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ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn
aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is
Vrijdag 23 augustus 2013 14.09u
Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de
wereld in veel gedaanten overspoelt.
Er wordt een georganiseerde poging ondernomen om het Christendom weg te
vagen en dat neemt veel vormen aan. Jullie zullen bemerken dat, terwijl aan de
Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God te betuigen,
elke andere geloofsovertuiging - niet van God - wel zal toegestaan worden om
dat te doen. Deze andere geloofsovertuigingen zullen grote steun krijgen
wanneer zij, in naam van hun burgerrechten, pleiten om gerechtigheid. Wat dit
zal aanrichten, is dat de zonden, die voor Mijn Vader weerzinwekkend zijn, zich
verder zullen verspreiden.
Mensen zullen gedwongen worden om de zonde in hun landen te accepteren,
en het zal voor Christenen een strafbaar feit worden om bezwaar te maken
tegen deze wetten. Christenen zullen als hardvochtig, conservatief en zonder
voeling met de mensenrechten van anderen aanzien worden. Elke eigenschap
die in de zielen wenselijk is omdat het zo door Mijn Vader bepaald werd, zal als
een voorwendsel gebruikt worden bij hun pogingen om een dergelijke
verdorvenheid in jullie naties te rechtvaardigen.
Wanneer een ziekte van het vlees een gemeenschap treft, doodt dit er velen.
Maar na een tijd van grote droefheid en veel doden, wordt de overgebleven
gemeenschap immuun voor de ziekte. De zonde zal in veel naties ziekte van het
vlees veroorzaken, als de Godsgerichten van de zegels door de Redder van de
mensheid bekendgemaakt en door de engelen van de Heer neergestort worden.
Velen zullen, als zoenoffer voor de verdorvenheid van de mens, gedood worden.
Deze zuivering zal doorgaan tot er nog enkel diegenen zullen overblijven, die
door hun liefde voor God immuun zijn voor de dood.
Christenen zullen op verschillende manieren enorm lijden. Hun geloof zal hun
ontnomen worden en in plaats daarvan zal er een gruwel te zien zijn. Hun pijn,
die reeds een aanvang genomen heeft, is dezelfde als deze die op dit moment
door Mijn Zoon ervaren wordt. Vervolgens zullen zij een verbazingwekkend
schouwspel moeten aanschouwen, als de Antichrist bij zijn aankondiging zal
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verklaren dat hij een vrome Christen is. Hij zal in zijn toespraken aan de wereld
veel passages uit de Bijbel gebruiken. Afgematte Christenen, die tot hier toe
leden, zullen opeens opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, is hier een man
die door de Hemel gezonden is als antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond
zullen veel zoete en troostende woorden vloeien, en hij zal een geschenk uit de
Hemel lijken doordat men hem het onrecht tegenover de Christenen zal zien
rechtzetten. Hij zal zorgvuldig beramen hoe hij door Christenen, en dan vooral
de Rooms-Katholieken, waargenomen wordt, want zij zullen zijn voornaamste
doelwit zijn.
Iedereen zal de Antichrist bewonderen en zijn zogenaamde christelijke daden,
gebaren en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zullen hem bij velen
meteen aannemelijk maken. Hij zal alle naties samenbrengen en ceremonieën
beginnen houden voor andere religies, in het bijzonder voor heidense
organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te
brengen. Hij zal erin slagen landen te verenigen, die tot nu toe vijanden waren.
In door oorlog verscheurde landen zal stilte te horen zijn, en zijn afbeelding zal
overal opduiken. Zijn laatste grote verwezenlijking zal plaatshebben wanneer
hij al die naties, die hij verenigt, in het domein van de Katholieke Kerk en alle
andere christelijke kerkgemeenschappen opneemt. Deze eenmaking zal de
nieuwe, ene-wereldreligie vormen. Van die dag af zal op aarde de hel
losbarsten en de invloed van de demonen zal dan op het hoogste niveau zijn
sinds de tijd vóór de zondvloed. Men zal zien dat mensen God in de nieuwe enewereldordekerk aanbidden, en zij zullen in elk opzicht godvruchtig lijken. Maar
buiten de kerken zullen zij zich openlijk aan de zonde overgeven, want geen
enkele zonde zal hen beschaamd maken. Onder de hypnotische leiding van de
valse drie-eenheid, de drie-eenheid die door Satan in het leven geroepen werd,
zullen zij naar elke vorm van zonde snakken als een middel om hun pas ontdekte
begeerten te onderhouden.
Deze verdorvenheid zal de zonden van het vlees omvatten, waarbij naaktheid
aanvaardbaar zal worden omdat de mensen op openbare plaatsen bij obscene
zonden van het vlees betrokken zullen raken. Moorden zullen heel vaak
voorkomen en door velen, waaronder kinderen, gepleegd worden.
In veel katholieke kerken zullen satanische aanbidding en zwarte missen
plaatsvinden. Abortus zal gezien worden als een oplossing voor allerhande
problemen en zal tot op de dag van de geboorte toegestaan worden.
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Het zal weldra een strafbaar feit worden om enige vorm van trouw aan Jezus
Christus te tonen. Als jullie met een echt kruis gezien worden, zal blijken dat
jullie een misdaad begaan hebben omdat jullie dan de wet zullen overtreden.
De wetgeving in jullie landen zal een tweeledige wetgeving worden – waarbij
politiek en religie in de nieuwe wereldorde met elkaar verstrengeld zullen zijn.
Deze vervolging zal ertoe leiden dat velen, zonder het te weten, het Beest zullen
aanbidden en aangetast zullen raken. Ze zullen zo aangetast zijn dat ze broer,
zus, moeder en vader aan de autoriteiten zullen verraden, als deze aan het
Christendom trouw zouden blijven. Jullie enige hoop, kinderen, om jullie
gedurende deze periode staande te houden, is het gebed.
Ik verzoek jullie dringend om er allemaal heilige voorwerpen op na te houden,
rozenkransen, gezegende kaarsen, wijwater, een exemplaar van de Bijbel en
het heilig dagelijkse missaal, samen met het kruistochtgebedenboek. Jullie
moeten het Zegel van de Levende God in huis hebben en, zo mogelijk, op jullie
dragen. Mijn Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die het dragen en
er zal hen door Mijn Zoon barmhartigheid betoond worden. Ik verzoek je
thans, kind, om de Medaille van Verlossing nu te laten vervaardigen en om een
schapulier van het Zegel van de Levende God te laten maken.
Deze boodschap is een waarschuwing vanuit de Hemel voor wat komen gaat.
Jullie moeten naar Mij, de Moeder van de Verlossing, luisteren aangezien Ik jullie
de weg naar de waarheid moet wijzen zodat jullie Mijn Zoon te allen tijde
oprecht trouw zullen blijven.
Ga heen in vrede, kinderen, en wees bedaard want door de barmhartigheid van
God zal deze beproeving kort zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, want Ik zal
tijdens jullie beproevingen altijd bij jullie zijn. Jullie zullen nooit alleen zijn.
Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het
Zegel van de Levende God
Maandag 20 februari 2012 0.20u
Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwelt van verdriet om de zonden van Mijn
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kinderen.
Zoals bij elke liefdevolle vader verscheurt hun verdorven haat voor elkaar Mijn
Hart.
Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en dat zich niet zal terugtrekken.
Ik ben de Allerhoogste God die, door de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen
gegeven heb, een voortdurende pijn zal moeten verdragen tot het Nieuw
Paradijs op aarde zich ontvouwt.
Dan zullen jullie, Mijn kinderen, jullie eenstemmig verenigen met Mijn Heilige
Wil.
Tot dat gebeurt, kan er geen vrede op aarde zijn.
Pas wanneer de Boze, en diegenen die slaafs de leugens volgen die hij beloofde,
eindelijk verpletterd zijn, kan de wereld rustig worden.
Mijn dochter, vertel Mijn kinderen dat Ik geen behagen schep in de gedachte
Mijn kinderen te straffen want Ik houd van hen.
Zij behoren Mij toe, ze zijn Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de
Boze hun ziel bedorven heeft, is een voortdurende kwelling voor Mij, hun
geliefde Vader.
Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en
bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde.
Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat jullie beschermd
zullen worden.
Want Ik laat jullie nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na.
Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van diegenen die ontbering
zullen veroorzaken in jullie landen.
Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie
stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen.
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Dit is een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en
Schepper van alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in hun hart,
kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk.
Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.
Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden
met liefde, vreugde en dankbaarheid.
O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.
Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk
van jullie liefdevol geschapen heeft.
Ik ken elke afzonderlijke ziel. Elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één
onder jullie die minder bemind wordt dan een ander.
Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één!
Blijf a.u.b. elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden!
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Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.
Jullie liefhebbende Vader in de Hemel
God de Allerhoogste

Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen
met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?
Woensdag 29 februari 2012 17.30u
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil
te kennen.
Mijn volgelingen moeten geduldig zijn aangezien alles in de wereld zal evolueren
zoals dat in het Boek van Mijn Vader voorzegd werd.
Dit alles zal gebeuren volgens de tijdsbepaling van Mijn Vader en het effect dat
jullie gebeden zullen hebben bij het helpen afwenden van wereldoorlogen.
Het duurt niet lang voor al Mijn beloften vervuld gaan worden. Jullie, Mijn
volgelingen, moeten vertrouwen op Mij, jullie geliefde Jezus.
Bid voor de zielen en laat alles aan Mij over!
Vergeet nooit tot Mijn Vader te bidden om het Zegel van de Levende God
(kruistochtgebed 33), zo vaak jullie kunnen, om jullie en je familie te
beschermen.
Zorg er ook voor dat jullie de anderen aanmoedigen om het zevendaagse
kruistochtgebed (24) te bidden om verlossing te vragen van jullie zonden.
Diegenen die dit bijzonder geschenk van gebed - waarin Ik totale absolutie
aanbied - betwisten, moeten het volgende weten. Ik ben Jezus Christus, de
Mensenzoon, en Mij werd het gezag verleend om alle zonden te vergeven.
Mijn gewijde priesters hebben eveneens de macht gekregen om de zonden te
vergeven door het Heilig Sacrament van de Biecht.
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Ik vraag dat jullie Mijn geschenk van absolutie, ten behoeve van diegenen die het
Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen of die geen lid zijn van de
Rooms-katholieke Kerk, aannemen.
Zouden jullie deze kostbare zielen het recht op Mijn geschenk ontzeggen?
Waarom zouden jullie proberen deze zielen, die Mijn goddelijk woord
aanvaarden, te weerhouden om de absolutie te ontvangen? Zouden jullie liever
hebben dat zij zich niet verlossen in Mijn ogen?
Jullie moeten liefde betonen aan jullie broeders en zusters en blij zijn dat zij dit
bijzonder geschenk van Mij, hun geliefde Jezus, krijgen.
Zelfs als zij Mijn boodschappen – gegeven aan jou, Mijn dochter – nooit lezen,
heeft elke zondaar het recht Mij te vragen om hen te vergeven zodra zij oprecht
berouw tonen in hun ziel.
Open jullie hart en bid om de gave van nederigheid!
Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend
hart niet kan, en niet zal, binnentreden?
Jullie goddelijke Redder
Jezus Christus

