H. Maagd Maria : Tijdelijke vrede in de wereld als de
duistere zielen zich bekeren
Zondag 1 januari 2012 15.00u
Mijn kind, de tijd is nabij maar Mijn kinderen moeten geduld tonen.
Alles gaat gebeuren overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader.
Kinderen, jullie moeten beseffen dat de krachten van het kwaad in jullie
wereld, jullie geloof in God de Vader bedreigen. Deze kwade krachten
zullen niet overwinnen want zij hebben geen macht over Mijn Hemelse
Vader. Toch zullen zij hun medebroeders en –zusters kwellen door
moord, oorlog en overheersing.
Bid dat deze duistere zielen spoedig het licht van Mijn Zoon zien. Als zij
dit beschouwen en zich bekeren tijdens de Waarschuwing dan zal er
tijdelijk vrede zijn op aarde.
Mijn Zoon, Jezus Christus, op wie alle zielen zich moeten verlaten om
redding, is ongeduldig om de mensheid Zijn grootse barmhartigheid te
bezorgen.
Bid intens, Mijn kinderen, om de redding van deze duistere zielen die de
Waarschuwing misschien niet overleven.
Deze arme zielen zullen niet enkel doodsbang worden zodra zij getuige
zijn van hun zonden maar ook wanneer zij de duisternis zien waarin zij
zich bevinden. Deze duisternis heeft hun ziel zozeer overschaduwd dat
zij zich zwak en machteloos zullen voelen door het licht van de
barmhartigheid van Mijn Zoon.
Velen zullen te zwak zijn om de barmhartigheid, die Mijn Zoon hen zal
bieden, vast te grijpen.
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Bid voor deze zielen, Ik verzoek het jullie dringend ! Mijn Zoon is
vastbesloten om eerst deze zielen te redden. Hij heeft meer gebed
nodig, kinderen. Jullie moeten smeken om barmhartigheid voor deze
verduisterde zielen.
Mijn kind, vraag Mijn kinderen om dit kruistochtgebed (17) op te
dragen aan Mij, Moeder van de Verlossing.
O Onbevlekt Hart van Maria,
Moeder van de Verlossing en Middelares van alle genaden,
U die zult deelnemen aan de redding van de mensheid
uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.
Moeder van de Verlossing,
bid dat alle zielen gered kunnen worden
en de liefde en barmhartigheid aanvaarden,
betoond door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus,
die nog eens terugkomt om de mensheid te redden
en om ons de kans te geven op Eeuwig Heil. Amen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is
een leugen.
Zondag 1 januari 2012 17.30u
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze missie ook is, Ik
niet zal nalaten om je te leiden.
Mijn stem bemoedigt je te allen tijde. Mijn geest ontroert je hart
zodanig dat je er machteloos tegen bent. Mijn liefde is zo omhullend
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dat je niet in staat bent om Mij de rug toe te keren of Mij te
verloochenen. Toch ondervind je dat je onderweg struikelt.
Wanneer je probeert om Mijn woord te analyseren, zal je bemerken dat
je niet in staat bent om dit succesvol te doen. Geen enkele hoeveelheid
analyses kan de waarheid, van wat Ik zeg, veranderen.
Niemand – ook jij niet, Mijn dochter – heeft het gezag om de betekenis
van Mijn heilig woord te verdraaien opdat het meer aanvaardbaar
wordt in jullie ogen.
Dit geldt zowel voor Mijn woord opgenomen in de Heilige Bijbel als voor
Mijn woord vervat in deze boodschappen.
Vertrouw meer op Mij, Mijn dochter ! Vraag Mijn kinderen en al Mijn
geliefde volgelingen om volkomen op Mij te vertrouwen.
Ik zal de mensheid nooit in de steek laten. Ik zal de smeekbeden van
Mijn gekoesterde kinderen nooit de rug toekeren. Ik zal altijd gehoor
geven aan de arme zielen die om Mijn barmhartigheid smeken.
Wat Ik nooit zal doen, Mijn dochter, is Mijn kinderen toespreken om
Mij te schikken naar hun behoeften en om hen te geven wat zij willen
horen.
De waarheid moet gezegd worden. Mijn heilig woord mag nooit
afgezwakt worden of met de waarheid mag nooit geknoeid worden.
Mijn heilig woord mag nooit veranderd, aangepast of verdraaid
worden zodat het een leugen wordt.
Weet dat de tijd van Mijn gerechtigheid nabij is. Besef dat Mijn
barmhartigheid groot is maar dat de verdorvenheid, die Ik in jullie
wereld zie, Mij doet walgen.
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Deze verdorvenheid wordt zelfs gerechtvaardigd door diegenen die
Mijn woord belijden en die beweren Mij te kennen.
Ze hebben Mijn Leer al eeuwenlang verdraaid om tegemoet te komen
aan hun hebzucht, wellust, hoogmoed en gulzigheid.
Hoe breekt Mijn Hart als Ik de ontaarde daden voor Mijn aangezicht zie
voorbijtrekken en als Ik er getuige van ben hoe Mijn kinderen misleid
worden om te geloven dat deze daden aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.
Word wakker voor de waarheid ! Mijn grootse barmhartigheid is tijdens
de Waarschuwing voor elke ziel beschikbaar.
Maar pas op ! Die Christenen die menen dat de verdraaide waarheid
van Mijn Leer in Mijn ogen aanvaardbaar zal zijn, zullen geschokt zijn
tijdens de Waarschuwing. Zij zullen zich verzetten tegen de waarheid
zodra Ik bekend maak hoe hun zonden Mij ten zeerste beledigen.
Ik spoor deze mensen aan om te aanvaarden dat Ik de waarheid en het
licht ben. Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een
leugen.
Onderzoek eerlijk jullie geweten, kinderen, voordat de Waarschuwing
plaatsvindt. Leer de waarheid te herkennen voordat jullie voor Mijn
aangezicht verschijnen. Want dan en pas dan zal jullie lijden minder zijn.
Jullie Leraar en Verlosser
Redder van de hele mensheid
Jezus Christus
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H. Maagd Maria : Het moment van de triomf van Mijn
Onbevlekt Hart is niet veraf
Maandag 2 januari 2012 12.00u
Mijn kind, het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet
veraf.
Naarmate Satans macht afneemt, wordt hij meedogenlozer in zijn jacht
op de zielen.
Zelfs sterke zielen zullen deze periode moeilijk vinden aangezien hun
geloof tot het uiterste getest zal worden.
Mijn kind, wanneer het geloof van Mijn kinderen op deze wrede manier
getest wordt, horen zij niet te wankelen maar waakzaam te blijven. Zij
moeten te allen tijde zuiver van hart blijven.
Zij moeten bovendien blijven zwijgen wanneer zij afgunst in hun ziel
voelen. Afgunst en jaloersheid leiden tot haat. De afgunst op de
uitverkoren zielen neemt toe, zelfs onder diegenen die Mijn Zoon
liefhebben.
Kinderen, jullie mogen nooit bezwijken voor deze bekoring die door de
Boze in jullie hart geplaatst wordt.
De wijdverspreide jaloersheid op alle zieners en heilige boodschappers
in de wereld zal nu toenemen. Dit werd aangekondigd daar zij behoren
tot de vele heiligen van de eindtijd.
Hun lot is zwaar en zij zullen intens lijden ten gevolge van de taken die
hen toegekend werden.
Mijn kind, Ik doe een beroep op al diegenen die Mij, hun Gezegende
Moeder, vereren, om tot Mij te bidden om de bescherming van de
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zieners en eindtijdprofeten.
Zij hebben jullie gebeden nodig. Als jullie twijfelen aan deze zielen, die
uitverkoren werden om de waarheid aan de wereld mee te delen, bid
dan desondanks voor hen.
Jullie zijn allemaal Gods schepping. Jullie moeten liefde tonen voor
elkaar. Verkondig het heilig woord van Mijn Zoon maar nooit ten koste
van één van Gods andere kinderen door deze te beledigen.
Beledigingen komen niet voort uit liefde. Zij zijn afkomstig van de
Bedrieger wiens haat voor de mensheid geen grenzen kent.
Als jullie Mijn Zoon liefhebben en iets aan te merken hebben op een
andere ziel, mogen jullie niets zeggen !
Belaster een ander nooit in naam van Mijn Zoon !
