redder
Jezus Christus

Als jullie het moeilijk vinden om te bidden
Dinsdag 24 mei 2011 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel
werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.
Je mag nooit het gevoel hebben dat je niet genoeg doet vanwege het aantal
mensen dat deze boodschappen afwijst. Want diegenen van Mijn kinderen die
Mijn Woord nu niet aannemen, zullen dat na verloop van tijd wel doen. Ze
zullen er dan naar hongeren Mijn stem te horen.
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Blijf nu op Mij gefocust! Laat je niet op een dwaalspoor brengen door diegenen
die minachtend over deze boodschappen spreken! Wees nooit ontmoedigd,
want diegenen die nu naar Mijn Woord luisteren, verspreiden in feite uit liefde
voor Mij de Waarheid aan de anderen!
Bekering is een moeilijke uitdaging in een wereld die zo blind is voor de
waarheid van het eeuwig leven. Volharding is nodig, want met de hulp van de
Heilige Geest – van wie de kracht nu overal, over de hele wereld, gevoeld
wordt – zullen Mijn kinderen uiteindelijk terug tot Mij komen. Maar niet allen.
Want diegenen die de voorkeur zouden geven aan het kunstmatig comfort dat
hun door de Bedrieger aangeboden wordt, zullen het zeer moeilijk vinden om
het leven dat zij leiden te verwerpen. Bid nu voor heel jullie familie en al jullie
vrienden zodat jullie je tijdens de Waarschuwing allemaal kunnen verenigen in
jullie liefde voor Mij. Want als jullie deze gebeurtenis zullen aanvaarden als
jullie route naar de vrijheid, zullen jullie beloond worden met Mijn grootse
barmhartigheid.
Gebed is niet gemakkelijk
Voor veel van Mijn kinderen, die het opzeggen van lange gebeden monotoon
en een beetje saai vinden, is het gebed niet gemakkelijk. Als dit de manier is
waarop jullie bidden en jullie er moeite mee hebben, ga dan gewoon rustig
zitten om met Mij in stilte te communiceren. Overweeg eenvoudig Mijn leven
op aarde. Breng jullie de tijd in herinnering die Ik daar doorbracht en de lessen
van liefde die Ik aan jullie allen gaf. Dat is genoeg. Laat jullie rustig van geest
worden en Ik zal dan in contemplatie bij jullie zitten. Ik vergezel iedereen. Ik
Ben elke minuut van de dag aanwezig, wat jullie ook doen. Ik Ben nooit ver
weg. Denk eraan dat Ik in het leven jullie toeverlaat ben! Steun op Mij! Vraag
oprecht om Mijn bijstand en Ik zal jullie roep horen! Ik weiger jullie verzoek
nooit als dit overeenkomstig Mijn Heilige Wil is. Wanneer jullie echter vragen
om gunsten die op het oog hebben jullie te begiftigen met wereldse overdaad,
weet dan dat Ik deze nooit zal verlenen. Want Ik kan jullie nooit geschenken
geven waarvan Ik weet dat ze slecht zijn voor jullie ziel. Mijn geschenken
worden jullie gegeven opdat Ik jullie dichter bij Mijn Hart kan brengen. Want
zodra dat gebeurt, zullen jullie niets meer tekort komen.
Jullie liefhebbende en toegewijde Redder
Jezus Christus
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Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van
Mijn heilig Woord
Donderdag 25 mei 2011 16.00u
Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn
ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid
gereageerd hebben. Diegenen van jullie die gul hun tijd steken in het
promoten en verspreiden van Mijn boodschappen, zou Ik graag bedanken.
Jullie, Mijn dierbare kinderen, bezorgen Mijn bedroefd Hart grote vreugde in
deze tijd in de geschiedenis. Jullie, Mijn kinderen, zijn dapper, moedig en
bezield met de gave van de Heilige Geest. Jullie trouw en geschenk van jullie
tijd aan Mij en liefdevolle toewijding aan de Waarheid zullen in het Nieuw
Paradijs dat Ik Mijn kinderen beloofde, grote genaden opleveren.
Ik zal jullie hand leiden tijdens dit heilig werk, en jullie voelen Mijn liefde. Wees
nooit bang om Mijn Woord te verkondigen want elke kleine inspanning, van
ieder die deze boodschappen uitdraagt, zal beloond worden.