God de Vader: Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd
wanneer het tweede zegel verbroken is
Donderdag 8 maart 2012 19.52u
Mijn liefste dochter, de wereld heeft gedurende tweeduizend jaar gewacht op
dit moment.
Sommigen met angst in hun hart, anderen vol verwachting en zich afvragend
wanneer dit moment zou komen, en nu is het zover.
Dit is de tijd waarin Ik Mijn eindtijdprofeet, jij Maria, stuur om eindelijk het Boek
der Waarheid, dat de inhoud van het Boek der Openbaring onthult, te
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presenteren.
Ik ben de God waar al Mijn kinderen om roepen in deze verschrikkelijke tijd.
Ik ben het op wie zij, Mijn noodlijdende kinderen, nu moeten roepen.
Ik breng momenteel Mijn familie samen zodat we ons kunnen verenigen bij de
laatste strijd om de draak, die de aarde zolang gekweld heeft, te doden.
Kinderen, wees niet bang! Diegenen die Mijn Zegel dragen, het Zegel van de
Levende God, zal geen kwaad overkomen.
Satan en zijn gevallen engelen, die momenteel de wereld teisteren, hebben geen
gezag over diegenen die het merkteken van de Levende God bezitten.
Jullie moeten naar Mij luisteren, kinderen, en Mijn Zegel aanvaarden want het
zal niet alleen jullie leven maar ook jullie ziel redden.
Bid elke dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen. (*)
Zorg ervoor dat elk lid van jullie familie en geliefden de betekenis van Mijn Zegel
begrijpt.
Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade zijn en
deze zal jullie de kracht geven die jullie nodig hebben.
Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd wanneer het tweede zegel verbroken
is.
De ruiter van het rode paard is de wrekende, duistere engel die Mijn kinderen zal
doden in de vele komende oorlogen. Maar hij zal diegenen van Mijn kinderen,
die het Zegel op hun voorhoofd dragen, voorbijgaan.
Bereid jullie nu voor want deze oorlogen vinden reeds plaats en er worden er
meer gepland in elke hoek van de wereld, vooral in het Midden-Oosten en in die
landstreken waarop Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, tijdens zijn verblijf op
aarde wandelde.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste
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(*) Kruistochtgebed (33) tot God de Vader om het Zegel van Bescherming te
ontvangen (oorspronkelijk ontvangen door Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid op 20 februari 2012)

Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen
ligt
Woensdag 21 maart 2012 20.30u
Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te
vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.
Ik doel op de plannen van de wereldgroep – die jullie valuta, jullie
gezondheidszorg en jullie soevereiniteit willen controleren – die aan de gang zijn.
Het zal hen niet toegestaan worden om jullie te beheersen en de hand van
Mijn Vader zal snel neervallen als zij zouden proberen om jullie te schaden,
kinderen.
Alle gelovigen die het Zegel van Bescherming van Mijn Eeuwige Vader - het
Zegel van de Levende God - dragen, zal niets overkomen.
Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, op staande voet ervoor moet zorgen
dat zoveel mogelijk kinderen van God, in elke hoek van de aarde, onmiddellijk
toegang daartoe krijgen.
Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral deze van diegenen
die dagelijks Mijn kruistochtgebeden, het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid en de Heilige Rozenkrans bidden.
Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen
zielen gered van het vuur van de hel alsook veel aardbevingen voorkomen.
Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie belangrijkste wapen vormen
tegen het kwaad.
Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid door jullie trouw aan
Mij.
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Jullie, kinderen, zijn Mijn hedendaagse leerlingen en jullie hebben nu het gezag
gekregen en de gave van de Heilige Geest om Mijn allerheiligste woord te
verspreiden.
Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie Mijn hulp
inroepen zodat jullie te allen tijde de waarheid zullen spreken bij het
verkondigen van Mijn heilig woord.
Het kruistochtgebed (39) wordt jullie nu geschonken zodat jullie je kunnen
begeven onder al Gods kinderen en hen kunnen helpen om hun ziel voor te
bereiden op Het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.
O Jezus, mijn geliefde Redder,
ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest
zodat ik met gezag over Uw Allerheiligste Woord kan spreken
om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus,
om alle genaden die ik nodig heb
zodat ik, waar ik ook ga,
de hand kan uitsteken naar alle godsdiensten,
geloofsovertuigingen en nationaliteiten.
Help mij om te spreken met Uw tong,
om arme zielen te kalmeren door Uw lippen,
en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde
die uit Uw Heilig Hart stroomt.
Help mij de zielen, die U zo nauw aan het Hart liggen, te redden.
En sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus,
wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.
Jezus, ik ben niets zonder U
maar met Uw edelmoedige hulp zal ik in Uw naam strijden
om te helpen heel de mensheid te redden. Amen.
Mijn strijdmacht, die uit deze heilige boodschappen voortgekomen is, heeft
reeds 700.000 zielen bereikt.
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Help Mij om meer van Gods kinderen te bekeren zodat niet één ziel aan Satan
verloren gaat op het moment van het Oordeel.
Ik zal jullie sterk houden in jullie werk voor Mij, kinderen.
Ik houd van jullie, Mijn dierbare Restkerk.
Jullie geliefde Jezus

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

H. Maagd Maria: Er zal Mijn zieners in de wereld opgedragen
worden te bidden om de gevaren, verbonden aan een
wereldoorlog, af te wenden.
Woensdag 16 mei 2012 9.00u
Mijn kind, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon a.u.b.
Het is belangrijk dat al diegenen die geloven in de waarheid van het heilig
woord, dat in deze tijd aan de wereld gegeven wordt, rustig blijven.
Het is jullie plicht om gehoor te geven aan de instructies van Mijn geliefde Zoon.
Gebed en vertrouwen in Mijn Zoon zullen jullie redding bewerkstelligen.
Het geschenk van het Zegel van de Levende God zal, in een tijd van oorlog of
tweedracht, jullie grootste bescherming zijn.
Door trouw te betonen aan God de Vader, door middel van de aanvaarding van
dit kosteloze geschenk, zullen jullie vrij blijven.
Vergeet nooit de kracht van het gebed en hoe dit de impact van dergelijke
gebeurtenissen kan afzwakken.
Jammer genoeg moeten veel van deze gebeurtenissen geschieden daar ze
geprofeteerd werden.
Kinderen, Ik roep al diegenen op – die Mij, jullie Gezegende Moeder, vereren –
om te beseffen dat dit het roepen van de Hemel is.
Er zal aan al Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om de
gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.

~ 14 ~

Jullie moeten volhouden in jullie lijden en het als een geschenk aanbieden aan
God de Vader.
Het dagelijks bidden van Mijn Rozenkrans is op dit moment belangrijk,
ongeacht tot welke Kerk jullie behoren.
Jullie moeten deze bidden omdat het bescherming biedt aan de naties die deze
dagelijks en massaal bidden.
Bid, bid, bid voor Europa op dit moment en wend jullie tot Mijn Zoon en vraag
Hem de kracht, de moed en de volharding die nodig zijn om jullie vertrouwen in
God te behouden.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Hemel en Aarde
Moeder van de Verlossing

Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’
Woensdag 16 mei 2012 17.38u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk
zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.
Om dit doeltreffend te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten, gewijd
aan ‘Jezus aan de mensheid’.
Maak gebruik van deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die jullie
gegeven worden.
Mijn dochter, Maria, zal het zo regelen dat deze aangeboden worden op een
manier die jullie zal toelaten deze af te drukken, waar ter wereld jullie ook zijn.
Verspreid Mijn heilig woord a.u.b. onder alle leden van de geestelijkheid.
Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.
Anderen zullen deze, met liefde in hun hart, omhelzen.
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Jullie zullen echter grotendeels in Mijn heilige naam belachelijk gemaakt en
afgewezen worden.
Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen leden en jullie zullen voor schut gezet
worden in sommige kringen van Mijn Kerk op aarde.
Deze verbale en grove beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst
worden. Maar Ik zeg het volgende.
Denk eraan dat de haat die jullie betoond wordt, zal aantonen dat Ik het
werkelijk ben, jullie Jezus, die vanuit de Hemel tot jullie spreekt.
Gedurende dit lijden zal Ik jullie steeds weer doen opstaan, telkens jullie
neergehaald worden.
Ik zal jullie optillen en jullie sterker maken dan voorheen.
Waarom doe Ik dat? Ik doe het zodat jullie geschikt en sterker worden om Mijn
heilig woord te verspreiden.
Want pas dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien
door Mijn Heilige Geest.
Kom dus overeind en schiet op om jullie natie voor te bereiden opdat het de
wapenrusting zal ontvangen die deze nodig heeft om het merkteken van het
Beest te vermijden.
Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.
Ik zal jullie en je familie bescherming bieden, niet slechts naar de geest maar ook
een fysieke bescherming.
Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te
zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen deze ontvangen.
Denk eraan dat Ik al Mijn volgelingen elke minuut bijsta en wanneer zij Mijn
werk uitdragen, zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen dapper, sterk
en vastberaden te maken om de ziel van elke man, vrouw en kind in de wereld te
redden.
Jullie geliefde Redder
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H. Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van
Johannes
Donderdag 17 mei 2012 8.50u
Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun
veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het
kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.
Van al de gebeden die aan de mensheid gegeven werden, is dit één van de
laatste en het grootste Zegel van Bescherming dat vanuit de Hemel gezonden
wordt.
Dit om te helpen alles te doorstaan tijdens een eventuele toekomstige
vervolging, voornamelijk in tijden van overheersing en oorlog.
Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en bezit veel, hieraan
verbonden, goddelijke krachten.
Koester het en wend het aan om niet enkel jezelf, maar ook jullie familie te
beschermen.
Deze herinnering is nodig op dit moment.
Ga heen in vrede.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer
verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze
te aanvaarden, evenals elke vaccinatie
Vrijdag 1 juni 2012 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren
kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en
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wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van
hoop meer is – reeds aan het voorbereiden.
Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de
wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden
van de duisternis.
Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische
politieke leiders aller tijden.
Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meeste mensen
om de tuin leiden.
Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal als Christelijk aanzien worden. Na
verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen
waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken.
Er zal gezien worden dat hij de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal
geliefd zijn in bijna elk land van de wereld.
Bovendien zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt. Velen
zullen geloven dat hij door Mijn Vader gestuurd werd en dat hij Mij, Jezus
Christus, de Redder van de wereld, is.
Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven voor hem opgeven en hij
zal lachen en de spot met hen drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.
Dit zal de grootste misleiding aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie ziel te
roven, jullie van Mij af te nemen.
Hij en de Valse Profeet, die als een koning op de Stoel van Petrus zal zitten,
zullen heimelijk een ene-wereldreligie beramen.
Dat zal een soort van christelijke religie lijken te zijn, die de liefde uitdraagt. Deze
zal echter niet de liefde voor elkaar, die van God komt, bevorderen. In plaats
daarvan zal deze de liefde voor de Antichrist en de trouw aan hem alsook de
eigenliefde propageren.
De gruwel houdt hier niet mee op want zodra zij Gods kinderen verleid hebben,
zal de aanval ingezet worden.
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Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van
verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen
moeten deelnemen.
Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven.
Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen
worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het
merkteken van het beest zijn.
666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij
jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke
vaccinatie.
Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie
lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van
de wereldbevolking uit te roeien.
Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie
opdragen wat te doen.
Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen.
Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn.
Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door
Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden.
Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet
gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden
voor de ogen van Satans leger.
Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden.
Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten
opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden.
Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven
worden als dat nodig is.
Er is nu veel planning nodig.
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Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch niet
vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van
nood?
Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus
niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen
en jullie zullen veilig zijn.
Bid intens voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te
vermijden.
Deze onschuldige zielen zullen gered worden als zij zich in een staat van genade
bevinden op het moment dat zij gedwongen worden de chip te aanvaarden.
De rest van jullie moet plannen maken om jullie familie en jullie trouw aan de
Heilige Eucharistie en de Mis te bewaren.
Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de
transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de
Heilige Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij machteloos zal staan.
Mijn Heilige Missen moeten aanhouden. Diegenen onder jullie die dit weten,
moeten zich nu massaal verzamelen en de voorbereidingen aanvatten.
Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om
jullie gelederen overal ter wereld te laten aangroeien.
De Rots zal beladen worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zeggen dat
het Mijn nieuwe Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar!
Maar wanneer de vervolging eindigt, zullen Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren
mensen de Tempel laten heropbouwen en Mijn Nieuw Jeruzalem zal vanuit de
Hemel naar beneden komen.
Zij zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen in de Hemel en op aarde
op hetzelfde moment gehoord worden.
En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn aankomst inluiden en velen zullen
in extase ter aarde neervallen en van opluchting, uit liefde en van blijdschap
huilen.
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Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De lucht zal
opklaren, de donder zal weergalmen en de koren van de engelen zullen in zoete
harmonie zingen terwijl al Gods kinderen de ware Messias zullen verwelkomen.
Ik, Jezus Christus zal komen om te oordelen. En de Hemel en de Aarde zullen
één worden.
De nieuwe glorieuze pracht, de vernieuwde aarde, zal tevoorschijn komen en het
Nieuwe Paradijs zal al diegenen omhelzen van wie de namen in het Boek des
Levens staan en die zich eendrachtig zullen verenigen.
En terwijl de beëindiging van de oude aarde - bezoedeld door de smet van de
zonde – afgelopen zal zijn, begint het Nieuw Tijdperk pas.
Daar moeten jullie naar streven. Dat is waar jullie recht op hebben, als deel van
jullie natuurlijk erfgoed.
Focus jullie enkel op het redden van alle zielen!
Dat is de reden waarom jullie de obstakels, die op jullie weg geplaatst worden,
moeten negeren. De vervolging. Het leed. De gruwel van het kwaad door de
handen van anderen. Al wat telt, is het redden van zielen.
Jullie Redder, Jezus Christus

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.
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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.
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
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neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde.
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.

~ 23 ~

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

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
snel toe in de wereld.
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 feesten 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.
Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim H. Missen
moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien.
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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.
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.
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Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding, want deze zal zeer spoedig
plaatsvinden.
Jullie Jezus

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 toedoen 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 verzoekt om 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.
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Jullie toewijding in liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding uit het
vuur van de hel zijn.
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

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
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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.
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 uit Mijn goddelijke lippen afkomstig zijn.
Zij zullen dan opstaan en Mijn trouwe 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
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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!
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

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.
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.
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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 om de tuin geleid 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.
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.
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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.
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.
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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

H. Maagd Maria: Ik vraag al Gods kinderen om de maand
augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen
Woensdag 1 augustus 2012 16.45u
Mijn kind, veel veranderingen, die in het verleden grotendeels aan jou onthuld
werden, staan op het punt in de wereld gezien te worden.
Er zal veel verwoesting zijn, veel onrust en kastijdingen, die allemaal tot stand
komen door de zonden van de mensheid.
Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de
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redding van zielen.
Dit is wat jullie moeten doen: ga elke dag naar de H. Mis en ontvang de Heilige
Eucharistie.
Bid bovendien elke dag om 15 uur het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Diegenen onder jullie, die dat kunnen, zouden één dag per week moeten
vasten.
Mijn kinderen zullen geschokt zijn wanneer deze veranderingen zullen
plaatsgrijpen, maar als jullie trouw zijn aan de Leer van Zijn geliefde Zoon, Jezus
Christus, moeten jullie de hand van Mijn Vader nooit vrezen.
Houd a.u.b. in de komende maanden het Zegel van de Levende God in jullie huis
dicht bij jullie want er zal zich veel ontvouwen!
Het Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, aanwezig in Zijn Kerk op aarde,
wordt geschonden en zal vreselijk lijden.
Veel plannen, om de Kerk van Mijn Zoon ten val te brengen, zijn reeds gaande
en zeer spoedig zal deze instorten.
Andere voorzegde gebeurtenissen zullen nu door ecologische rampen zichtbaar
worden, aangezien de hand van Mijn Vader als straf zal neervallen op die naties
waarvan de zondige wetten niet langer getolereerd zullen worden.
Bid, bid, bid op dit moment voor de zielen die onder deze gebeurtenissen
kunnen lijden.
Benut deze maand om te bidden voor alle zielen die kunnen omkomen in
oorlogen, bij aardbevingen of in de ophanden zijnde schuldbelijdenis, de
Waarschuwing.
Mijn Hart is met jullie vervlochten, kinderen, en samen moeten we hard werken
om zielen te redden.
Door te bidden om de redding van zielen, voeren we de Heilige Wil van Mijn
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Vader uit.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede
Komst. De tijd dringt.
Dinsdag 11 september 2012 19.30u
Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt uiteindelijk de vreugde van het lijden,
wanneer dit met moed en uit vrije wil aangeboden wordt, begrepen.
De geredde zielen bezorgen je tranen van vreugde, net zoals ook zij
vervuld zijn met tranen wanneer zij ervoor behoed worden dat zij in het vuur van
de hel storten.
Weet dat Mijn missie erin bestaat om alle zielen te redden.
Vergeet nooit dat de Vader aan de mensheid de wapenrusting gegeven heeft
om zielen te behouden door de genade van de kwijtschelding.
Grijp dat aan, want daardoor kunnen alle zielen gered worden. Denk maar aan
de prachtige wereld die in het vooruitzicht ligt.
Niemand zal treuren over enig familielid, dat aan het vuur van de hel verloren
gegaan is.
Jullie, Mijn volgelingen, hebben - door jullie gebeden om zielen te redden - de
macht om de poorten van de hel te sluiten.
Laat geen mens Mijn woorden naast zich neerleggen!
Houd de mensen niet af van het aanvaarden van de genade van kwijtschelding
want Ik weet dat een aantal van Mijn gewijde dienaren dat proberen te doen.
Sommige doen dit uit een misplaatst plichtsbesef maar zij vergissen zich. Deze
genade van kwijtschelding is een geschenk van God de Vader.
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Jullie hebben de plicht, Mijn gewijde dienaren, het aan Gods kinderen te geven
om te helpen de zielen te redden.
Er is zoveel werk dat moet gebeuren om Mijn woord te verspreiden, maar er is
niet genoeg tijd.
Laat het jullie missie worden, Mijn leerlingen, om Mijn litanieën te verspreiden,
vooral het gebed om de genade van kwijtschelding!
Ga de mensen bovendien vertellen over het Zegel van de Levende God en de
volle aflaat voor vergeving van de zonden!
Jullie werden voorbereid, neem nu in de naam van God jullie wapens op en help
Mij, jullie Jezus, om de mensheid te redden.
Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd
dringt.
Denk eraan, vertrouw volkomen op Mij en Ik zal jullie bevrijden van zorgen en
angst!
Al wat jullie moeten doen, is jullie overgeven in gebed.
Bied jullie gebeden aan voor de zielen en alles zal goed komen.
Jullie Jezus

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik
van!
Donderdag 1 november 2012 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en jullie in liefde verenigd
verzamelen om jullie voor te bereiden op de moeilijke tijden die in het verschiet
liggen.
Jullie, Mijn sterke strijdmacht, zijn gezegend en jullie worden beschermd door
het Zegel van Mijn Vader, het Zegel van de Levende God.
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Bij alles wat jullie van alle kanten naar het hoofd geslingerd wordt, onthoud dat
Ik met jullie ben.
Veel gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het
schisma in Mijn Kerk op aarde, de dictaturen in elk van jullie naties – in hun kern
eensgezind verbonden – zullen zich allemaal op hetzelfde moment afspelen.
Zoveel ontwrichting zal veel tranen en tandengeknars veroorzaken, maar één
ding zal intact blijven. Dat zal de macht van God zijn en Zijn liefde voor al Zijn
kinderen.
Deze strijd zal zich voor de wereld ontvouwen en jullie, Mijn strijdmacht, mogen
niet beven van angst. Alles komt goed in Mijn Koninkrijk en jullie plaats daar is
verzekerd. Het zijn de anderen waarover jullie je nu ongerust moeten maken.
Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van! Mijn
kruistochtgebeden zullen helpen om een groot deel van de verschrikking,
veroorzaakt door de zonden van de mensheid, in te perken. Bid a.u.b. dit gebed
om de inperking van de kastijdingen.
Kruistochtgebed (83) om de inperking van de kastijdingen.
O lieve Vader, Allerhoogste God,
wij, Uw arme kinderen, werpen ons neer
voor Uw glorieuze troon in de Hemel.
Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.
Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de ziel van diegenen
die vreselijke ontberingen veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.
Vergeef hen a.u.b.
Verwijder a.u.b. de Antichrist zodra hij zichzelf bekendmaakt.
Wij vragen U, lieve Heer, om Uw hand van kastijding te temperen.
Wij smeken U om in de plaats daarvan
onze gebeden en ons lijden aan te nemen
om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.
Wij vertrouwen U.
Wij eren U.
Wij danken U voor het groot offer dat U gebracht hebt
toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond
om ons te redden van de zonde.
Wij verwelkomen Uw Zoon nogmaals
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als de Redder van de mensheid.
Bescherm ons a.u.b. Behoed ons voor het kwaad. Help onze familie.
Ontferm U over ons. Amen.
Jullie, Mijn strijdmacht, zijn in elk opzicht voorbereid. Al wat jullie moeten doen,
is op Mij vertrouwen! Wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie
in staat zijn om al jullie liefde, jullie lijden, jullie zorgen en jullie pijn aan Mij, jullie
Jezus over te geven.
Wanneer dit geschiedt, moeten jullie alles in Mijn heilige en medelijdende
handen achterlaten.
Dank om aan Mijn oproep gehoor te geven.
Jullie Jezus

Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn
– behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar
die zullen weigeren om de waarheid te erkennen
Woensdag 20 maart 2013 19.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kruisiging wordt weer helemaal opnieuw
doorleefd en elk deel is gekoppeld aan de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede
Komst.
Nu Mijn Lichaam – Mijn Kerk – gedurende zoveel jaren door de geest van het
kwaad de geseling heeft ondergaan, wordt thans de leiding binnen Mijn Kerk de
doornenkroning opgelegd.
Toen de derde doorn Mijn rechteroog doorboorde, kon Ik er niet meer door zien.
De verschrikkelijke pijn die door Mijn Moeder ervaren werd, kon Ik enkel door
Mijn ander oog zien. Nu de doornenkroon het Hoofd van Mijn Kerk te Rome
doorboort, zal slechts één helft getuigen over de waarheid van de voorzegde
profetieën. De andere helft zal verblind zijn en zal de schade, die toegebracht
wordt aan elk deel van Mijn Lichaam – Mijn Kerk – in elke natie in de wereld, niet
kunnen zien.
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Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de
Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid
te erkennen. De waarheid zal zo pijnlijk zijn dat het voor deze gewijde dienaren
van Mij eenvoudiger zal zijn om de gemakkelijke weg te nemen. Zij, de
lafaards, zullen liever de weg van de ontheiliging kiezen dan voor Mij hun kruis
op te nemen.
Dan zullen er diegenen zijn die van Mij houden, en deze verdeeldheid zal hen
niet afhouden van het plan om Mij te helpen zielen van een gewisse dood te
redden. Deze dappere zielen, bekleed met de genade van de geest van het vuur,
zullen strijden om Mijn allerheiligste Sacramenten te behouden. Dit zijn de
geestelijken die Mijn kudde zullen voeden tijdens de vervolging. Er zal dergelijke
zuivere zielen elke genade verleend worden, en op hun beurt zullen zij Mijn
restleger naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voeren.
Het vergt veel moed om het woord van Gods profeten aan te nemen. Het is
nooit gemakkelijk om te luisteren naar de woorden van de profeten – van wie de
woorden, als een tweesnijdend zwaard, tot in het hart van de zielen snijden. Hun
waarschuwingen zijn pijnlijk om aan te horen, maar zoet door de vruchten die
ze voortbrengen, want wanneer het Woord van God als een geschenk gegeven
wordt, biedt het redding. Grijp Mijn heilig Woord, want het is jullie reddingslijn!
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, worden beschermd door het Zegel van de
Levende God en dus hoeven jullie nooit te vrezen.
Jullie vijanden zullen jullie terechtwijzen, beledigen en wellicht vervolgen maar
Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal vergezellen. Jullie, Mijn weinige
uitverkorenen, die door jullie lijden gehoor geven aan Mijn oproep, zullen een
groot deel van de mensheid in Mijn ogen verlossen.
Ik zegen jullie. Ik schenk jullie vrede en kracht zodat jullie Mij zonder vrees in
jullie hart kunnen volgen.
Jullie Jezus
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Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen
ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel
Donderdag 4 april 2013 19.45u
Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten niet luisteren naar diegenen die Mijn
boodschappen in twijfel trekken, aanvechten en bespotten. Het is niet nodig
Mijn allerheiligste Woord te verdedigen. Mijn Woord is definitief en geen mens
heeft het recht om het in twijfel te trekken. Of jullie aanvaarden Mij, of jullie
doen dat niet!
Terwijl Christenen onderling strijden over deze boodschappen, die zo lang
geleden geprofeteerd werden, behandelen zij elkaar als vijanden. Jullie kunnen
geen vijand van jullie broeder of zuster zijn en jullie dan Mijn leerling noemen.
Terwijl jullie zo druk bezig zijn met onderling te schreeuwen, is de grootste
vijand, Satans legerschaar, de meest kwaadaardige wreedheden aan het
plannen die, sinds de Schepping van Adam en Eva, ooit door de mensheid
gezien zijn.
De oorlogen waarover Ik sprak, staan op het punt te beginnen en het plan zal
erin bestaan om bevolkingsgroepen uit te roeien. Jullie zouden kunnen denken
dat deze oorlogen zich tussen de ene natie en een andere afspelen, maar dan
zouden jullie je vergissen. De wapens zullen maar van één bron afkomstig zijn.
Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de verschrikkelijke
daden die op het hoogste niveau door vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen
beraamd worden. Jullie zouden je hun verdorvenheid onmogelijk kunnen
voorstellen, maar herken deze tekenen. Wanneer jullie banken jullie vrijheid,
jullie huizen en jullie vermogen om jullie familie te voeden afnemen, zal dat
slechts één onderdeel van hun plan tegen de mensheid zijn. Jullie zullen slaven
worden, maar diegenen die Mij en Mijn Leer aanhangen en die Mij trouw blijven,
mogen nooit Mijn barmhartigheid vergeten.
Hoewel deze openbaringen beangstigend kunnen zijn, zijn ze de waarheid.
Door voorbereid te zijn op deze daden tegen Gods schepping, zullen jullie door
middel van jullie gebeden helpen om veel van het lijden, dat deze boosaardige
sekten jullie zullen toebrengen, te verzachten. Terwijl jullie gebeden de impact
van dergelijke wreedheden zullen afzwakken, zullen deze – als ze met liefde in
jullie hart aan Mij overhandigd worden – gebruikt worden om diegenen te
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redden die zich aan dergelijke verschrikkelijke daden schuldig maken. En hoewel
deze misleide en ijskoude zielen Mij blijven trotseren door te trachten de
bevolkingsgroepen in de wereld uit te roeien, zal Ik proberen hun hart te
verlichten opdat zij zullen afzien van deze verschrikkelijke band met Satan. Velen
zijn volledig door de Boze bezeten en voor sommigen is er weinig hoop. Enkel
een wonder, dat door Mijn barmhartigheid verleend wordt, in vereniging met
diegenen die Mij het geschenk van lijden aanbieden, kan hen redden.
Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door hun wrede afwijzing van Mij,
zullen Mij om genade smeken zodra deze gebeurtenissen zich voordoen.
Wanneer jullie gedwongen worden om te lijden en het teken van het Beest te
aanvaarden, of te sterven, zullen jullie om Mij schreeuwen. Jullie zullen dan
vechten om het Zegel van de Levende God, dat Ik door Mijn Vader in deze
boodschappen aan de wereld geschonken heb, te vinden – maar tegen dan zal
het te laat zijn. Enkel diegenen die het Zegel aannemen, het in huis hebben of
het op zich dragen, zullen beschermd worden. Enkel diegenen met het Zegel van
de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.
Twijfel geen minuut aan de boodschappen die jullie nu gegeven worden!
Aanvaard Mijn goddelijk ingrijpen want Ik wil jullie alleen maar redden. De strijd
om zielen is van een zodanige omvang dat als Ik niet tussenbeide zou komen,
door Mijn profeten, velen onder jullie partij zouden kiezen voor het Beest en al
zijn volgelingen, die zich aan jullie vertonen als wolven in schaapskleren.
Satan is uitermate sluw en zou zijn snode daden nooit tonen voor wat ze zijn.
Neen, integendeel, hij zal deze voorstellen als goed zijnde, bezielend en heel erg
in jullie belang. Dat is de val die hij uitzet. Dat is hoe hij goedbedoelende,
onschuldige zielen naar zijn hol lokt. De manier waarop Satan zich kenbaar zal
maken, doorheen deze arme zielen die hij weet te overhalen, zal door de zonde
van hoogmoed zijn. Deze zonde zal, in zijn meest verdorven vorm, te zien zijn bij
die hooggeplaatste mensen die uit eigenbelang anderen zullen ombrengen.
Onderaan de ladder zal de zonde van hoogmoed onder jullie gezien worden
wanneer jullie in Mijn naam over anderen oordelen, kwaad over hen spreken en
proberen om zowel hun karakter te verderven als hun reputatie te beschadigen.
Ik vertel jullie deze trieste feiten zodat Ik jullie kan voorbereiden, jullie kan
wapenen met Mijn liefdevolle bescherming en opdat Ik kan helpen om zelfs
diegenen te redden die de wereld doorkruisen om deze te verslinden.
Jullie Jezus
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Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist
bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn
Dinsdag 21 mei 2013 16.30u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de
Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen,
zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de
wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren
werd.
Tegen die tijd zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn
Christelijke Kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij zullen, samen met Mijn
leerlingen van deze missie, de Restkerk vormen. Hun kracht zal groot zijn en er
zal diegenen met het Zegel van de Levende God, geen kwaad overkomen. Hun
kracht zal komen uit de gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden
en uit de kruistochtgebeden.
De Antichrist zal zijn heerschappij zachtjes beginnen. Niemand zal zijn
bedoelingen vermoeden omdat een soort van vrede over de aarde zal neerdalen.
In deze periode zal het voor jullie, Mijn restleger, zeer belangrijk zijn om in
gebedsgroepen samen te komen. Ik beloof plechtig dat deze gebeden een groot
deel van de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die hij, de Antichrist, zal
toebrengen aan naties die zich over de vier hoeken van de aarde uitstrekken.
Ik zal kwijtscheldingen verlenen aan al die naties waar gebedsgroepen
opgericht zijn. Het zal door jullie devotie zijn tot Mij, jullie geliefde Jezus, dat Ik
zielen zal redden en meer gaven over de wereld zal uitstorten om Gods kinderen
te beschermen tegen het lijden dat het Beest beraamt.
Vertrouw op Mij! Wees in vrede, in de wetenschap dat jullie geleid en
beschermd worden!
Jullie Jezus
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Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van
God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem
trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken
Maandag 5 augustus 2013 13.05u
Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie
geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een
aanvang zal nemen. Het zal in deze Kerk zijn dat de priesters van Mijn Zoon het
meest te lijden zullen hebben tijdens de grote geloofsafval, die deze zeer spoedig
van binnenuit zal moeten ondergaan.
Tot die getrouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid
verscheurd zullen worden: jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak met
de Barmhartige Christus verenigd te blijven. Jullie mogen nooit in de verleiding
komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen
onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot
elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht
hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.
Diegenen van jullie die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen
gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten
varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug
om aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor
diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van
ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven
tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.
De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de verachtelijke ontheiliging van
het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die
gewijde dienaren, die bezwaren durven maken.
Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder,
zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, tot er twee
kampen bestaan.
Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die
priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken.
Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke
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plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods
kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten.
Ik, de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en
door het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven
werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen deze voor Gods vijanden
onzichtbaar blijven.
Wees niet bang voor deze dingen want als jullie je goed voorbereiden, zullen
jullie Gods kinderen naar de redding voeren. Als jullie geen acht slaan op deze
waarschuwing, zullen jullie door de vijanden van Mijn Zoon naar geest, lichaam
en ziel gevangen genomen worden en zal de redding jullie niet toebehoren.
Diegenen die dansen naar de pijpen van de Valse Profeet, zullen veel gebed
nodig hebben want sommigen van hen zijn blind voor de waarheid. Anderen, die
de waarheid wel zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen die
de kruisdood van Mijn Zoon zullen ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij
zullen de onschuldige volgelingen van Christus vreselijk kwaad berokkenen.
Door trouw te blijven aan de waarheid, zullen jullie het restleger van Mijn Zoon
aanvoeren zodat het uitgroeit tot een geduchte kracht tegen de Boze en
diegenen die hij aanstuurt in zijn strijd tegen Mijn Zoons ware dienaren op
aarde.
Jullie moeten, als het zover is, weigeren om richtlijnen aan te nemen van
diegenen die het Woord van God zullen ontwijden en door hun leugens en
nieuwe obscene leerstellingen velen zullen misleiden. Diegenen die om het
even welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten accepteren,
zullen aan Mijn Zoon verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen,
ongewild, dienaren van de Boze geworden zijn en veel, veel zielen zullen
verloren gaan omdat zij in rituelen getrokken zullen worden, die Satan zullen
huldigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet en de Antichrist, die vijanden van
God zijn, eren.
Bid, bid, bid dat de waarheid ingezien zal worden en dat de leugens ontmaskerd
zullen worden voor wat ze zijn – een belediging voor de hartverscheurende
kruisiging van Mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd
verwijderd van de Grote Dag
Vrijdag 23 augustus 2013 15.00u
Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken
uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden
voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.
Jullie zullen weldra weten wie Ik Ben, kinderen. Diegenen van jullie, die over Mij
onzeker zijn, zullen de waarheid eindelijk inzien, en dat zal jullie een diepe vrede
bezorgen. Het kwaad in de wereld neemt nu toe en de misleiding strijkt neer.
Jullie moeten sterk zijn, Ik smeek het jullie, want Ik zie uit naar de dag waarop de
vernieuwing een aanvang zal nemen en al Mijn kinderen, op de dag dat Mijn
geliefde Zoon zich openbaart, troost zullen vinden.
Wat jullie aanschouwen, is een strijd tussen Mijn hemelse Hiërarchie en Satan
met al zijn demonen. Het is voor velen van jullie beangstigend en zeer
verontrustend, maar weet dat Ik zal ingrijpen om jullie pijn te verlichten. Weet
dat jullie de Mijnen zijn en dat Ik de wereld vrede zal brengen zodra Ik deze van
de teistering ontdaan heb.
Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag, en
hoewel er zich nog veel moet afspelen, waarbij de heilige naam van Mijn Zoon
verscheurd zal worden, zal het snel gaan. Jullie moeten nu naar de toekomst
kijken aangezien dat een schitterend juweel is van zo’n omvang dat jullie, op
de dag dat jullie het Nieuw Tijdperk van Vrede betreden, de vervolging die de
wereld door de Boze opgelegd werd, vergeten zullen zijn. Jullie moeten doen
wat Mijn Zoon jullie opdraagt. Jullie moeten rustig blijven wanneer de zegels aan
jullie geopenbaard worden, die allemaal voor jullie eigen bestwil en de bestwil
van diegenen zijn, voor wie Ik jullie vraag te smeken om Mijn barmhartigheid
voor hun ziel.
Als jullie trouw blijven aan Mijn Geboden en jullie leven leiden in verbondenheid
met Mijn Zoon, zullen jullie al halverwege zijn. Als jullie vasthouden aan de
Sacramenten en weigeren deel te nemen aan heidense rituelen die het Beest
eren, dan zullen jullie Mijn grote goedkeuring krijgen.
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Ga en denk eraan dat Ik de Almachtige ben en dat alle macht Mij toebehoort.
Spoedig zal Ik de goddelozen vermorzelen en Mijn Nieuw Paradijs aan jullie
onthullen. Wees geduldig! Vertrouw op Mij! Volg Mijn Zoon na en aanvaard de
geschenken die Hij en Zijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, jullie
brengen in de vorm van kruistochtgebeden en de Medaille van Verlossing.
Neem ten slotte Mijn Zegel aan als één van de grootste geschenken die Ik de
mensheid gegeven heb, sinds Ik hen het leven schonk. Ik schenk opnieuw leven
met Mijn bijzondere genaden, wanneer jullie het Zegel van de Levende God
dicht bij jullie houden. Al diegenen met het Zegel wordt een plaats in het
Nieuw Paradijs verleend.
Ik houd van jullie, kinderen, maar Ik Ben jullie Vader en Ik moet deze
beproevingen toestaan omdat deze Mij zullen helpen om diegenen uit te roeien,
die nooit van de zijde van het Beest zullen wijken. De tijd die Ik besteed om te
proberen hun hart te veroveren, veroorzaakt een verschrikkelijke en hatelijke
strijd met miljoenen gevallen engelen en demonen, zelfs al zou het maar om één
ziel gaan.
Wees getroost in de wetenschap dat Ik jullie allen, die zuiver en nederig van hart
zijn, zegen! Ik houd van jullie allemaal, dus jullie mogen nooit opgeven als alles
hopeloos lijkt, want Mijn macht houdt in dat de vernietiging van het kwaad
onder Mijn controle staat. Jullie moeten al jullie vertrouwen in Mij stellen, vooral
in deze tijd, wanneer jullie het gevoel hebben dat Mijn gerechtigheid
hardvochtig is.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.
Vrijdag 30 augustus 2013 20.24u
Mijn zeer geliefde dochter, zorg er a.u.b. voor dat elke natie Mijn profetieën
hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde –
het Nieuw Paradijs. Elk kind van God heeft recht op zijn of haar erfdeel en dus
moeten zij, net zoals zij voorbereidingen treffen voor een grote bruiloft, deze
grote dag beginnen plannen.
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Ik roep Joden, Moslims en Christenen, evenals elke andere geloofsovertuiging
op om nu naar Mij te luisteren. Niet één van jullie zal onberoerd blijven door
de verdorvenheid van de Antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, door
het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in huis te hebben, zullen
jullie immuun worden voor het lijden dat hij de wereld zal toebrengen.
Wanneer het Woord van God, het ware Woord, aan jullie bekend gemaakt
wordt, moeten jullie halt houden en luisteren, want het zal jullie naar de poorten
van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voeren. Dit Nieuw Paradijs wacht en
zal voor miljarden zielen hun thuis worden, met inbegrip van diegenen die erop
wachten in de toestand van het vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen
verenigen, wier hart voor het meesterschap van God openstaat, en die de liefde
van Mijn barmhartigheid zullen voelen.
Wees a.u.b. niet bang voor die dag want deze zal jullie grote gelukzaligheid,
vrede en vreugde brengen! Mijn Koninkrijk zal jullie verbazen door de
verbazingwekkende schoonheid ervan. Velen van jullie vrezen Mijn
boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood – het einde –
met zich meebrengt. Maar dat was een onjuiste veronderstelling.
Diegenen van jullie, die gewillig naar Mij komen, zonder enige voorwaarde,
met nederigheid en liefde, zullen de pijn van een fysieke dood niet ervaren. In
plaats daarvan zullen jullie je in een oogwenk in jullie nieuwe omgeving
bevinden. Dat zal jullie aanvankelijk schokken en jullie zullen snel om jullie heen
kijken om jullie geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie
familie zullen zijn, met inbegrip van diegenen van wie jullie houden en die reeds
bij Mij in de Hemel zijn, alsook diegenen die Ik uit het vuur van het vagevuur zal
vrijlaten.
Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren. Mijn Nieuw
Paradijs zal maar één religie kennen – het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks
aanbeden zal worden. Alles zal in overeenstemming met Gods Wil zijn. Er
zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal geen verdeeldheid
toelaten.
Ik zal leiders aanstellen en in geen enkele natie zal er een tekort aan voedsel,
water, woningen of leven zijn. De dood zal er niet bestaan omdat Ik al diegenen
die binnentreden eeuwig leven zal schenken. Alle naties zullen samenwerken om
het Woord van God te verspreiden, en de gelukzaligheid, die vandaag de dag op
aarde onmogelijk te bereiken valt, zal één van de grootste geschenken zijn, die Ik
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jullie zal aanbieden. Jullie zullen zeer bemind worden, en jullie zullen van Mij
houden zoals Ik van jullie houd.
Velen van jullie zullen generaties van jullie familie ontmoeten, van eeuwen
terug. De generaties zullen zich voortzetten en dus zullen jullie je zonen en
dochters zien huwen en volmaakte kinderen van God zien voortbrengen – elk
gezegend met grote genaden. Er zal een hoofd voor Mijn Kerk aangesteld
worden en Zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op aarde zou
vormen. En zo zal hij in het Nieuw Paradijs aan het hoofd van Mijn Kerk staan.
Oh, als Ik jullie maar kon tonen wat voor jullie ligt, zouden jullie tranen van
vreugde huilen en jullie al strijdend een weg banen naar de poorten. Negeer dus
a.u.b., jullie allen, de pogingen om jullie tegen te houden in jullie zoektocht naar
eeuwig leven! Negeer diegenen die jullie vertellen dat Ik niet besta! Hecht geen
geloof aan diegenen, die Mijn heilig Woord gebruiken om jullie ervan te
overtuigen dat Ik thans niet door deze boodschappen tot jullie spreek!
Jullie moeten strijden zodat aan jullie allemaal dit glansrijke erfdeel gegeven
wordt, want geen mens heeft het recht om een ander dit geweldig erfdeel te
ontzeggen, dat eenieder toebehoort, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel ook
mag zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij, van overal, zielen te bezorgen zodat
wij samen het werk van Satan kunnen vernietigen en in allerijl de nieuwe wereld
kunnen betrekken.
Mijn vrede zij met jullie.
Jullie Jezus