Mijn Hart wordt als met een zwaard doorboord wanneer Ik zie hoe die
zielen – die Mij, de Heilige Moeder van God, zijn toegewijd – deze
zieners verachten, die uitverkoren zijn om te helpen zielen te redden.
Bid, bid, bid voor de zieners in de wereld van vandaag die door God
uitverkoren zijn.
Wees er zeker van dat zij, die de grootste beledigingen ondergaan,
diegenen zijn die in naam van Mijn Zoon spreken.
Diegenen, van wie de boodschappen fel aangevochten, afgekeurd en
afgekraakt worden, zijn doorgaans de uitverkoren zielen.
Zij zijn de eerste doelwitten van de Boze die, door middel van anderen,
de gelovigen zal beschimpen tot zij deze zieners afwijzen.
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Denk eraan dat deze boodschappen Mijn Zoon en Zijn heilig woord
vertegenwoordigen.
Wijs de ware ziener af en jullie wijzen het woord van Mijn Zoon af !
Bid altijd om onderscheidingsvermogen. Jullie mogen echter nooit
openlijk deze goddelijke boodschappen, aan de mensheid gegeven om
de zielen te redden van het vuur van de hel, minachten.
Blokkeer het werk van de zieners en jullie blokkeren de redding van de
zielen !
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing

God de Vader : Twee miljard zielen zullen zich bekeren
ten gevolge van deze boodschappen
Dinsdag 3 januari 2012 15.30u
Mijn dochter, het geschenk van het visioen van vandaag – waarbij Ik jou
het gezicht van Mijn Zoon en van Mij, je geliefde Hemelse Vader,
geopenbaard heb – is zeldzaam.
Jij bent gezegend dat je dit buitengewoon geschenk uit de Hemel
gekregen hebt. Dit was nodig om je sterker te maken. Jouw lijden zal nu
verzachten en je zult veel sterker worden dan voordien.
Vrees dit werk nooit want je moet ondertussen toch weten dat alle
macht op aarde in Mijn hemelse handen ligt ! Niemand heeft macht
over de Vader. Zelfs de Bedrieger kan niet knoeien met Mijn hemels
plan voor de mensheid of dit veranderen.
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De Hemel verheugt zich om de bekering die tot stand gekomen is door
deze boodschappen, Mijn boodschappen voor de wereld. Meer dan
twee miljard zielen zullen zich bekeren als een rechtstreeks gevolg van
deze goddelijke boodschappen.
Niemand zal dit werk stoppen. Zij kunnen het proberen maar het zal
tevergeefs zijn.
Mijn goddelijke bescherming strekt zich uit over alle zielen die de
waarheid over de eeuwige redding verkondigen.
Geef nooit op, kinderen, ongeacht hoe zwaar jullie lijden wordt. Het
lijden, vergeet dit nooit, brengt jullie dichter bij Mijn Hemels Koninkrijk.
Jullie, Mijn kinderen, zullen binnenkort blij zijn wanneer jullie voelen dat
de genaden over jullie uitgestort worden door Mijn Zoon.
Blijf waakzaam ! Blijf bidden voor alle zielen en twijfel er geen minuut
aan dat Ik het ben, jullie Eeuwige Vader, die jullie door middel van deze
boodschappen de vrede van geest, lichaam en ziel brengt.
Behandel deze boodschappen als heilig. Zij zijn – en zullen dit altijd zijn
– in overeenstemming met Mijn woord, aan de mens gegeven sinds het
begin der tijden. Zij zullen het vuur in jullie ziel doen ontbranden op een
manier die jullie moeilijk zullen kunnen negeren.
Laat Mijn geest jullie bereiken en ontspan ! Alleen dan kan Ik jullie ziel
raken zodat een vonk van herkenning jullie hart zal doen ontvlammen.
Ik roep jullie op om naar Mij toe te snellen zodat Ik jullie kan omhelzen
op een manier zoals alleen een Vader kan.
Laat Mij jullie Mijn bescherming en genaden aanbieden om jullie sterk
genoeg te maken om in Mijn strijdmacht te strijden tegen het kwaad in
jullie wereld.
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Mijn strijdmacht zal de vrede, waar jullie naar verlangen, en de liefde,
die jullie nodig hebben om jullie dorst te lessen, tot stand brengen.
Ga heen in vrede, kinderen, in de wetenschap dat de waarheid
opgenomen is in deze boodschappen, die Ik over de hele wereld
bekrachtigd heb.
Jullie zullen, als jullie zuiver en nederig van hart zijn, Mijn liefde
herkennen. Word klein, zoals een kind, in Mijn ogen. Slechts dan zal Ik
jullie, wanneer de tijd rijp is, zoals een engel optillen in Mijn Hiërarchie.
Ga heen in vrede. Laat jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder rusten
en Ik zal jullie de troost en verkwikking bezorgen waarnaar jullie
verlangen.
Ik houd van jullie, kinderen ! Van eenieder van jullie !
Ik verheug Mij want wanneer de dag aanbreekt voor onze Heilige
Familie om zich te herenigen, zal heel de Hemel al lovend en prijzend
zingen in eeuwigheid.
God de Vader
Nota : Vermelding van 2 miljard zielen : Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid wenst dat bekend gemaakt wordt dat, in een vroegere
persoonlijk ontvangen boodschap van God de Vader, haar verteld werd
dat ‘ten gevolge van deze boodschappen 2 miljard méér zielen gered
zullen worden dan anders het geval zou geweest zijn’. Veel mensen
hebben bovenstaande boodschap opgevat in de betekenis dat enkel
2miljard mensen in de wereld gered zullen worden, wat niet juist is. Er
zullen er veel meer zijn. Deze 2 miljard is bijkomend.
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Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken
Woensdag 4 januari 2010 18.15u
Mijn dochter, Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken.
De voorbereidingen zijn voltooid maar Ik heb meer gebed nodig voor
diegenen die, tijdens de Waarschuwing, een ellendige dood zullen
sterven in staat van doodzonde.
Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om te bidden, bidden, bidden voor
hun arme ziel.
Ik houd van jullie, Mijn geliefde volgelingen. Hoe verheug Ik Mij over de
liefde en zuiverheid van hart die Ik bij jullie zie. Jullie brengen Mij zoveel
troost en verlichten Mijn Lijden. Jullie godsvrucht is als een balsem op
Mijn etterende wonden.
In de wereld – aangezien Ik door zovelen zonder meer wordt afgewezen
en verworpen – is het jullie trouw, Mijn geliefde volgelingen, die Mij
grote vreugde schenkt.
Mijn lijden wordt bepaald door de mate van godsvrucht in de wereld.
Deze wereld die ambitie, zelfverheerlijking en afgoden vereert.
Mijn Naam wordt niet als belangrijk beschouwd. Mijn stem wordt niet
gehoord boven het geraas van diegenen die geobsedeerd zijn door
zichzelf.
Hoe luid roepen zij en scheppen op over hun wereldse verdiensten.
Maar het is het gefluister van Mijn geliefde volgelingen, dat het Mij
mogelijk maakt om te spreken waardoor Mijn stem gehoord wordt.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn nu in vereniging met Mij op een manier die
jullie zal verbazen.
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Ga, Mijn dochter, en zeg aan Mijn geliefde volgelingen dat Ik van hen
houd en dat Mijn genaden hen sterk genoeg zullen maken om Mijn
heilig woord te verkondigen aan een wereld die de waarheid moet
vernemen opdat de zielen gered kunnen worden.
Jullie geliefde Jezus

Pogingen tot een nucleaire oorlog in het Oosten
Woensdag 4 januari 2012 19.20u
(Passage uit een ontvangen boodschap die grotendeels een persoonlijke
boodschap aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid was)
Mijn zeer geliefde dochter, luister naar Mij aangezien Ik de wereld
erover inlicht dat naties in het Oosten zullen proberen om te beginnen
met elkaar te vernietigen.
Er is veel gebed nodig om ervoor te zorgen dat deze nucleaire oorlog en
andere wreedheden afgewend worden. Vergeet nooit dat het gebed
krachtig is en veel slechte gebeurtenissen kan matigen.
Ik moet jullie herinneren aan Mijn verlangen naar gebeden om zielen te
redden.
Ik heb meer zielen nodig, Mijn dochter, vooral diegenen die
voorbestemd zijn om tijdens de Waarschuwing te sterven.