Ga nu, Mijn dierbare trouwe volgelingen! Verspreid Mijn heilig Woord en help
jullie broeders en zusters die leiding nodig hebben!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders
Donderdag 25 mei 2011 22.00u
Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het
borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens
vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen.
Daarbij zal moeder natuur weldra het onverwachte ontketenen om de mens te
tonen dat hij, ongeacht zijn arrogante zelfverzekerdheid, niet alles beheerst.
De mens heeft veel lessen te leren. De voortdurende pogingen van diegenen
met gezag om op het hoogste niveau macht te verwerven, hebben hun effect
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op de gewone mens die erop moet kunnen rekenen dat die regerings- en
bedrijfsleiders voor hun behoeften zorgen. De hulp die de mens nodig heeft,
zal enkel bewezen worden wanneer die leiders met ware liefde voor hun volk
in hun hart regeren. Jammer genoeg leiden hebzucht en machtswellust ertoe
dat dit tegenwoordig in feite niet de doelstelling van veel wereldleiders is.
God de Vader zal jullie zondige daden niet langer tolereren
Mijn waarschuwing aan die leiders overal ter wereld, wie jullie ook zijn, is deze.
Leg jullie volk oneerlijke praktijken en ontbering op, en de hand van Mijn
Eeuwige Vader zal in allerijl neerkomen op die landen en locaties waar jullie
verblijven! Hij zal jullie zondige daden niet langer tolereren. Verberg jullie als
jullie dat willen, maar dat zal zinloos zijn! Jullie vernietigingswapens zullen
vernield worden. Jullie behandeling van jullie medeburgers zal een situatie
creëren waarvoor jullie je tegenover God, de Eeuwige Vader, zullen moeten
verantwoorden, of jullie dat nu leuk vinden of niet. Jullie morele
verantwoordelijkheden moeten gerespecteerd worden, want uiteindelijk
zullen jullie geoordeeld worden naar jullie daden.
Leid jullie volk met liefde, waardigheid en eerbied voor hun lichamelijk en
moreel welzijn! Ontzeg jullie volk het recht op godsdienstvrijheid niet of leg
dictatuur op, van welke aard dan ook, die hen in naam van de politieke
eenheid dwingt hun religieuze gebruiken stop te zetten of te beperken, en
jullie zullen ten dode opgeschreven zijn. Jullie zullen niet enkel boeten voor
jullie handelwijze, maar ook het oordeel zal hard zijn. Ieder van jullie die trouw
zweert aan jullie volk in de naam van God, de Eeuwige Vader, en dan
oneerlijke nieuwe wetten instelt die hun het recht op voedsel, onderdak en
godsdienstvrijheid ontzeggen, zal geconfronteerd worden met de toorn en de
hand van God de Vader.
De wereld lijdt nu in elk land door dictatuur, alhoewel niet op plaatsen
waarvan jullie zouden uitgaan dat dit het geval is. De wereld lijdt bovendien
onder financiële moeilijkheden die de kwetsbare zwakker maken. Ik zeg nu tot
die leiders die nog enig christelijk plichtsbesef hebben, te strijden voor het
recht om Mijn Leer jullie beslissingen, die overal op Mijn kinderen een directe
impact zullen hebben, te laten beïnvloeden.
Wat diegenen van jullie betreft die in de wandelgangen van de macht
samenspannen om een veelheid aan landen op een gecontroleerde manier te
onderdrukken, wat natie na natie zal treffen en overal tot ontbering zal leiden:
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wees jullie ervan bewust dat jullie gedrag bestraft zal worden! Want God, de
Eeuwige Vader, is tot nu toe geduldig geweest in de hoop dat jullie de
nutteloosheid van jullie handelwijze zouden inzien. In plaats daarvan hebben
jullie doorgezet als een elitaire groep, die zich belangrijker acht dan de rest
van het menselijk ras. Jullie acties, wees gewaarschuwd, zullen op een ramp
uitlopen. Jullie verknochtheid aan rijkdom, overheersing en hebzucht zal jullie
niet enkel naakt en kwetsbaar achterlaten, maar ook in een slechtere staat dan
diegenen die jullie door machtsmisbruik mishandelen.