Er zullen vier imperiums tevoorschijn komen als de
voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen
worden
Zaterdag 21 september 2013 12.22u
Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de
macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te
vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.
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Politieke meningsverschillen zullen leiden tot vier regio’s op aarde. Er zullen vier
imperiums tevoorschijn komen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen
bedwongen zullen worden. Terwijl deze imperiums machtiger worden, zullen zij
veel delen van de wereld controleren, maar niet alle, want dat zou door Mijn
Vader niet toegestaan worden.
Elk van deze naties zal onderling strijden, hoewel zij zullen beweren samen te
werken. Omdat het wantrouwen toeneemt, zullen zij elk proberen de ander te
overtreffen, en dus zal de strijd voortgaan. Ze zullen veel delen van hun arme
naties vernietigen. De mensen over wie zij regeren, zullen weinig macht
overhouden waardoor de democratie aan een zijden draadje zal hangen. Het zijn
deze onschuldige en lijdende mensen die de bescherming van God zullen
krijgen, als zij het Zegel van de Levende God bezitten.
Onderschat dit gratis geschenk van God nooit! Het Zegel van de Levende God
zal jullie tijdens oorlogen beschermen tegen de lichamelijke en geestelijke
dood. Bezorg deze in elke natie a.u.b. aan zoveel mensen als jullie kunnen!
Egypte en Syrië zullen in een machtsstrijd verwikkeld raken, wat zijn weerslag op
Israël zal hebben. De vijanden van de Joden zijn talrijk. Alle oorlogen die zich op
deze twee landen richten en hen raken, zullen uitmonden in een beslissende
strijd die over Israël zal gaan, en zij zullen lijden onder de ergste volkerenmoord
die sinds de Tweede Wereldoorlog gezien werd.
De ondergang en opkomst van Jeruzalem is voorzegd, en deze gevechten
moeten plaatsvinden voordat de profetieën vervuld zijn.
Jullie Jezus