Jullie moeten ondertussen weten dat dit Mijn grootste verlangen is en
het zullen de gebeden van Mijn volgelingen zijn die de redding van deze
zielen tot stand kunnen brengen.
Ik verzoek de gebedsgroepen, wijd en zijd, dringend om nu intens te
bidden voor dergelijke zielen.
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God, Mijn Eeuwige Vader, zal bijgevolg reageren op jullie verzoeken en
deze arme zielen een reddingslijn aanbieden.
Je bent nu moe, Mijn dochter. Ga heen in vrede. Rust uit !
Je Jezus

Oordeel en vervloek een ander in Mijn naam en je
spuugt in Mijn gezicht
Zaterdag 7 januari 2012 15.40u
Mijn zeer geliefde dochter, aangezien Mijn volgelingen onder elkaar
blijven strijden met betrekking tot de echtheid van deze boodschappen,
Mijn heilige boodschappen aan de wereld, blijft het duren dat er meer
en meer zielen van Mij gescheiden worden.
Wat diegenen onder jullie betreft die beweren Mij te kennen, wees er
zeker van dat jullie liefde voor Mij bewezen moet worden.
Het is niet voldoende om te zeggen dat jullie Mij liefhebben. Jullie
moeten in de eerste plaats jullie naaste liefhebben.
Hoe bemin je je naaste ? Door hen met liefde en respect te behandelen
ongeacht hoezeer zij jullie beledigen.
Wee diegenen onder jullie die een ander in Mijn naam belasteren !
Jullie zijn voor Mij verloren. Zonder nederigheid in jullie hart, spugen
jullie in Mijn gezicht wanneer jullie een ander in Mijn naam oordelen
en vervloeken.
Denk eraan dat jullie Mij niet vertegenwoordigen als jullie
kwaadspreken en openlijk haat voor elkaar vertonen.
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Nochtans trappen velen van diegenen die zich opwerpen als Mijn
heilige apostelen in deze val, door Satan voor hen opgezet om hen te
doen struikelen.
Verdwijn, zeg Ik ! Bid om vergeving ! Jullie zouden veel beter meer tijd
doorbrengen in gebed voor de redding van jullie broeders en zusters.
O, hoe verlang Ik ernaar dat deze volgelingen, die zeggen dat zij namens
Mij komen, zich zouden gedragen op de manier die Ik hen onderwezen
heb. Hoe kwetsen zij deze arme zielen die proberen hun uiterste best te
doen om nederig te blijven in Mijn ogen.
Er is een grote behoefte aan onderscheidingsvermogen met
betrekking tot deze heilige boodschappen die van Mijn goddelijke
lippen komen, de laatste in hun soort van dergelijke boodschappen in
deze eindtijd.
Vorm nooit je eigen mening op basis van een gebrekkig begrip van wie
Ik ben en van Mijn Leer.
Ik ben in de eerste plaats vooral een God van barmhartigheid voordat Ik
als Rechter kom.
Ik houd van jullie allemaal maar Ik lijd de dag van vandaag onder
dezelfde pijn als die Ik onderging tijdens Mijn tijd in de Hof van
Gethsemane. Ik zal nooit rusten tot Ik jullie van de Boze gered heb.
Iedere mens die zegt dat Ik niet lijd, kent Mij niet.
Iedere mens die denkt dat hij het gezag gekregen heeft om anderen in
Mijn naam te oordelen, houdt niet oprecht van Mij. In plaats daarvan
houdt hij van zichzelf en is hij vervuld van hoogmoed.
Iedere mens die anderen met de vinger wijst om hen door intimidatie te
dwingen in Mij te geloven, heeft eveneens Mijn Leer van liefde,
nederigheid en geduld verkeerd begrepen.
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Veel goed menende Christenen geloven dat het hun taak is om Mijn
onderrichtingen te analyseren en opnieuw te beoordelen. Veel van hun
analyses zijn echter gebaseerd op het menselijk en logisch redeneren
dat in Mijn Koninkrijk weinig betekenis heeft.
Wanneer Ik jullie aanspoor om klein te worden in Mijn ogen, bedoel Ik
daarmee, zoals een kind dat geen vragen stelt. Ik bedoel daarmee, zoals
een kind dat volledig op zijn Vader vertrouwt zonder angst in zijn hart.
Zolang jullie niet klein worden in Mijn ogen, zijn jullie niet geschikt om
in Mijn naam te spreken.
Pas wanneer jullie de nederigheid ontdekken waar Ik om vraag, kunnen
jullie Mij helpen om de zielen te redden.
Jullie Leraar
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus

God de Vader : Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben
een glorieuze toekomst voor jullie liggen
Zondag 8 januari 2012 14.04u
Ik ben de Koning van de hele schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. De
hele mensheid zal Mij, God de Vader, Schepper van de mensheid en
Allerhoogste Koning, vereren.
Mijn liefste dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun Hemelse
Vader, in al Mijn glorie te vereren, komt eindelijk zeer dichtbij.
De gebeden van Mijn geliefde kinderen, deze nederige dienaren van
Mij, behoeden de zielen en een groot deel van de mensheid voor de
duistere machten die de aarde bedekken.
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Zie, Ik zeg aan jullie allemaal, Mijn nederige volgelingen en diegenen die
geloven in Mij, de Schepper van de hele mensheid, verenig jullie ! Jullie
moeten je verenigen als één kracht om Mij, jullie Vader, te vereren.
Bid nu eendrachtig om de wereldwijde bekering ! De Heilige Geest
werd door Mij over de hele wereld uitgestort op 10 mei 2011. Dit heeft
alvast heel veel goede zielen aangetrokken om Mijn woord te
verkondigen.
Nu de macht van Satan afneemt, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen.
De ergste aanvallen zullen aan Mijn Kerken worden toegebracht en
aan al diegenen die Mij, hun Hemelse Vader, vereren.
Het geloof van Mijn Kerk zal verder verzwakken maar het geloof van
diegenen die zich voor Mij buigen, zal overal de gedachten van goede
Christenen beïnvloeden en hen dichter tot Mij brengen.
Er ontstaat veel verwarring onder Mijn kinderen. Al diegenen die het
afgeleerd zijn van te bidden tot Mij, God de Allerhoogste, luister nu
naar Mijn smeekbede aan de mensheid.
Laat nooit iemand jullie afbrengen van de waarheid van Mijn heilig
woord, aan de mensheid gegeven om de zielen te bewaren.
Laat nooit iemand jullie afhouden van het bidden voor deze arme,
gekwelde zielen die door Satan in beslag genomen zijn.
Verenig jullie eensgezind, kinderen, en bid nog een laatste keer om
barmhartigheid ! Jullie gebeden bieden Mij de hulp die nodig is om het
grootste deel van de mensheid te redden.
Jij, Mijn dochter, bent de eindtijdprofeet die het meest zal lijden. Als
gevolg van deze missie zal je de laatste van dergelijke boodschappen in
hun soort voor de wereld ontvangen en zal je het eerste doelwit zijn
van Satan en zijn handlangers.
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Er zijn nu veel profeten die een heilige missie gekregen hebben, door
Mij bekrachtigd, om te helpen de mensheid te leiden.
Na jouw missie zal Ik niemand anders sturen om Mijn boodschappen
mee te delen omdat de wereld, zoals jullie deze kennen, voor altijd
veranderd zal zijn.
Als de eindtijdprofeet zal je stem eerst en vooral door gelovigen
afgewezen worden. Want zij zullen zich agressief verzetten tegen deze
boodschappen op een manier die je zal verbazen en doen schrikken,
Mijn dochter.
Satan zal deze arme, heilige zielen aanvallen als middel om Mij te
kwetsen. Hij heeft reeds het hart van gelovigen verblind voor de
waarheid.
Hij zal de waarheid verdraaien in de gedachten van diegenen die Mij,
hun Hemelse Vader, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, eer
bewijzen.
Wees niettemin blij, aangezien al veel bekering tot stand gebracht
werd met de hulp van andere zieners en profeten in de wereld.
Zoveel rampzalige gebeurtenissen werden al afgewend door hun
werk.
Een bepaald aantal kastijdingen zal echter doorgaan en de mensheid
treffen om de naties te zuiveren.
Mijn dochter, de macht van de slang zal verbrijzeld worden en spoedig.