De tijd voor de strijd om de wereld te bevrijden van het kwaad en de
heerschappij van Satan is aangebroken. God de Vader staat nu op het punt om
veel aardbevingen, tsunami’s en overstromingen te ontketenen in een poging
jullie wakker te schudden. Jullie intriges om wereldleiders en machthebbers
van religieuze groeperingen omver te werpen en controlemaatregelen in te
voeren, waaronder een ene-wereldmunt, zullen niet onder tafel geveegd
worden. Als jullie nu deze gebeurtenissen zich zien ontvouwen, zullen jullie dat
onmogelijk kunnen negeren. Deze gebeurtenissen zullen jullie blinde
machtsverslaving aan het wankelen brengen. Jullie zullen de dwaling van jullie
handelwijze gaan inzien. En zodra jullie dat doen, zal Ik staan te wachten. Jullie
zullen naar Mij toe rennen en niet alleen om vergeving vragen, maar ook jullie
liefde voor Mij aanwenden om het weer goed te maken. Jullie, Mijn kinderen,
die een diepe, onderliggende liefde voor Mij bezitten, zijn Mijn grootste hoop
bij het verslaan van het kwaad en de oneerlijke politieke corruptie nu in de
wereld. Bid om de genaden om jullie te helpen terug naar Mij te keren.
Klimaatkatastrofen die sinds de dagen van Noah niet meer gezien werden
Gebed zal, zoals Ik al eerder gezegd heb, rampen in de wereld helpen
afzwakken aangezien deze nu afstevent op een reeks klimaat gerelateerde
rampen die sinds de dagen van Noah niet meer door de mens gezien werden.
De wereld zoals jullie die kennen, zal plotseling zoveel ondergaan, dat chaos en
verwarring de norm zullen zijn.
Waarom zouden jullie dat laten gebeuren? Ik spreek tot diegenen met een
enorme politieke en financiële invloed, die ingewijd zijn in wat er zich achter
gesloten deuren afspeelt. Dit is jullie laatste kans, die jullie vanuit een gevoel
van liefde en mededogen voor de mensen alom gegeven wordt, om jullie om
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te keren en met jullie slechte gewoontes te stoppen – af anders de gevolgen
ervan te dragen.
Jullie rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
Koning van barmhartigheid

Omgaan met financiële tegenspoed
Vrijdag 27 mei 2011 13.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste
één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij
maken. Dit offer zal jouw zuiverheid van de ziel doen toenemen en je dichter
bij Mijn Allerheiligste Hart brengen.
In deze tijden staan Mijn kinderen voor veel uitdagingen in de wereld.
Uitdagingen waarmee ze vroeger nooit te kampen hadden. De grootste
uitdaging bestaat er nu in om te gaan met de wijze waarop geld steeds
schaarser wordt. Dat is voor velen die het nodig hebben om hun huis te
behouden en hun familie te voeden, zeer beangstigend. De tweede
moeilijkheid is het gebrek aan enige zinvolle geestelijke begeleiding in hun
leven, dat tot op heden als belangrijk gezien wordt.
Verlies jullie inkomen, en jullie zullen jullie eerzuchtige verlangens naar
wereldse luxegoederen verliezen! Want wat hebben jullie aan een luxueuze
auto als jullie je familie niet kunnen voeden? Wat hebben jullie aan een mooie
jurk als jullie het in huis niet warm kunnen houden omdat jullie je niet kunnen
veroorloven het goed te verwarmen? Het is maar wanneer Mijn kinderen
merken dat ze beroofd zijn van de overdaad waaraan ze gewend geraakt
waren, dat ze de realiteit waarin ze gestort werden, beseffen.
De dag van vandaag moeten jullie basisbehoeften jullie prioriteit zijn. Daarna
moeten jullie je afvragen: wat is er nu belangrijk? Zodra jullie gevoed en
gekleed zijn, wat dan? Wanneer jullie je inspannen om de fundamentele
elementen te bewaren, is een haantje-de –voorste zijn niet langer aan de orde.
Afgunstig zijn op de rijkdom en status van jullie naaste doet er niet meer toe.
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Het is pas dan dat jullie de geestelijke vertroostingen zullen opzoeken, die al zo
lang ontbraken in jullie leven.
Wend jullie tot Mij en Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper van alle dingen,
in jullie zoektocht om verkwikking van de geest te vinden! Kom niet in de
verleiding om remedies te gaan zoeken bij spirituele genezers, tenzij ze Mij
vertegenwoordigen! Zoek geen kunstmatige troost in genotsmiddelen om jullie
pijn en verdriet te verlichten! De enige manier waarop jullie vrij van zorgen en
angst zullen worden, bestaat erin jullie tot Mij, Jezus Christus, jullie Redder, te
wenden.