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is
en dat geen enkele daad, hoe kwaad ook, niet door Hem met
de voeten getreden zal worden!
Vrijdag 11 oktober 2013 22.30u
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop,
wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt voor
deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd reserveren.
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Denk eraan dat Ik altijd aanwezig ben en altijd gehoor geef aan diegenen die tot
Mij roepen! Niets mag je ooit scheiden van Mijn gezelschap want de tijd die je
aan Mij afstaat, verleent je grote genaden.
Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu, door het Boek der
Waarheid, tot de wereld spreek, zich voorbereiden. Laat Mijn boodschappen
jullie nooit zorgen baren, verontrusten of paniek bij jullie veroorzaken! Geloof
nooit dat Ik jullie zou vragen om uit jullie huis naar toevluchtsoorden te
vluchten, want dat bevel komt niet van Mij! De toevluchtsoorden waarover Ik
spreek, zijn die plaatsen waar jullie heen moeten gaan om de Mis te bekomen
en de Sacramenten te ontvangen.
Mijn getrouwe dienaren zijn zich nu overal ter wereld aan het voorbereiden op
de dag, die gaat komen, waarop het dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.
Jullie moeten het gezegende Zegel van de Levende God altijd in huis hebben,
en in welk formaat jullie ook maar kunnen, om het bovendien bij jullie te
dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van vervolging en jullie
zullen dan de kracht krijgen die nodig is om trouw te blijven aan God en aan
alles wat in de allerheiligste Bijbel duidelijk vastgelegd is.
Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen
enkele daad, hoe kwaad ook, niet door Hem met de voeten getreden zal
worden!
Diegenen van jullie die ervoor kiezen om aan Mijn oproep gehoor te geven, zijn
gezegend. Jullie zullen op jullie beurt, uit een daad van liefde voor jullie naaste,
overal waar jullie gaan het Zegel van de Levende God verspreiden. Jullie
moeten dit nu doen. Vertrouw op Mij! Voel jullie nooit rusteloos want Ik
verspreid geen angst! Ik verspreid de waarheid, die voor sommigen
overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer, jullie Redder en Ik zal spoedig
komen om jullie de definitieve redding en de toekomstige wereld, die geen
kwaad zal kennen, te brengen. Wees in vrede! Ik zal jullie allemaal geleiden en
beschermen en jullie de gave van volharding schenken in al de komende
beproevingen.
Jullie Jezus
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De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel
bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te
verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te
werken
Zaterdag 19 oktober 2013 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die Mij gehoord hebben en
die Mij in deze boodschappen herkennen, op om nu naar Mij te luisteren.
Dit werk, dat jullie verleend werd, is heilig. Welke kwelling, verguizing, lijden en
bespotting jullie ook mogen ondergaan, denk eraan dat dit werk het Mijne is!
Mijn laatste missie, die door Gods profeet aan de wereld gegeven wordt, is een
groot geschenk aan de mensheid. Sta boven de spot die jullie zullen waarnemen
en weet dat dit teweeggebracht werd door de Boze in een poging de waarheid
tegen te houden. De waarheid, Mijn heilig Woord, zal met de voeten getreden
worden en elke demon die uit de hel losgelaten werd, zal al het mogelijke doen
om Mijn stem tot zwijgen te brengen.
Werkend doorheen die zielen, die zich blootstellen aan de teistering, zullen de
snode werken van Satan weldra gecamoufleerd en als de Heilige Schrift aan de
wereld voorgesteld worden. Ze zullen zeggen dat de nieuwe leer door Mij, Jezus
Christus, goddelijke geïnspireerd werd. Het zal in de hele wereld onder de
aandacht gebracht worden terwijl het laagje na laagje onthuld en, vooral door de
seculiere wereld, toegejuicht wordt. Diegenen van wie jullie nooit zouden
verwachten dat zij God eer zouden schenken, zullen de eersten in rij zijn om de
reeks ketterijen – leugens tegen Mij – te omhelzen wanneer deze bekend
gemaakt worden.
Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zo’n publieke eer ontvangen hebben van de
mediawereld en de politieke elite. Zoals nooit tevoren zullen atheïsten en alle
religies, met inbegrip van diegenen die Mij niet vereren, hun armen openen en
op hun knieën vallen ter ere van diegenen die zeggen dat ze van God komen.
Wanneer Mijn beeltenis verdwijnt en niet meer te zien is, en wanneer Mijn
kruisen, heilige Bijbels, missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen, medailles,
scapulieren, en Benedictuskruisen niet langer te vinden zijn, dan zullen jullie
weten dat de heerschappij van het Beest een aanvang genomen heeft.
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De wereld zal de loftrompet steken over de Antichrist. Nog maar nauwelijks zal
hij vrede gesticht hebben – een valse vrede, gecreëerd vanwege oorlogen die
hij hielp opzetten – of hij zal opzienbarende uitspraken doen. Hij, de Antichrist,
zal verklaren dat hij boodschappen van God de Vader ontvangen heeft, en deze
zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de kracht van het occulte, zal
men zien dat hij velen geneest en het zal lijken dat hij over grote geestelijke
gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de ‘zogenaamde’ wonderen die
hij zal lijken te verrichten, en de wereld zal hem aanbidden en uitgestrekt aan
zijn voeten liggen. Dan zal hij, de Antichrist, zich uitroepen tot Jezus Christus,
de Mensenzoon, en zeggen dat de tijd voor hem gekomen is om de wereld te
hervormen en heel de mensheid te redden. Ieder die het waagt om de
smeerlapperij en de obsceniteiten - die uit de muil van het Beest stromen - aan
te vechten, zullen streng gestraft worden.
Op dat moment zal, door de teistering van Satan in de wereld, de zonde zo
wijdverspreid zijn, dat de menselijke waardigheid het laagste niveau zal bereiken
waardoor in elke openbare plaats onkuisheid, begeerte, hebzucht en elke andere
- in Gods ogen verachtelijke - zonde te zien zal zijn. Doordat er verklaard zal
worden dat de zonde een aangeboren menselijk gebrek is, en omdat jullie
verteld zal worden dat God jullie niet zal beoordelen op een zwak menselijk
trekje, zullen velen de zonde omhelzen en geen schaamte in hun ziel kennen.
De beroemdheden van de wereld, de entertainers, de media, de filmsterren
zullen er allemaal op aandringen om met de Antichrist gezien te worden en zijn
beeltenis zal meer te zien zijn dan van om het even wie voor hem kwam. Hij zal
veel talen vloeiend spreken, hij zal knap zijn, een groot gevoel voor humor
hebben en over buitengewone communicatieve vaardigheden beschikken. Hij
zal zeer voorzichtig zijn met wat hij over God zegt en hij zal nooit naar de
Moeder van God verwijzen, want Zij zal beschouwd worden als iemand die
verder geen rol meer te spelen heeft.
De interviews van de Antichrist op de televisie zullen veelvuldig zijn en de
mensen zullen aan zijn lippen hangen bij elk woord dat uit zijn mond komt. Hij
zal in elke natie politici beïnvloeden en diegenen met wie hij gezien wordt,
zullen als vorsten behandeld worden. Het zal daar niet bij blijven. Zijn citaten
zullen vanop de preekstoel van alle kerken verkondigd worden. In alle kerken
zal hem grote eer en een goede plaats geschonken worden, tot hij uiteindelijk
op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon zal zitten. Zijn invloed zal
zich uitstrekken over alle banken, handelswetten en de wereldeconomie. De
Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als
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liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe enewereldhandelscentrum te werken. Diegenen die van het imperium van de
Antichrist deel willen uitmaken, zullen grote rijkdom scheppen. Ieder die hem
trouw zweert, hetzij door religieuze ceremonieën, bedrijfsovereenkomsten of
handelsverdragen, zullen een merkteken moeten aannemen. Diegenen die het
merkteken aannemen, wat zal gebeuren in de vorm van een bankkaart en een
speciale chip die in hun hand geïmplanteerd zal worden, zullen hun ziel aan
hem verliezen. Al diegenen die het Zegel van de Levende God dragen, zullen
ontsnappen aan de klauwen van de Antichrist en immuun worden voor deze
verschrikking. Negeer deze waarschuwing niet! Wees er niet bang voor, want als
jullie Mijn instructies opvolgen, zullen jullie beschermd zijn!
Ik vergoot veel tranen terwijl Ik je deze boodschap gaf, en dat is de reden
waarom Mijn pijn in jou, Mijn dochter, momenteel zo groot is. Troost Mij door
Mijn barmhartigheid in te roepen en Mij om bescherming te vragen!
Jullie Jezus

Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe,
onjuiste boek vormen
Maandag 5 mei 2014 16.10u
Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem
volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun
uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die
ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden
hadden. Elk van hen zal door de Boze getergd worden, die zwakke en
hoogmoedige zielen gebruikt om aanvallen te lanceren op diegenen die dicht bij
Mij staan. Alles zal in het werk gesteld worden, zowel zichtbaar als onzichtbaar,
om dit grootse werk van Mij te belasteren.
Als de vervolging heviger zal worden, weet dan dat de macht van Satan beknot
werd en al wat hij zal doen is stenen blijven gooien, leugens verspreiden en
trachten zielen van Mij weg te trekken. Hij zal erin slagen om op diverse
manieren zielen weg te trekken van deze missie. Hij zal zieners gebruiken om de
missie aan te vallen en dat zal grote verwarring veroorzaken.
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Wanneer de mens blijft zondigen en het Woord van God niet langer in zijn
geheel aangenomen wordt, dan zal de Hemel steevast ingrijpen. Vertrouw Mij
als Ik jullie nu zeg dat dit Mijn missie is, en als er jullie iets anders verteld
wordt, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie op een dwaalspoor
gebracht worden. Mijn belofte bestaat erin om Gods kinderen tot op het einde,
en totdat een ziel de hand van God volkomen afwijst, trouw te blijven. Ik zal
gestaag vorderingen maken en jullie voorzien van alle gaven, waarmee Ik jullie
begiftig om jullie te beschermen tegen Mijn vijanden die als wolven in
schaapsvacht jullie benaderen. Mijn gaven zullen de tegenpool worden van wat
er door de vijanden van God aan de wereld gegeven zal worden. Het Boek der
Waarheid zal de tegenpool vormen van het nieuwe, onjuiste boek – vol met door
de mens gemaakte, gebrekkige leerstellingen die de zonde zullen
rechtvaardigen- waarmee de wereld weldra opgescheept gaat worden. Het Zegel
van de Levende God zal jullie beschermen tegen het teken van het Beest, en de
Medaille van Verlossing tegen de ketterij die uit de mond van Mijn vijanden zal
rollen en die Mijn Kerk op aarde zullen innemen.
Uiteraard wordt deze missie door Satan veracht en hij zal zelfs goede zielen
gebruiken die – uit een gevoel van misplaatste trouw aan die gewijde dienaren
van Mij, die het geloof verloren hebben en die Mij niet echt dienen omdat zij
niet meer weten hoe – Mijn heilig Woord scherp zullen bekritiseren. Jullie
mogen je niet laten beïnvloeden. Wees niet zoals diegenen die jullie voorgingen
– diegenen die Mij afwezen toen Ik op aarde rondliep.
Ik geef jullie Mijn woord dat jullie weldra al het bewijs zullen bezitten dat jullie
verlangen. Ik schenk jullie Mijn belofte dat Ik nu enkel kom om jullie redding te
brengen in een tijd waarin door Mijn vijanden alles in het werk gesteld zal
worden om jullie je door God gegeven recht op zaligheid, als een kind van God,
te ontzeggen.
Verlaat Mij niet wanneer jullie in je hart weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die
nu spreekt! Probeer niet om zielen van Mij weg te trekken als jullie in enige
twijfel verkeren over wie Ik Ben. Schaad Gods profeten niet of jullie zullen enorm
te lijden hebben! Vecht niet tegen het plan van Mijn Vader om de wereld op
Mijn Tweede Komst voor te bereiden of jullie zullen je de toorn van Mijn Vader
op de hals halen! Wees dankbaar! Wees edelmoedig en neem dit geschenk van
tussenkomst aan met liefde en vreugde, want het is voor jullie eigen bestwil en
in het belang van iedere levende ziel, dat het aangeboden wordt!
Jullie Jezus
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Het geloof van de geestelijkheid zal met voeten getreden
worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal
rondlopen – de Antichrist
Zaterdag 7 juni 2014 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, de geest der Waarheid, die doorheen Zijn Kerk op
aarde heerst, moet in stand gehouden, gekoesterd en gehandhaafd worden door
die geheiligde dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al Gods kinderen
toevertrouwd heb.
De priesters in Mijn Kerk zullen weldra voor uitdagingen staan, die tot gevolg
zullen hebben dat het velen zeer moeilijk zal vallen Mijn Woord te handhaven.
Er zal hun, door de verraders onder hen, van alles voorgelegd worden dat niet
van Mij komt.
Hoe snak Ik ernaar hun troost te bezorgen, en hoe zal Ik alles doen wat in Mijn
macht ligt om hun ziel te vervullen met het vuur van de Heilige Geest. Ik zal dat
doen zodat ze alert en kalm zullen blijven en niet zullen twijfelen wanneer er hun
gevraagd wordt deel te nemen aan een leer die niet van Mij zal zijn. Als
bewaarders van Mijn Woord moeten zij bereid zijn Mij trouw te blijven. Maar
ze zullen ertoe overgehaald worden een nieuwe interpretatie van Mijn Woord
na te streven, en dat zal tot ernstige dwaling leiden. Als zij onschuldige zielen,
en diegenen die Mij toegewijd zijn, tot dwaling zouden voeren en tot het plegen
van godslastering, zullen zij zich schuldig maken aan het omhelzen van de
leerstellingen van de hel. Omwille daarvan zullen ze weten hoe het is om de
toorn van Mijn Vader te voelen.
De priesters die de Mijne zijn, zullen hun gelofte van liefde, barmhartigheid en
kuisheid moeten hernieuwen als zij in een staat van genade willen blijven om
Mij te dienen zoals ze zich in Mijn naam ertoe verbonden hebben dat te doen.
Jammer genoeg zal de macht van het kwaad, die over hen zal zegevieren,
zodanig zijn dat velen de op hen uitgeoefende druk gewoon te moeilijk om te
weerstaan zullen vinden. Anderen zullen de nieuwe leer omhelzen en zij zullen
deel gaan uitmaken van het nieuwe ene-wereldpriesterschap dat weldra
aangekondigd gaat worden – waarin zij niet langer de Drie-ene God zullen
dienen. Zij zullen dan veel zielen tot geloofsafval brengen. Slechts enkele zullen
Mij trouw blijven en zij zullen die Christenen troosten die nooit van de Waarheid
zullen afwijken. Diegenen die Mij verraden, zullen zelf het slachtoffer worden
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van de Antichrist en zijn leger, die hen zullen vervolgen op manieren die ertoe
zullen leiden dat ze als misdadigers afgedankt en van misdaden, verwant aan
verraad, beschuldigd zullen worden tenzij ze een pact met het Beest sluiten.
De getrouwen zullen elkaar troosten en zij zullen door Mijn genade van God de
gaven krijgen die nodig zijn om zich tegen de vervolging te beschermen,
waaronder het Zegel van de Levende God, dat hen in staat zal stellen om de
tegenstand waarmee zij geconfronteerd zullen worden wanneer het
Christendom grof bejegend zal worden, te boven te komen. Diegenen die voor
Mij en in Mij zijn, zullen in hun hart een grote moed voelen want zij zullen de
geest der Waarheid kunnen onderscheiden van de geest van het kwaad. En
gedurende al die tijd zal het geloof van de geestelijkheid met voeten getreden
worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de
Antichrist. Hij zal hen verleiden en in een groot web van misleiding en wanhoop
trekken. Zijn invloed op hen zal als een grote duisternis zijn, die over hen zal
neerdalen en het licht van hun ziel zal doven, en velen zullen daarna hun ziel aan
Satan verkopen.
Al deze gebeurtenissen klinken alsof er groot tumult zal zijn, als donderslagen,
maar dat is niet hoe het Beest zal werken. Neen, zijn missie zal als een grote
evangelisatie van de wereld gezien worden, wat zich op veel manieren zal tonen.
Dit zal zo aantrekkelijk blijken te zijn, dat het niet alleen die gewijde dienaren, de
lichtende voorbeelden van God, uitverkoren om Zijn volk op aarde tot heiligheid
te brengen, zullen zijn die aan de misleiding ten prooi zullen vallen. De vijanden
van God zullen ook de nieuwe evangelische beweging omhelzen die in fasen
aangekondigd zal worden, en zonder veel tamtam want dat zou alleen maar te
veel vragen scheppen.
Er zullen nieuwe wetgevingen ingevoerd worden, die ervoor gaan zorgen dat het
leven van de armen in de wereld zal verbeteren. Vervolgens zal de eenwording
van landen bewerkstelligd worden door hun banken, bedrijven,
bondgenootschappen als strijdmakkers in geval van toekomstige oorlogen,
politiek en tot slot religie. De eerste stappen zijn al gezet en het plan werd
gedurende meer dan zeven jaar zeer gedetailleerd gecoördineerd.
Al wat Ik jullie vraag is alert te blijven en te bidden voor al Mijn priesters zodat zij
vasthouden aan de genaden die Ik hun verleen om Mij te dienen, en zodat zij het
ware geloof kunnen behouden.
Alleen de Waarheid is onverwoestbaar.
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Alleen de Waarheid van Mijn Woord zal het leven in stand houden – zowel het
leven van de ziel als het leven van deze aarde.
Leugens, gepresenteerd als de Waarheid, komen van Satan die voor de
eeuwigheid verdoemd is. Diegenen die hem volgen, zich zijn gewoontes eigen
maken en zijn dienaren worden, zullen zich in duisternis dompelen en zichzelf in
ernstig gevaar brengen.
Alleen de Waarheid zal jullie redden. Ik Ben de Waarheid. Volg slechts Mij,
want niets anders kan jullie liefde, vrede en eeuwige vreugde of gelukzaligheid
brengen. Enkel door Mij en Mijn heilig Woord te volgen – zoals Ik het aan de
wereld gaf, en dat niet vervalst werd – kunnen jullie gered worden.
Jullie Jezus