Dat is de reden waarom Mijn kinderen de toekomst niet moeten
vrezen. Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een glorieuze toekomst
voor jullie liggen.
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Al wat jullie moeten doen, is bidden voor jullie broeders en zusters en
volkomen op Mij vertrouwen.
Hoewel de Waarschuwing - die spoedig en onverwacht zal plaatsvinden
- zielen zal redden, is er toch nog veel gebed nodig.
De gebeden die Ik nu aan jullie vraag zijn vooral voor de jongeren in elk
deel van de wereld.
Dit zijn de kinderen die in de val gelopen zijn door verdorven leugens,
die het werk zijn van Satan. Dit zijn de kinderen die een groot deel van
hun tijd doorbrengen met bedrieglijke afgoderij en die leven in een
schijnwereld.
Zij hebben jullie gebeden het meest nodig.
Verenig jullie, kinderen !
Zet jullie geschillen aan de kant !
Werp jullie mantel van trots af !
Zink neer in liefde en nederigheid om Mij de genaden te vragen die
jullie nodig hebben !
Deze genaden zullen door de Heilige Geest jullie hart overspoelen. Pas
dan zullen jullie gebeden gehoord en beantwoord worden !
Jullie geliefde Hemelse Vader
God de Allerhoogste
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Jezus doet een oproep aan de kinderen overal ter
wereld
Zondag 8 januari 2012 15.30u
Mijn liefste beminde dochter, Ik roep vandaag naar alle kinderen ouder
dan 7 en naar ieder kind van Mij in de wereld.
Jullie, Mijn kleine kinderen, lijken in Mijn ogen op juwelen.
Jullie brengen Mij zo’n tedere liefde en Ik schep behagen in jullie
gezelschap.
Weet dat Ik heel veel van jullie houd. Sommigen onder jullie kennen Mij
al en dat is goed.
Ik nodig jullie uit om meer met Mij te praten. In jullie eigen woorden.
Als een vriend.
Heb nooit het gevoel dat je gebeden moet leren of opzeggen die je
misschien moeilijk vindt.
Kom in plaats daarvan naar Mij en deel al je gedachten, angsten,
nieuwtjes of problemen.
Ik ben altijd aan je zijde, zelfs wanneer je Mij negeert. Ik ben altijd
hoopvol gestemd.
Deze arme jongeren, wiens leven gevuld is met bedrog of die zich
inlaten met drank of drugs, moeten het volgende weten.
Ook al voel je misschien vanbinnen een leegte, toch moet je Mij je hand
geven en Ik zal deze vastgrijpen. Ik zal je ervoor behoeden te
verdrinken in een zee van verwarring.
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Velen onder jullie voelen zich waardeloos en van geen betekenis. Jullie
worden zodanig overweldigd door diegenen die jullie verafgoden in de
wereld van de muziek en de vermaardheid dat jullie je volkomen
ontoereikend voelen.
Heb dit gevoel nooit, Mijn kleine kinderen, want in Mijn ogen zijn jullie
heel bijzonder.
Elk van jullie bezit een unieke plaats in Mijn Hart. Sta Mij toe om jullie
mee op tocht te nemen naar een prachtige, nieuwe toekomst.
Binnenkort zal Ik een nieuw, prachtig tijdperk van vrede en glorie op
aarde introduceren.
Jullie moeten sterk blijven. Geef nooit op wanneer jullie
terneergeslagen zijn ! Wanhoop nooit wanneer jullie je waardeloos
voelen !
Denk eraan, jullie zijn niet voor niets geboren. De reden voor jullie
geboorte is het volgende, ongeacht wat jullie situatie is. Jullie zijn
geboren om jullie bij Mij aan te sluiten als een deel van Mijn nieuw
glorieus Koninkrijk.
Ik weet dat het voor jullie moeilijk is om Mijn stem te horen omdat er
zoveel valse goden proberen jullie aandacht te trekken.
Mijn belofte aan jullie is deze. Leid jullie leven in hoop en liefde voor
Mij, jullie Jezus, en Ik zal jullie het geschenk van het Paradijs geven. Dit
Paradijs staat jullie te wachten als jullie Mij alleen maar zouden vragen
om jullie te helpen op jullie tocht naar Mij toe.
Ik ben de Liefde die ontbreekt in jullie leven.
Ik ben de vrede waar jullie naar op zoek zijn.
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Ik ben de hulp die jullie nodig hebben om terug liefde in jullie hart te
voelen.
Ik ben Liefde.
Ik ben het Licht.
Zonder Mij zullen jullie in duisternis blijven.
Ik houd van jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien kwetsen of
beledigen.
Bid dit gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie komen gelopen.
Jezus, als U mij kan horen,
luister dan naar mijn roep om hulp.
A.u.b., help mij om te gaan met diegenen die mij pijn bezorgen.
Help mij te verhinderen dat afgunst mijn leven overneemt
en op te houden met te verlangen
naar de dingen die ik niet kan hebben.
Open in plaats daarvan mijn hart voor U, lieve Jezus.
Help mij om echte liefde – Uw liefde
en ware vrede in mijn hart te voelen. Amen.
Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu tot jullie hart vanuit de
Hemel.
Ik ben echt !
Ik besta !
Ik houd van jullie en Ik zal nooit Mijn strijd opgeven om jullie te redden
zodat Ik jullie, jullie familie en vrienden naar het nieuwe Paradijs op
aarde kan brengen.
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Dit Paradijs werd geschapen voor Adam en Eva en zal nu naar de aarde
terugkeren.
Ik wil dat jullie deel gaan uitmaken van dit nieuwe glorieuze leven dat
jullie dromen overtreft.
Ik zegen jullie nu.
Jullie geliefde vriend
Jezus

Na de wereldwijde schuldbekentenis zal Ik Mijn
Tweede Komst voorbereiden
Maandag 9 januari 2012 8.10u
Mijn liefste beminde dochter, de tijd vliegt en de Waarschuwing zal de
voorbereiding van Mijn Tweede Komst inluiden.
Na de wereldwijde schuldbelijdenis, wanneer aan het grootste deel van
de mensheid bijzondere genaden en zegeningen gegeven zullen
worden, zal Ik de weg effenen voor Mijn Tweede Komst.
De mensheid moet aanvaarden dat de tijd voor deze grootse
gebeurtenis bijna gekomen is.
Verspil geen tijd bij de voorbereiding van jullie ziel, en deze van jullie
familie, voor Mijn glorieuze Wederkomst.
Mijn Tweede Komst zal een einde maken aan de kwelling die jullie
gedurende duizenden jaren doorstaan hebben op aarde.
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Deze glorieuze gebeurtenis is zo fantastisch dat geen mens, uit
verwondering en verbazing, niet naar adem zal snakken als Ik aan de
hemel verschijn.
Jullie, van deze generatie, werden uitverkoren om te profiteren van
deze tocht met Mij naar Mijn Nieuw Paradijs, gedurende het tijdperk
van vrede, waarover Ik zal heersen.
Niemand mag uitgesloten worden. Niet één ziel mag toegestaan
worden om door het net te glippen. Het is Mijn grootste wens om jullie
allemaal mee te nemen naar Mijn Koninkrijk.
Dit is de glorie waarop de mensheid sinds Mijn kruisdood gewacht
heeft.
Wat diegenen onder jullie betreft die de ogen sluiten voor Mijn
smeekbeden, Ik spoor jullie aan om nu te beginnen met jullie voor te
bereiden.
Mijn tijd nadert. Ik heb nu Mijn laatste boodschapper in de wereld
gestuurd om jullie te helpen je ziel voor te bereiden. Dit werd
voorzegd.
Negeer Mijn waarschuwing niet ! Anders zijn jullie niet wakker en zullen
jullie er niet in slagen om jullie passend voor te bereiden.
Ik zal vanaf nu veel boodschappen geven zodat de wereld klaar is om
Mij te aanvaarden als hun Heerser.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de mensheid
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H. Maagd Maria : Zoveel zielen kiezen ervoor de
tekenen, die Ik geef, te negeren
Dinsdag 10 januari 2012 20.30u
Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed in
deze tijd.
Mijn kinderen lijden overal, in elk land.
Het is belangrijk dat op dit moment al Gods kinderen zich verenigen om
ervoor te zorgen dat de duisternis eindelijk van de aarde wordt
opgeheven.