Ik sta nu te wachten. Vraag Mij jullie te helpen en Ik zal voorzien in jullie
basisbehoeften. Ik zal jullie altijd voorzien van wat jullie willen. Maar jullie
moeten Mij er eerst om vragen. Houd jullie kopzorgen nooit voor jezelf! Deel
deze met Mij! Overhandig Mij al jullie zorgen! Ik zal onmiddellijk reageren,
want het vervult Mij met vreugde wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen.
Jullie toegewijde Redder
Jezus Christus
Koning van barmhartigheid en mededogen

Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook
rechtvaardigen
Zondag 29 mei 2011 17.30u
Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen
omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. Velen van hen zijn er zich niet
van bewust dat ze Mij beledigen omdat ofwel de Waarheid hen niet geleerd
werd of omdat ze besloten hebben hun zonden te verdedigen. Veel van
diegenen die zondigen, proberen hun daad te rechtvaardigen omdat ze naar
anderen luisteren die verdraagzaamheid als voorwendsel gebruiken om de
zonde te rechtvaardigen. Zonde zal in de ogen van Mijn Vader altijd zonde
blijven, hoe klein de zonde ook is. Veel van diegenen die zwaar zondigen,
weten op de één of andere manier altijd hun zogenaamde ‘recht om te
zondigen’ te verdedigen door hun ogen te sluiten voor het kwaad dat hun
zonde vertegenwoordigt.
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Mijn kinderen hebben geluk dat Ik hun hun zonden vergeef
Kenden Mijn kinderen overal Mijn barmhartigheid maar, dan zouden ze
beseffen hoe gelukkig ze zich mogen prijzen dat hun dit groot geschenk van de
vergeving die Ik hun in dit leven bied, gegeven wordt. Als ze niet regelmatig om
vergeving vragen, zullen hun zonden ertoe leiden dat ze keer op keer blijven
zondigen. Hoe meer ze zondigen, hoe verder ze zich van Mij verwijderen en
hoe moeilijker het zal worden om terug naar Mij te komen. Luister naar Mij!
Mijn barmhartigheid is er opdat jullie allen er baat bij zouden vinden. Neem
dat nu van Mij aan! Laat de wereld jullie niet in de val lokken doordat jullie aan
de verleidingen van de zonde ten prooi vallen! Zodra jullie zondigen, komen
jullie vast te zitten en zullen jullie niet meer weten waar jullie terecht kunnen.
De zonde maakt dat jullie je diep in jullie binnenste ongemakkelijk voelen.
Verdraagzaamheid is tegenwoordig in de mode
Zoveel van Mijn kinderen blijven luid roepen om de noodzaak van
‘verdraagzaamheid in de samenleving’. Verdraagzaamheid, het rekbaar begrip
ervan, is tegenwoordig in de mode. Het kan aangewend worden om zelfs de
zwaarste zonde te verdraaien. Verdraagzaamheid wordt in een handige vorm
gegoten om in de wereld van vandaag elk soort zonde die de mens kent, te
verdedigen. Iedereen eist het recht op verdraagzaamheid op. Wat de zonde
ook is, het zal in de meeste gevallen als een burgerrecht gepromoot worden.
Hoezeer de zonden ook als ‘goed zijnde’ gepromoot worden, ze zullen altijd
verkeerd zijn. Het wordt tijd dat de mens de Waarheid onder ogen ziet, om
weer degelijk te worden. Om te aanvaarden dat de zondige daden waaraan ze
deelnemen moreel verwerpelijk zijn. Om hun medemensen, onder wie die
kinderen in de moederschoot, in alles als gelijke te behandelen.
Bid intens om de genaden de Waarheid te zien zoals ze is, en niet de vervalste
versie waarin jullie verkiezen te geloven omdat dit goed uitkomt voor jullie
egoïstische doelen. Er is maar één Waarheid. In jullie hart kent ieder van jullie
het verschil tussen goed en kwaad. Aanvaard dat nu als jullie willen dat Ik jullie
behoed voor het vuur van de hel!
Jullie Redder
Jezus Christus
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De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen
Maandag 30 mei 2011 3.00u
Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen
nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de
Waarschuwing voor te bereiden.