Ik zal Mijn engelen en uitverkorenen wapenen om de strijd
aan te gaan met diegenen die Mij hekelen
Zaterdag 23 augustus 2014 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, twee tekenen zullen duidelijk zichtbaar worden
naarmate de schare van uitverkoren zielen opstaat om Mij bij het terugvorderen
van Mijn Koninkrijk op aarde te helpen. Het eerste teken houdt verband met de
hooghartigheid van zielen in Mijn Kerk op aarde, waarbij menselijke
redeneringen, het menselijk vernuft en ambitie het ware geloof van Mijn
gewijde dienaren zullen vernietigen. Hoogmoed en arrogantie, in combinatie
met een aangeboren verlangen om een dieper geloof te ervaren, dat altijd net
buiten hun bereik zal liggen, zullen uitmonden in een valse kerk van duisternis.
Dit zal een hooghartige hiërarchie opleveren, die onwaarheden en een
onvruchtbaar geloof zal voortbrengen.
Het tweede teken houdt verband met de minderwaardige lichamen, wanneer
het menselijk lichaam – een heilig geschenk van God – herleid wordt tot louter
een medium, dat gebruikt wordt voor wereldse opsmuk en waarvoor geen
eerbied getoond wordt. Gebrek aan moraliteit zal leiden tot een gebrek aan
eerbied voor het menselijk lichaam, waaronder het misbruik van het lichaam,
waarbij het gebruikt wordt als een middel om deel te nemen aan ernstige daden
van zonde van het vlees. Het gebrek aan eerbied voor het menselijk lichaam zal
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bovendien tot gevolg hebben dat moord zo alledaags zal worden, dat uiteindelijk
velen volkomen immuun zullen worden voor de verschrikking van de lichamelijke
dood door toedoen van slechte mensen.
De zuivering van de mens gaat voort, want zonder het lijden van gewillige zielen
zouden veel mensen verloren gaan. Pas dan, wanneer alles ondraaglijk lijkt,
zullen diegenen met het Zegel van de Levende God verlichting van hun leed
ontvangen - waaronder de zonde, oorlogen, hongersnood en ziekte die op de
mensheid een verwoestend effect zullen hebben. Jullie mogen nooit voorbijgaan
aan oorlogen – hoe klein deze ook mogen zijn – want ze zullen zich verspreiden.
Negeer nooit het gebrek aan waar geloof in Mijn Kerk, want ook dat zal zich
verspreiden! Veronachtzaam nooit de haat onder de naties, die religie gebruiken
als middel om onder hun vijanden paniek te zaaien, want ook deze zal zich altijd
verspreiden om de ziel van diegenen die Mij liefhebben te verslinden! Negeer
nooit de haat jegens Gods zieners of uitverkoren profeten, want als ze deze
zielen haten dan haten ze Mij! Jullie mogen hun boosaardige tong jullie er niet
toe laten verleiden jullie bij hen aan te sluiten in hun verachtelijke pogingen om
het geluid van Mijn stem te smoren. Als jullie dat wel doen, dan zullen ook jullie
even aangetast raken als zij dat zijn.
En terwijl al deze beroering plaatsvindt, zal Ik Mijn engelen en uitverkorenen
wapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij hekelen. Net als de
wereld dan elk greintje waardigheid dat de mensheid kent verliest, zal het Beest
de afgrond openen en dan zal elke mogelijke vijand van God Mijn Kerk
binnendringen. Maar het zal al naar gelang de wil van de mens zijn of hij, al dan
niet, bereid is dergelijk onrecht te dulden.
Diegenen die opstaan en de Wil van God verdedigen, zullen met grote genaden
vervuld worden en zullen door hun geloof de zonden uitboeten van diegenen die
te koppig of te bang zijn om zich te verzetten tegen al wat met het Woord van
God in tegenspraak is. Wanneer alle snode wreedheden toenemen, en wanneer
de mens beseft dat hij niet over het vermogen beschikt om een dergelijke
verdorvenheid te bestrijden of bedwingen, moet hij zich tot Mij wenden en
zeggen:
“Jezus, verlos ons, hulpeloze zondaars, van Uw vijanden.”
Pas dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en
oorlogen die door de zonden van de mensen veroorzaakt worden. Wend jullie
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elke dag tot Mij en roep om Mijn barmhartigheid! Ik zal diegenen die de hand
naar Mij uitsteken nooit in de steek laten.
Jullie Jezus

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden
Zondag 9 november 2014 15.20u
Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van
Gods kinderen redden. Al wat Mijn Vader verlangde, was dat Zijn kinderen van
Hem zouden houden zoals Hij van hen houdt.
Zelfs toen Zijn eerstgeborenen Zijn liefde afwezen, stelde Mijn Vader Zijn Tien
Geboden op om de mens in staat te stellen naar Zijn regels te leven. Het
verlangen van de mens moet er altijd in bestaan Zijn Meester te dienen en om
dat te doen, moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten
van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en dichter bij Hem geraken.
Maar door de Tien Geboden te verwerpen, schept de mens een grote afstand
tussen zichzelf en God.
Mijn laatste missie om de mens de vruchten van zijn redding te brengen, heeft
veel geschenken voortgebracht. Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf
vandaag, en van nu af elke dag, kruistochtgebed nummer 33 bidt en dat jullie
een exemplaar van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Veel
mensen die wellicht niet van deze missie op de hoogte zijn, kunnen de
bescherming van het Zegel ook ontvangen wanneer jullie voor hen bidden als
jullie dit gebed opzeggen.
Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten, zullen immuun
zijn voor de moeilijkheden die er zullen komen als de Grote Verdrukking zich
ontvouwt. Ik vraag dat jullie dit vandaag nog doen, want Ik beloof jullie grote
bescherming tegen de vervolgers van het christelijk geloof en de omwentelingen
die in de vier windstreken der aarde waargenomen zullen worden. Laat angst,
van welke aard dan ook, jullie hart niet verontrusten! Hoewel Ik ernaar verlang
om uit Mijn barmhartigheid de hele wereld te redden, kondig Ik aan dat Ik door
deze missie 5 miljard zielen zal redden. Ik geef te kennen dat dit één van de

~ 59 ~

grootste weldaden is waarmee Ik Gods kinderen, op om het even welk
moment in de geschiedenis van de wereld, begiftigd heb.
Weet bovendien dat Ik het leed zal verkorten, dat door het Beest aan de
mensheid toegebracht zal worden, zo groot is Mijn barmhartigheid. Maar eerst
zal Gods straf waargenomen worden, want dat werd voorzegd en het vormt
een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.
Vertrouw op Mij! Verhef jullie hart en vrees nooit het kwaad en de
verdorvenheid waarvan jullie binnenkort getuige zullen zijn! Laat vreugde jullie
ziel vervullen als jullie in Mij geloven! Ik zal al diegenen redden voor wie jullie
barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. De enige
zonde die niet vergeven kan worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de
Heilige Geest.
Vandaag is de dag dat Ik plechtig beloof om de mensheid de liefde, vrede en
vreugde van Mijn Koninkrijk te brengen door de redding van vijf miljard zielen.
Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen als dat
de Wil van God is. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de
Rooms-katholieke geestelijkheid
Vrijdag 21 november 2014 16.15u
Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de
Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke
geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Ik roep tot al de gewijde dienaren van Mijn Zoon, die Hem in deze tijden van
grote beproevingen in de Kerk dienen. Jullie vormen de voorhoede van Zijn
allerheiligste Sacramenten en werden door Mijn Zoon geroepen om Hem te
dienen bij de redding van alle zielen, en daardoor hebben jullie een grote
verantwoordelijkheid tegenover Hem. Jullie werkzaamheid moet er altijd in
bestaan Mijn Zoon en Zijn Lichaam – de Kerk – te dienen en ervoor te zorgen
dat Zijn allerheiligste Woord te allen tijde nageleefd wordt.
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Er zullen tijden van grote pijn en vervolging aankomen, en daarop moeten
jullie je nu voorbereiden. In de toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de
proef gesteld worden en zullen jullie gedwongen worden om ermee akkoord te
gaan een nieuwe belofte af te leggen, waarin er jullie gevraagd zal worden
trouw te betonen aan een nieuwe leer die niet van Mijn Zoon zal zijn.
Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen wanneer deze aan jullie
voorgelegd wordt, mogen daar niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen
wordt om de allerheiligste Sacramenten aan te passen en hervormen, moeten
jullie wegvluchten. De Kerk van Mijn Zoon gaat onverdraaglijk beproefd worden.
Diegenen van jullie die de Waarheid mogelijk terzijde leggen ten gunste van een
nieuwe hervormde leer – waarvan ze zullen zeggen dat die noodzakelijk is om
aan de behoeften van de mensen tegemoet te komen – weet dat dit een groot
verraad van het Woord van God zal zijn.
Door de heilige Geloften die jullie aflegden om Mijn Zoon te dienen, hebben
jullie tegenover Gods kinderen de plicht om hen te voeden met het Lichaam en
het Bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus. Er zal echter een tijd komen dat jullie
gedwongen zullen worden om het Heilig Misoffer te wijzigen. Onder jullie
zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen weten dat er een groot onrecht
gepleegd wordt en dus moeten jullie je afwenden.
Jullie moeten de ziel van diegenen die zich op jullie verlaten om hen te voeden
met de Allerheiligste Eucharistie, blijven voeden. Als jullie trouw blijven aan Mijn
Zoon en Gods kinderen blijven dienen zoals het jullie plicht is, dan zullen jullie
Hem met grote waardigheid dienen. Ik vraag dat jullie Mijn allerheiligste
Rozenkrans dagelijks bidden om jullie de kracht te geven die jullie nodig zullen
hebben en om bescherming tegen Satan, omdat de komende tijden - die bijna
daar zijn - ondraaglijk zullen worden. Door het Gebedszegel van de Levende
God te allen tijde dicht bij jullie te houden, zullen jullie extra bescherming
tegen de Boze krijgen.
Onder jullie zullen er veel priesters zijn die de moed niet zullen vinden om het
Woord van God te handhaven, maar jullie mogen nooit bang zijn om Mijn Zoon
trouw te betonen. Als jullie Mijn Zoon verraden, zullen jullie onschuldige zielen
met jullie meesleuren, die zullen merken dat ze onwetend in dwaling en in een
vreselijke duisternis gevoerd zijn.
Satan is al enige tijd tot in de Kerk van Mijn Zoon doorgedrongen, maar telkens
wanneer de chaos en verwarring die hij teweegbracht ondraaglijk werd, werd
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dat getemperd door het geloof van de geliefde gewijde dienaren van Mijn Zoon.
Nu het geloof van veel priesters verzwakt werd, en in sommige gevallen volledig
vernietigd, hebben de poorten van de hel zich geopend en ligt er groot gevaar in
het verschiet.
Jullie mogen nooit in de verleiding komen om af te zien van alles wat Mijn Zoon
leerde. Mijn Zoon is nooit veranderd. Zijn Woord blijft geworteld in de Rots
waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn Sacramenten bezorgen de zielen het Licht
dat zij nodig hebben om het leven in stand te houden. Als jullie Mijn Zoon
verraden, vernietigen jullie het leven zelf want zonder de aanwezigheid van
Mijn Zoon zou de wereld vandaag niet bestaan.
Zalig diegenen die echt van Mijn Zoon houden, want zij zullen degenen zijn die
het goede voorbeeld zullen geven!
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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