Hoe huil Ik van verdriet wanneer deze zielen verkiezen om Mijn
bezoeken aan de zieners op aarde te negeren. Zovelen kiezen ervoor
om de tekenen, die Ik geef om ervoor te zorgen dat het geloof
hersteld kan worden, te negeren.
Hun hart is zo koud, inclusief dat van priesters en geestelijken die blind
zijn voor de waarheid, waardoor veel tijd verspild werd.
Als zij hun hart maar geopend hadden voor de boodschappen die Ik de
wereld gegeven heb, dan zouden meer zielen het voedsel gekregen
hebben dat zij nodig hadden.
Dit zijn de laatste dagen waarin aandacht moet geschonken worden aan
Mijn woorden van bemoediging.
Bid, bid, bid dat de stem van Mijn Zoon gehoord zal worden zoals het de
bedoeling was.
Kinderen, dachten jullie dat Hij de mensheid niet zou voorbereiden op
Zijn grote barmhartigheid ?
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Hij is nu van plan dit te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk
zielen.
Zijn plannen zijn voltooid met één uitzondering. Hij heeft meer
gebeden nodig want zonder dergelijke gebeden zullen zielen aan de
Bedrieger verloren gaan.
Mijn kind, Mijn Zoon zal spoedig de broodnodige verlichting naar Zijn
geliefde kinderen brengen.
In Zijn barmhartigheid zal Hij de wereld nu ook voorbereiden op Zijn
Tweede Komst.
Bid dat al diegenen, die in Mijn Zoon geloven, hun hart zullen openen
voor de waarheid van Zijn heilige boodschappen.
Als zij luisteren en Zijn instructies opvolgen, zal alles goed komen.
Als zij de waarschuwing negeren, die hen uit pure liefde gegeven wordt,
zullen zij anderen de kans op redding ontzeggen.
Ik smeek om edelmoedigheid van de zielen, om hun trouw te betuigen
aan Mijn Zoon, door met Hem op te rukken naar het glorieuze Rijk in
het Nieuwe Paradijs.
De boodschappers werden geruime tijd de wereld ingestuurd om te
helpen de wereld voor te bereiden op deze grootse gebeurtenis.
De laatste fase staat nu klaar.
Luister nu naar de stem van Mijn Zoon wanneer Hij met jullie spreekt !
Wijs Hem niet af !
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing
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De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen de
Joden beraamd
Woensdag 11 januari 2012 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de
Wereldmacht, die niet tot het Licht behoort, geleverd worden waarbij
geprobeerd wordt om een campagne op touw te zetten tegen Mijn
mensen.
Ik heb het over de Christenen en Mijn uitverkoren volk, de Joden.
Er worden snode plannen beraamd om de beoefening van het
christendom uit te roeien op een slinkse maar vernuftige manier. Het
zal beginnen met een wijziging in de grondwet van de landen, overal in
de Westerse wereld.
Alles zal in het werk gesteld worden om grove beweringen tegen Mijn
Kerken in omloop te brengen. Mijn gewijde dienaren zullen zich
langzaamaan terugtrekken en Mijn mensen achterlaten met weinig
geestelijke ondersteuning. Al deze wetten zullen sluw de schijn van
tolerantie hebben.
Jullie geloof, Mijn kinderen, zal op de proef gesteld worden als nooit
tevoren.
Het christendom en elke poging om openlijk Mijn naam te verkondigen,
zal gedwarsboomd worden. In de plaats daarvan zal een waardeloze
geloofsleer opduiken en de mensen zullen verward zijn. Zij zullen
denken dat deze geloofsleer een goede en eerlijke vervanging is voor de
waarheid terwijl het in feite een leugen zal zijn.
Deze verdorven groepering is zo machtig. Zeer weinigen weten dat zij
bestaat. Nochtans trekken zij overal aan de touwtjes. Mijn kinderen zijn
als marionetten.
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Mijn uitverkoren volk, de Joden, worden nog maar eens
geconfronteerd met een verschrikkelijke vervolging. De plannen, om
hen ten val te brengen, zijn gaande.
Degenen van wie ze geloven dat het hun vrienden zijn, zijn hun
vijanden.
Zij zullen lijden onder veel ontberingen. Ik doe een beroep op de hele
mensheid om voor Israël te bidden.
De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk
beraamd.
Bid, bid, bid dat deze groepering van de Antichrist belet wordt om deze
slechte daden te plegen.
Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig opdat zij, tijdens de
Waarschuwing, hun misdrijven zullen erkennen. Bid dat zij hun pantser
laten vallen en smeken om Mijn barmhartigheid.
Als zij dat doen, kunnen de oorlogen en de onrust in Israël afgezwakt
worden.
Veel profetieën zullen zich nu, voor jullie ogen, ontvouwen. Diegenen,
die blind zijn voor Mijn beloftes, moet het Licht van Mijn
barmhartigheid gegeven worden om weer te zien.
Laat jullie niet misleiden, kinderen ! Wat aan de buitenkant goed lijkt, is
niet altijd wat het lijkt. Vredesmachten – velen van hen zijn onschuldige
pionnen - worden voorgelogen.
Wees nooit bang want Mijn barmhartigheid zal een grote invloed
hebben op deze sekte die gedurende eeuwen plannen gesmeed heeft
tegen Mijn Kerk.
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Zij kunnen en zullen nooit winnen. Maar zij zullen een enorme terreur
veroorzaken tenzij gebed hun goddeloze dominantie kan afzwakken.
Bid het nieuwe kruistochtgebed (18) om de Antichrist en zijn
groepering, waarover Ik spreek, te helpen tegenhouden.
O, lieve Jezus,
behoed de wereld voor de Antichrist.
Bescherm ons tegen de verdorven valstrikken van Satan.
Behoed de laatste restanten van Uw Kerk voor het kwaad.
Schenk al Uw Kerken de kracht en de genaden
die nodig zijn om ons te verweren tegen oorlogen en vervolging,
gepland door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.
Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

Bid voor de zielen in doodzonde die misschien de kans
niet krijgen om verlossing te vragen
Donderdag 12 januari 2012 15.30u
Mijn liefste beminde dochter, het is nodig dat iedereen nu met heel zijn
hart bidt voor de zielen, die de schok misschien niet overleven,
wanneer zij getuige zijn van de Waarschuwing en van Mijn grootse
barmhartigheid.
Een aantal van deze arme zielen in doodzonde krijgen misschien niet de
kans om verlossing te vragen dus zorg er a.u.b. voor dat jullie gebeden
opgeofferd worden voor dergelijke zielen.
Het is dringend nodig om te bidden voor deze zielen in duisternis. Zij
zijn in hun verdorvenheid zo gefocust op het vernietigen van de
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mensheid, door middel van monetaire en andere overheersing,
waardoor de Waarschuwing voor hen een verschrikkelijke schok zal zijn.
Zij moeten de kans krijgen om tot inkeer te komen maar velen zullen
Mij weerstand bieden. Bid a.u.b. voor deze gekwelde zielen.
Tenslotte zou Ik aan al Mijn volgelingen willen vragen om, bij elke
mogelijke gelegenheid, het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid te bidden aangezien de tijd voor Mijn grote
Waarschuwing nu dichterbij komt.
Al die gelovigen, die weigeren te aanvaarden dat Ik het ben, Jezus
Christus, hun Redder, die door deze boodschappen tot hen spreekt,
luister nu naar Mij.
Wees niet zoals die arme zielen die leefden in de tijd van Noah toen
hij bespot werd.
Open jullie geest en wijd edelmoedig jullie tijd aan het gebed ! Dat is
alles wat Ik op dit moment van jullie vraag. Jullie, Mijn kinderen, zullen
tranen van berouw huilen zodra jullie je dwaling inzien. En ja, Ik zal jullie
vergeven ook al hebben jullie Mij diep gekwetst.
Jullie beledigingen verwonden Mij.
Jullie beschimpingen zijn als zout dat in al Mijn wonden gestrooid wordt
omdat jullie denken dat jullie Mij kennen. Maar dat doen jullie niet !
Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem die lijkt op een schreeuw in
de woestijn.
Jullie hooghartigheid beledigt Mij.
Jullie moeten aanvaarden dat de weg naar Mijn Tweede Komst nu
voorbereid wordt.