Mijn vlammen van Goddelijke Barmhartigheid die aan de wereld geschonken
worden om ieder van jullie een voorsmaak te geven van hoe de Laatste Dag
van het Oordeel zal zijn, gaat door zovelen van jullie verkeerd geïnterpreteerd
worden. Deze grote dag van de Waarschuwing komt met de maand dichterbij,
dus moeten jullie nu tijd voor de voorbereiding op Mijn Goddelijke
Barmhartigheid reserveren.
Heel veel zielen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat deze
gebeurtenis werkelijk inhoudt. Als gevolg daarvan zullen zovelen van de schok
sterven, wat Mij bedroeft want voor diegenen die het niet overleven, zal dat
door de erbarmelijke staat van hun ziel komen. Katholieken van overal, ga nu
te biechten als jullie baat willen vinden bij Mijn grootse daad van liefde en
barmhartigheid! Christenen en andersgelovigen, spreek in stilte en vertel God
hoe berouwvol jullie zijn, hoeveel spijt jullie hebben van jullie zonden en vraag
Hem om jullie je zonden te vergeven. Enkel diegenen die sterk van hart zijn in
hun liefde voor Mij en God, de Almachtige Vader, zullen voldoende voorbereid
zijn. Anderen zullen, door hun geestkracht en sterk karakter, eindelijk de
Waarheid beseffen en Mij met liefde in hun hart aanvaarden.
Wat de anderen betreft: de schok zal zo hard zijn, dat zij dood zullen
neervallen wanneer in hun duisternis hun ziel aan hen geopenbaard wordt.
Tegen die tijd zal het te laat zijn om te verzoeken om vergeving. Er zal geen
hoop meer voor hen zijn. Bid, bid, jullie allen, opdat zoveel mogelijk zielen deze
grootse daad van barmhartigheid zullen overleven!
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische
erediensten bezighouden
Maandag 30 mei 2011 22.00u
Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan
Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.
Toen Ik over de zonde sprak, heb Ik de verachtelijke zonden die begaan
worden en die de gewone zondaars zelfs moeilijk zouden kunnen vatten, niet
geopenbaard. Jullie zouden compleet gechoqueerd zijn door de
misselijkmakende praktijken die door zogenaamde verfijnde, westerse
genootschappen achter gesloten deuren uitgevoerd worden.
De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen uit eerbied voor Satan ritueel
vermoord worden, zijn in de wereld van vandaag realiteit. Maar dat zijn slechts
enkele van de intens slechte daden die door de door Satan beïnvloede mens
begaan worden. Ga zover, Mijn kinderen, en jullie zullen het onmogelijk vinden
om terug tot Mij te komen! Andere daden die Mijn Hart breken, omvatten het
lichamelijk misbruik, vooral van jonge, onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het
soort zonden omschrijven die velen van jullie enorm zouden verontrusten als
Ik ze in detail zou beschrijven. Door hun erediensten zijn de volgelingen van
Satan barbaars in hun behandeling van het menselijk wezen, voor wie zij geen
enkel respect hebben. Offers, waaronder mensenoffers, godslasteringen,
vervloekingen en daden van heiligschennis tegenover Mij, Mijn Eeuwige Vader
en Mijn geliefde Moeder, zijn vaste rituelen. Deze satanische aanbidders
kennen zo weinig schaamte dat ze in het openbaar pronken met hun
oneerbiedigheid door middel van muziek, films, tv en kunstvormen. Diegenen
die zich aan dergelijke heiligschennissen schuldig maken, zullen de eeuwige
verdoemenis tegemoet gaan, waar zij voor eeuwig in de hel zullen branden.
Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij, jullie Redder, Jezus
Christus, zullen ontvangen. Het is tevens Mijn laatste verzoek aan jullie om
jezelf te redden nu het nog kan.
Ik, Jezus Christus, uit geen loze bedreigingen. Ik zal er alles aan doen om jullie
te redden. Maar voorbij een bepaald punt is er niets meer dat Ik kan doen om
jullie tegen te houden op zoek te gaan naar de valse troost waarvan jullie
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denken dat de Boze jullie deze zal bieden. Bevrijd jullie nu van de satanische
ketenen waardoor jullie gebonden zijn, en vlucht nu naar Mij! Ik zal jullie
redden, maar jullie moeten Mij tijdens dit leven, terwijl jullie nog in leven zijn,
vragen om jullie te vergeven.
Denk eraan, de keuze is aan jullie: Hemel of hel. Jullie kiezen zolang jullie nog
op deze aarde leven, want jullie zullen dat niet meer kunnen wanneer jullie
naar het volgende leven overgaan.