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Jullie luisteren nu misschien niet naar Mij als Ik jullie smeek om te
bidden voor de zielen die voor Mij verloren zullen zijn. Maar jullie zullen
luisteren na deze grootse gebeurtenis zodra dit aan jullie bewezen is.
Want dan zal Ik van jullie verwachten dat jullie Mij volgen en Mijn
Restkerk vormen. Dan zullen we ons allemaal verenigen om de
overgebleven delen te verzamelen terwijl we naar Mijn Nieuw Paradijs
toe stappen.
Jullie geliefde Jezus Christus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

H. Maagd Maria : Kruistocht van gebed (19) ‘Gebed
voor de jongeren’
Vrijdag 13 januari 2012 8.00u
‘Gebed voor de jongeren die niet weten wat zij doen’
Mijn kind, vandaag ben Ik bedroefd omdat Ik veel lijd als Ik aan die arme
zielen denk die tijdens de Waarschuwing zullen sterven.
Je moet om dringend gebed vragen voor deze zielen die Mijn Vader
boos maken. Hun gedrag is een gruwel in Zijn ogen.
A.u.b., bid, bid, bid voor deze kinderen van het duister waarvan velen
niet weten wat zij doen.
Hun verdorvenheid laat Mijn Zoon wenen en laat Zijn wonden etteren.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zielen in de armen van Mijn Zoon
gesloten worden door Zijn goddelijke barmhartigheid. Vraag a.u.b. om
dit kruistochtgebed (19) te bidden tot Mij, de Moeder van de
Verlossing, om deze arme kinderen te redden.
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Moeder van de Verlossing,
ik vraag U te bidden om barmhartigheid voor de jonge zielen
die in verschrikkelijke duisternis verkeren
zodat zij Uw geliefde Zoon herkennen
wanneer Hij komt om geheel de mensheid te redden.
Laat niet één ziel afhaken.
Laat niet één ziel Zijn grootse barmhartigheid afwijzen.
Ik bid, Moeder,
dat allen gered worden
en vraag U om deze zielen te bedekken met Uw heilige mantel
om hen de bescherming te bieden
die zij nodig hebben tegen de Bedrieger. Amen.
Mijn kind, alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de
jonge zielen in doodzonde die Hem het meeste pijn doen.
Bid dat het licht van de barmhartigheid doordringt in de duisternis van
hun geest en ziel. Bid dat zij het verschrikkelijke leven van
verdorvenheid en ledigheid dat zij leiden, naast zich neer zullen leggen.
Bid dat zij daartoe zullen komen en zullen smeken om barmhartigheid
anders zullen zij nooit de genaden ontvangen die zij nodig hebben om
het Nieuwe Paradijs te betreden.
Wat een verlies zullen deze jongeren zijn voor de rest van jullie, die het
geschenk van de Waarschuwing wel zullen aanvaarden en het nieuw
tijdperk van het Paradijs op aarde zullen binnengaan. Het Hart van Mijn
Zoon zal breken als zij niet gered kunnen worden.
Jullie geliefde Moeder
Maria, Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing
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H. Maagd Maria : Mijn kind, er zal spoedig vrede op
aarde heersen
Vrijdag 13 januari 2012 20.15u
Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen.
Er zal opschudding en strijd zijn maar dit is nodig om de laatste
verdorvenheid op aarde uit te roeien.
De hand van Mijn Vader zal snel neerkomen op diegenen die de
barmhartigheid van Mijn Zoon negeren. Hij zal hun ongehoorzaamheid
niet dulden zodra de waarheid aan hen geopenbaard werd.
Er zal aan diegenen, die na de Waarschuwing Mijn Zoon de rug
toekeren, een bepaalde tijd verleend worden om berouw te tonen
voor hun zonden. Maar die tijd zal niet lang duren.
Bid voor deze zielen van wie de halsstarrigheid hun ondergang zal
worden.
Mijn kind, de veranderingen zijn al aan de gang en er zal snel veel
gebeuren.
Kijk naar de lucht, kinderen, voor de eerste tekenen van de
barmhartigheid van Mijn Zoon.
Voor diegenen met een nederig en rouwmoedig hart : heb geen angst
want dit is de tijd waarop jullie gewacht hebben !
De zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen
verwonderd en bedroefd zijn wanneer de waarheid hen uiteindelijk
getoond wordt.
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Die gekwelde zielen, die trouw gezworen hebben aan de Boze, zullen
overweldigd worden door verdriet terwijl anderen zich zullen verbergen
voor de waarheid omdat zij niet in staat zijn het licht te weerstaan.
Bid dat al deze zielen, door de gebeden van anderen, in de ogen van
Mijn dierbare Zoon verlost kunnen en zullen worden.
De bekering zal de kastijding afwenden en de verdorven plannen, op
gang gezet door de Antichrist om de mensheid te vernietigen,
verzachten.
Bid dat de strijd tussen de Hemel en de Boze ertoe zal leiden dat alle
kinderen van God gered kunnen worden en gespaard blijven van het
vuur van de hel.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Rozen
Moeder van de Verlossing

Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit
mirakel heeft plaatsgevonden
Vrijdag 13 januari 2012 21.35u
Mijn liefste beminde dochter, Mijn goddelijke barmhartigheid zal ten
volle verwezenlijkt en eindelijk begrepen worden.
Mijn stralen van barmhartigheid, die zullen ontstaan uit een roze lucht,
zullen de aarde overspoelen om de mensheid te redden.
Geen mens zal uitgesloten worden. Presidenten, koningen,
koninginnen, armoedzaaiers, beroemdheden, bedelaars, dieven,
moordenaars, atheïsten, en diegenen die geloven in God de Vader en in
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Mij, Zijn geliefde Zoon, zullen allemaal getroffen worden door Mijn
geschenk.
De hoogmoedigen zullen in nederigheid neervallen zodra zij hun zware
zonden zien als zij voor Mijn aangezicht verschijnen.
De goddelozen zullen zich bewust worden van Mijn goddelijk bestaan
en zullen een keuze moeten maken. Zij zullen ofwel Mijn liefde en
barmhartigheid aanvaarden of Mij een klap in het gezicht geven. Hoe
dan ook zullen alle kinderen van God Mijn stralen van barmhartigheid
zien en ze zullen dit mirakel moeilijk kunnen negeren.
Ik verzoek jullie allemaal dringend om te bidden dat Mijn
barmhartigheid verwelkomd en aanvaard zal worden zoals een
hongerige man het brood des levens vastgrijpt. Zonder dit brood zal hij
sterven.
Er bestaan maar twee wegen. Ga mee met Mij, jullie goddelijke Redder
of treed het vuur van de hel tegemoet !
Ik ben steeds barmhartig maar er zal na de Waarschuwing zo weinig tijd
voor jullie zijn om berouw te tonen.
Veel wetenschappers en diegenen die behoren tot het leger van Satan
zullen gebruikt worden om openlijk te ontkennen dat dit grote mirakel
zal hebben plaatsgevonden. Bid voor hen opdat deze misleiding die
lauwe zielen, die in de verleiding kunnen komen om Mij nog maar eens
de rug toe te keren, niet weglokt.
Bereid jullie voor, kinderen ! Denk eraan dat deze tussenkomst vanuit
de Hemel de enige manier is waarop Ik het grootste deel van de
mensheid kan redden.
Als Ik Mijn barmhartigheid niet zou uitstorten over de hele wereld,
zouden zeer weinig zielen Mijn Nieuw Paradijs op aarde kunnen
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binnengaan.
Ik houd van jullie allemaal en verwelkom jullie in de schoot van Mijn
liefde en barmhartigheid.
Heb geen angst ! Jullie ziel zal overspoeld worden door de Heilige Geest.
Voor de gelovigen : hierdoor zal jullie liefde voor Mij nog groter worden
en daarna zullen jullie je aansluiten bij Mijn strijdmacht om diegenen,
die meer tijd nodig hebben om zich tot Mij te wenden, te bekeren.
Jullie Redder en Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

God de Vader : De laatste boodschapper om de
Tweede Komst in te luiden
Maandag 16 januari 2012 13.20u
Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen het
doorgaans diegenen zijn van wie jullie dit het minst verwachten.
Jullie zullen hen nooit aantreffen in de hoogste regionen van Mijn Kerk.
En zij zullen ook niet de ogenschijnlijk meest heilige zielen zijn. In veel
gevallen zullen zij deze bijzondere gave niet waardig zijn.
Toch kies Ik onvolmaakte zielen uit ongewone maar eenvoudige lagen
van de bevolking zodat Ik hen kan kneden tot de schepselen die Ik
zodoende verkies.
Mijn profeten uit de eindtijd zijn niet anders. Zij zullen niet gemakkelijk
aanvaard worden. Toen Ik voor het eerst Mijn profeten zond om de
mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus
Christus, de Messias, vonden ook zij het in het begin moeilijk om hun
stem te laten horen.
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Bij de aanvang van hun missie zal er niet geluisterd worden naar de
stemmen van Mijn ware eindtijdboodschappers. Maar na verloop van
tijd zullen zij erkend worden. Want het zal Mijn stem zijn die goed
herkenbaar zal worden.
Jij, Mijn dochter, bent de laatste boodschapper, gestuurd om de
aantocht van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij zijn langverwachte
Tweede Komst, in te luiden.
Dit is beangstigend voor jou en, op sommige momenten, zeer moeilijk
te verwerken. Toch is het de waarheid.
Dit werk, waarbij je goddelijke boodschappen zult krijgen om de
overblijvers van Mijn Kerk op aarde voor te bereiden op de Tweede
Komst, zal moeilijk zijn.
Terwijl Ik tot nu toe veel uitverkoren zielen gekozen heb en Ik met hen
zal blijven communiceren voor het welzijn van de hele mensheid, zal
hun lot gemakkelijker zijn.
Jouw lot zal moeilijk worden, tot in het extreme, en je zult hierdoor
vervolgd worden.
Ik zegen jou met alle genaden vanuit Mijn Hemels Koninkrijk.
Als het uitverkoren instrument zal je vooruitgaan om Mijn allerheiligste
woord aan de wereld mee te delen.
Dit werk zal te allen tijde beschermd worden.
Ja, jij zult bijna dagelijks aangevallen worden maar weet dit : als dit
werk niet zo belangrijk was, denk je dat Satan en zijn heerschappij van
gevallen engelen het dan opgemerkt zouden hebben ?
Zij, Mijn dochter, hebben de aarde geïnfiltreerd en zijn, vaak
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nietsvermoedend, in het hart en de ziel van veel van Mijn kinderen
geslopen.
De heilige weg van jouw werk, van jou, de laatste boodschapper, naar
de aarde gestuurd om te helpen de mensheid te redden uit de finale
greep van Satan, werd in de Schriften aangekondigd.
De wereld was door Mijn heilig bevel in afwachting van deze instructies.
Veel valse profeten zullen proberen om dit woord, Mijn heilig woord,
tegen te houden door de verspreiding van leugens en verwarring.
Deze boodschappen zullen in twijfel getrokken worden en onderzocht
op dwalingen door Mijn Kerk. Nochtans delen ze alleen de waarheid
mee.
Een groot deel van de waarheid, door de eeuwen heen genegeerd door
Mijn Kerken, zal terug opduiken.
Er zullen meer openbaringen, met betrekking tot de waarheid over jullie
eeuwig leven, aan jullie onthuld worden, kinderen.
Dit werk zal leiden tot verontwaardiging, Mijn dochter. Jij zult bespuwd
en belachelijk gemaakt worden. Er zal op je neergekeken worden en je
zult op alle denkbare manieren tegengehouden worden.
Diegenen die moeite hebben met de waarheid, geschonken aan jou, de
laatste eindtijdprofeet, luister nu naar Mijn smeekbeden.
Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest voordat jullie
de oren kunnen openen en Mijn stem horen. Voor de waarheid van
Mijn heilig woord en voor de instructies die Ik jullie allemaal zal geven
opdat jullie het eeuwig leven kunnen bezitten.
Mijn woorden zullen eenvoudig gehouden worden zodat elke man,
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vrouw en kind kan handelen volgens Mijn heilig woord. Maar jullie
moeten het volgende weten : hoewel er veel liefde en licht doorheen
Mijn woord zal schijnen, zal er ook een sfeer van goddelijk gezag van
uitgaan hetgeen jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.
Zo zullen jullie weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader, die
spreekt. Mijn liefde zal jullie ziel binnendringen en jullie hart verheffen
in verbondenheid met het Mijne.
Alle voorbereidingen staan klaar. Na de grootse barmhartigheid van
Mijn Zoon zal er tijd gereserveerd worden om de wereld voor te
bereiden op Zijn Tweede Komst.
Ja, kinderen, Ik ben alles in orde aan het brengen om Mijn kinderen uit
de duisternis te redden. Ik eis Mijn Schepping terug op, Mijn kinderen,
en neem jullie mee naar jullie rechtmatige woning, jullie erfdeel. Het
Nieuwe Paradijs.
Wees geduldig, kinderen ! Denk er maar aan dat Ik van jullie houd !
Vertrouw op Mij en op Mijn heilig woord dat jullie gegeven wordt door
Mijn eindtijdprofeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.
Jullie Eeuwige Vader
Allerhoogste God
Schepper van alle dingen

Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet
geleid worden
Dinsdag 17 januari 2012 14.00u
Mijn liefste beminde dochter, de tijd is aangebroken om de wereld te
melden dat ze hun ziel moeten voorbereiden op Mijn Wederkomst op
aarde zoals aangekondigd.
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Mijn mensen zullen zich oprichten en Mij verwelkomen, wanneer Ik
terugkom om deze keer Mijn rechtmatige troon, als Koning van de
mensheid, op te eisen.
Diegenen die Mijn stem erkennen, moeten volkomen op Mij
vertrouwen.
Ik zal jullie geleiden op de weg van de waarheid zodat ieder van jullie
waardig gemaakt zal worden om het Nieuw Paradijs op aarde binnen
te treden.
Verwerp de stem van de duisternis die jullie, waar mogelijk, zal
verblinden en in de verleiding brengen om Mij de rug toe te keren.
Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis.
Maar Mijn lijden zal aanhouden tot Ik de overblijvers van Mijn Kerk op
aarde geborgen heb.
Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe om dit ongehinderd te
doen.
Zovelen onder jullie houden zich reeds doof voor Mijn smeekbeden aan
de mensheid om jullie ziel voor te bereiden op dit glorieus tijdperk van
vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd ?
Het is door de medelijdende liefde die Ik voor elk van jullie voel, dat Ik
kom. Niet alleen om jullie te waarschuwen maar om jullie te helpen
jullie voor te bereiden op dit grootse moment.
Ik besef dat diegenen van jullie, die Mij liefhebben, vooral Mijn gewijde
dienaren, behoedzaam opletten voor valse profeten die kunnen
opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vervullen
met de Heilige Geest zodat de waarheid aan jullie kan en zal
geopenbaard worden.
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Als jullie je niet tot Mij wenden, zullen jullie er niet in slagen om te
begrijpen wat Ik van jullie verlang.
Kom naar Mij ! Luister nu naar Mij ! Jullie lijden zal zwaar zijn want
Satan zal jullie geen moment rust gunnen.
Hij weet dat Ik Mij bekend maak, niet enkel door Mijn eindtijdprofeet
Maria maar via veel zielen. Deze zielen van Mij, uitverkoren om de
eindtijdboodschappers te zijn, zullen diegenen zijn die het meest door
Mijn gewijde dienaren tegengehouden zullen worden.
In plaats daarvan zullen jullie, jammer genoeg, door de Bedrieger naar
de Valse Profeet en zijn handlangers geleid worden die overal leugens
en onwaarheden uitspuwen.
Diegenen onder jullie die snel zijn om Mijn boodschappers te
veroordelen, wees zeer voorzichtig. Jullie, Mijn gewijde dienaren,
zullen het voornaamste doelwit zijn van de Bedrieger.
Eerst zal jullie geest de andere kant op gedraaid worden. Want wanneer
jullie Mij, jullie goddelijke Redder, de rug toekeren, zullen jullie Mijn
mensen in de verkeerde richting sturen.
Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid uit Mijn
goddelijke lippen te vernemen.
Jullie zullen Mijn kinderen beroven van het voedsel dat noodzakelijk is
voor hun geestelijke groei.
Weet dat de eindtijd nu daar is. Verspil de tijd die jullie nog hebben
niet door te leven in een vacuüm van leugens en verwarring.