Jullie immer geduldige en liefhebbende Jezus Christus

Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen
Mij praten!
Dinsdag 31 mei 2011 10.00u
Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou
geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. De snelheid waarmee
deze boodschappen door jou ontvangen en zo snel in zoveel talen
gepubliceerd werden, laat je de dringende noodzaak zien van wat deze
voorhouden. Het toont je bovendien de goddelijke leiding aan het werk in zijn
meest volmaakte vorm.
Hoewel deze boodschappen bol staan van Mijn onderrichtingen, worden ze
eigenlijk gegeven om het belang ervan uit te leggen in dit leven - terwijl jullie
dat nog kunnen - over jullie ziel te waken. Veel mensen – vooral diegenen met
weinig geloof in God, de Eeuwige Vader – zullen wanneer ze deze
boodschappen lezen, erdoor verontrust worden. Velen zullen zich bekeren.
Sommigen zullen bang zijn voor hun toekomst, en die van hun familie en
vrienden, op deze aarde.
Vertel hun a.u.b. dat Ik van hen houd!
Door eerst hun geest open te stellen voor het feit dat God echt bestaat, zullen
zij klaar zijn voor de tweede fase. Het is dan dat zij zich zullen beginnen af te
vragen waarom dergelijke communicatie plaatsvindt. Waarom Jezus Christus,
de enige Zoon van God de Eeuwige Vader, dergelijke buitengewone stappen
zou ondernemen. Zij zullen tot deze voor de hand liggende conclusie komen.
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Het is omdat Ik van elk en iedereen van jullie houd, dat Ik jullie wil redden. Ik
wil jullie allemaal koesteren, en Ik moet tot het uiterste gaan om jullie dichter
bij Mijn Hart te brengen.
Ik wil jullie in jullie hart raken zodat er in jullie ziel een licht zal ontbranden. Er
valt niets te vrezen in deze wereld als jullie volkomen op Mij zullen
vertrouwen. Ik heb prachtige plannen voor ieder van jullie die dichter bij Mijn
Heilig Hart zullen komen. Er wachten jullie de meest buitengewone
geschenken. Heb geen angst voor de wereldse onrust, want Ik zal al diegenen
beschermen, die in Mij geloven, en Ik zal voor jullie lichamelijke behoeften
zorgen. Vertrouw op Mij, de Heer van de mensheid, gestuurd om jullie
nogmaals te redden van de eeuwige duisternis.
Wend jullie tot Mij als onschuldige kinderen!
Het is niet nodig om gebeden te leren als jullie er geen kennen. Ja, deze zijn
bevorderlijk, maar al wat Ik jullie vraag te doen, is om met Mij te spreken. Op
de manier dat jullie doorgaans met een vriend zouden kletsen, ontspan jullie,
neem Mij in vertrouwen. Vraag Mij om Mijn hulp! Mijn barmhartigheid is
volkomen en loopt over, gewoon wachtend om jullie ermee te overstelpen.
Kenden jullie het mededogen maar dat Ik voor iedereen op aarde heb. Zelfs
voor zondaars. Mijn kinderen zijn Mijn kinderen, zelfs wanneer zonde hun ziel
bevlekt. Ik verafschuw de zonde maar houd van de zondaar.
Zovelen van jullie zijn bang om regelmatig om vergeving te vragen. Jullie
moeten je nooit zorgen maken – nooit. Als jullie oprecht spijt hebben, zullen
jullie vergeven worden.
De zonde, Mijn kinderen, zal een aanhoudend probleem zijn. Zelfs Mijn
vroomste volgelingen zondigen, en zondigen telkens opnieuw. Dat is een feit.
Eenmaal Satan losgelaten werd, geraakte de zonde wijdverspreid. Velen zijn te
beschaamd om zich tot Mij te wenden. Zij laten het hoofd zakken en knijpen
een oogje dicht wanneer ze zich slecht gedroegen. Te trots en in verlegenheid
gebracht, gaan zij door alsof het vergeten zal worden. Wat zij niet begrijpen, is
dat duisternis duisternis aantrekt. Dus zodra jullie één maal zondigen, wordt
het veel gemakkelijker om opnieuw te zondigen. Door jullie geweten af te
sluiten, herhaalt deze cyclus zich telkens weer. Vervolgens zal de zondaar elk
mogelijk excuus verzinnen om het wangedrag onder tafel te schuiven. Zij zullen
steeds dieper in een neerwaartse spiraal blijven vallen. Dat komt doordat zij
niet weten hoe zij om vergeving moeten vragen. Omdat zij het belang van de
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nederigheid niet begrepen hebben, vinden zij het onmogelijk om zich tot Mij te
wenden. Het is niet ingewikkeld, weet je, om Mij om vergeving te vragen.
Wees nooit bang voor Mij! Ik wacht op ieder van jullie die de moed heeft zijn
eigen zonden te veroordelen. Wanneer jullie deze gewoonte aannemen, zullen
er jullie buitengewone gaven geschonken worden. Na het bekennen van jullie
zonden, zullen jullie in een staat van genade verkeren. Wanneer jullie dan het
Sacrament van de Eucharistie ontvangen, zullen jullie een opbruisende energie
voelen, die jullie zal verbazen. Dan en alleen dan, zullen jullie ware vrede
vinden.
Niets zal jullie nog van streek maken! Jullie zullen sterk zijn, niet alleen in jullie
ziel – jullie geest zal rustiger en beheerster zijn. Jullie zullen met een andere,
meer positieve instelling tegenover het leven staan. Wie zou zo’n leven niet
willen?
Kom terug naar Mij, kinderen, in deze tijd van leed in de wereld! Laat mij jullie
de vreugde tonen, die van jullie is wanneer jullie je tot Mij wenden!
Denk eraan dat Ik ooit Mijn leven voor jullie gaf! Mijn liefde kent geen grenzen.
Ik zal jullie roep beantwoorden. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.
Jullie dierbare, liefhebbende Redder
Jezus Christus

De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden
Dinsdag 31 mei 2011 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg
afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn
allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.
Toch luisteren ze nog niet. Omdat ze het niet willen weten. Terwijl veel van
Mijn trouwe volgelingen nu bedacht zijn op de komende veranderingen,
hebben velen helemaal geen interesse in de waarschuwingen die tot nog toe
door Mijn geliefde Moeder aan de wereld gegeven werden. De profetieën te
Garabandal gegeven, zullen thans werkelijkheid worden. Bereid jullie nu voor
op deze gebeurtenis, want jullie hebben nog maar een paar maanden te gaan
om jullie ziel gereed te maken!
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Mijn dochter, vrees niet, alsjeblieft, want Ik weet dat deze boodschappen je
somber gestemd hebben omdat je aan de toekomst van je kinderen denkt. De
Waarschuwing zal alles veranderen. Maar deze zal een tweesprong in de weg
voorleggen. De mensheid zal dan, na het zien van de waarheid over het
bestaan van God, uit eigen vrije wil één van de twee paden kiezen. Het pad van
redding, of het pad van de verdoemenis.
De kastijding zal een groot deel van de wereld wegvagen
Bid intens dat de mens voor het eerste kiest! Want als hij dat niet doet, zal de
wereld de zwaarste kastijding ondergaan, waarbij een groot deel ervan
weggevaagd wordt. Waarom zouden Mijn kinderen dat wensen? Nochtans zal
de mens door de zonde er jammer genoeg voor kiezen Mijn belofte te negeren
en het pad van de Bedrieger volgen. Ik heb je gezegd dat Ik je geen datum voor
de Waarschuwing zal geven, want die is door slechts enkele uitverkoren zielen
gekend. Want als deze datum openbaar gemaakt zou worden, zouden de
mensen geneigd zijn om uit een gevoel van valse nederigheid om verlossing te
verzoeken. Vertrouw op Mij! Alles zal goed komen, kinderen. Jullie zijn
gezegend dat jullie dit fantastisch geschenk van openbaring gegeven gaat
worden. Het zal nu lijken dat de wereld in de komende maanden in de aanloop
naar de Waarschuwing rustiger en ietwat vreemd wordt. Want wanneer deze
plaatsvindt, zal die mystieke ervaring zo rustig zijn – al zal dit in de lucht visueel
gezien spectaculair zijn – dat jullie beter op deze stille confrontatie met jullie
eigen geweten voorbereid zullen zijn.
Denk eraan dat hoe meer mensen vooraf voor deze gebeurtenis
gewaarschuwd worden, hoe meer zielen er gered zullen worden! Bid, bid het
Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid voor die zielen die tijdens de
Waarschuwing zullen sterven! Zij hebben jullie gebeden nodig.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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