De strijd is begonnen en Mijn Restkerk zal gered worden terwijl deze
met Mij oprukt naar Mijn glorieus Nieuw Rijk.
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Bid dat niet één ziel achtergelaten wordt !
Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaars, niet verantwoordelijk zijn voor
het wegtrekken van Mijn kinderen van de waarheid. Van het licht. Van
de redding waarop zij recht hebben.
Volg Mij nu en help Mij zielen te redden !
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan
om de Katholieke Kerk te vernietigen
Woensdag 18 januari 2012 9.50u
Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens
deze tijd van geloofsafval in de wereld.
Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de
Allerhoogste God.
Zij zullen binnenkort de waarheid zien maar velen zullen toch nog
aanvoeren dat er geen God is. Er is nu veel gebed nodig, kinderen.
Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een
kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen.
Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren
binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige
groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd.
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Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de
Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken
bekend.
Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in
de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie
aan de Katholieke Kerk opgedrongen.
Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte
verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk.
Bid dat zij de Paus niet verjagen !
Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen
om zijn leugens te kunnen verspreiden !
Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze
boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te
vernietigen, te weerstaan.
Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI,
te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk
creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te
misleiden.
Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het
Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals
lammeren die naar de slachtbank geleid worden.
Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de
fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de
loop der jaren veranderd.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand
ontvangen.
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Dat was hun werk.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten
niet opzoeken. Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter
niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten niet voor
iedereen beschikbaar stellen.
Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen
van de Heilige Stoel, zal binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor
iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige
Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de
wereld voorgesteld wordt.
Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen.
Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de
priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant
tegen de andere.
De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim
prediken of anders gedood worden.
De ware Kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen zich zullen
moeten verbinden om hun trouw aan Mijn Eeuwige Vader te kunnen
praktiseren.
Alle hoeken van de aarde zullen beven, veroorzaakt door de toorn van
Mijn Hemelse Vader tegen deze gedaanteverandering.
Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de
overblijvers van het Christelijk geloof zullen ertoe leiden dat deze
goddeloze bedriegers voor altijd vernietigd zullen worden.
Wacht nu af en bereid jullie voor aangezien de Katholieke Kerk deze
veranderingen gaat aankondigen.
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Dan zullen jullie de waarheid, over wat Ik jullie vertel, begrijpen.
Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal
zich spoedig aan de wereld vertonen
Donderdag 19 januari 2012 20.30u
Mijn zeer geliefde dochter, verhef je nu met kracht om Mijn
allerheiligste woord verder te verkondigen.
Aan diegenen die luisteren en geloven in Mijn allerheiligste woord :
grote genaden kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn
kruistochtgebeden.
Het vagevuur op aarde, dat spoedig zal worden ervaren door de zielen
die na de Waarschuwing oprecht berouw tonen over hun zonden, zal
zwaar zijn.
Deze boetedoening is belangrijk, kinderen.
Vecht er niet tegen ! Aanvaard het !
Diegenen die in Mij geloven, moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal
toenemen nadat Mijn grootse barmhartigheid aan de wereld getoond
wordt en jullie stemmen zullen weerklinken vanuit de woestijn.
Door jullie sterkte en vechtlust zal Mijn Kerk in staat zijn om de
vervolging te overleven.
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Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn
zijde lopen.
Jullie nederige gehoorzaamheid is onontbeerlijk opdat jullie de genaden
gegeven worden om sterk te blijven, om jullie zenuwen in bedwang te
houden en om in Mijn strijdmacht te vechten tegen de Antichrist.
Hij, Mijn kinderen, staat klaar achter de schermen maar zal spoedig
voor de wereld opduiken.
Hij kent geen schaamte en zal zich beroemen op zijn humanitaire
inspanningen. Velen zullen vallen voor zijn charmes terwijl hij een
beroep zal doen op hun goedhartigheid.
Hier is het kruistochtgebed (20) om te helpen beletten dat de Antichrist
Mijn kinderen vernietigt.
O, God de Vader,
in naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan
om de Antichrist te verhinderen
de zielen van Uw kinderen in de val te lokken.
Ik smeek U, Almachtige Vader,
om hem te beletten Uw kinderen terreur op te leggen.
Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen
en ik vraag U om U te ontfermen over deze arme zielen
die tegenover hem machteloos zullen staan.
Luister naar mijn gebed, lieve Vader,
en behoed al Uw kinderen voor dit verschrikkelijk kwaad. Amen.
Jullie geliefde Jezus Christus
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Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend
worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst
Vrijdag 20 januari 2012 20.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over
de menselijke opinie.
De inzichten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn heilige
woorden die jou gegeven worden.
Mijn woord gaat boven alles. Geen enkel ander inzicht, strijdig met Mijn
woord, mag jou verontrusten.
Mijn dochter, Ik heb thans weinig tijd om de mensheid te redden.
Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en zo snel dat je
niet in staat zult zijn om op adem te komen.
Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn
kinderen weten hoe ze zichzelf gepast kunnen voorbereiden.
Wanneer je zou toestaan dat afleidingen, zoals de meningen of
inzichten van mensen, jouw tijd onnodig in beslag nemen dan zal dat
jou afhouden van het werk dat écht belangrijk is.
Sta Mij toe om je op dit moment te vervullen met liefde en troost.
De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van
barmhartigheid de hele wereld omhullen zal iedereen, die in Mij
gelooft, tot inkeer komen.
Diegenen die Mijn boodschappen, aan jou gegeven, aan de kaak stellen
en die Mij liefhebben, zullen terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde
en vreugde in hun ziel.
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De Waarschuwing zal nauwelijks plaatsgevonden hebben of een
aantal gebeurtenissen zullen zich voordoen.
De Antichrist en zijn groepering zal, hoewel verzwakt ten gevolge van
de wereldwijde schuldbekentenis, zijn overmeestering van Mijn Heilige
Kerk van binnenuit beginnen plannen.
Mijn strijdmacht zal stelling nemen en beginnen strijden om de Heilige
Katholieke Kerk te redden van de ondergang. Zij, de Valse Profeet en
zijn volgelingen, zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe huil Ik om
die gewijde dienaren van Mij die zullen afhaken.
Zij zullen zo misleid worden dat zij zullen denken dat ze de
strenggelovige Katholieke Kerk volgen.
In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die met trots en
minachting in zijn hart zal heersen over Mijn Heilige Stoel.
Jij, Mijn dochter, moet Mijn kinderen vragen om intens te bidden om
deze gruwel te beperken.
Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priesters,
bisschoppen en kardinalen, die blind zijn voor de waarheid, te redden.
De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door de gevallen
engelen van Satan samen met de Antichrist en zijn diverse
organisaties.
Zij zijn allen één, Mijn dochter, voortgekomen uit Satan.
Ik weet dat dit angstaanjagend is maar het zal niet lang duren. Gebed
en veel daarvan zal deze gebeurtenissen matigen en zal helpen om deze
af te wenden.
Bereid jullie ziel nu voor, kinderen, door zo snel mogelijk te gaan
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biechten als jullie katholiek zijn. Zo niet, spoor Ik jullie allemaal aan met
zuiverheid van hart te vragen om verlossing van jullie zonden.
Dit zal jullie lijden, door de boetedoening bij de Waarschuwing,
verlichten. Daarna moeten jullie bidden om vrede op aarde.
De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen beginnen
onmiddellijk nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden.
Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de
geheimen zullen door jou geopenbaard worden, Mijn dochter,
zichtbaar voor de hele wereld.
Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden opdat jullie
ziel gezuiverd wordt in verbondenheid met Mij.
Pas dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te gaan naar het tijdperk
van Mijn Vaders goddelijke Wil, het tijdperk van Vrede, Mijn Nieuw
Paradijs op aarde.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende
heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen
beschouwd worden als ketters.
Zaterdag 21 januari 2012 13.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld,
voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een
andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.
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Daarom mogen Mijn boodschappers nooit alle boodschappen
dooreenhalen door deze met elkaar te vergelijken.
Jij, Mijn dochter, werd als zevende boodschapper uitgekozen om Mijn
kinderen te informeren over de waarheid. Een groot gedeelte van Mijn
waarheid werd reeds aan jou gegeven maar er gaat nu nog meer
komen.
Door de geheimen daarin vervat, zal je – wanneer deze geopenbaard
worden – belachelijk gemaakt, bespot en voor gek versleten worden.
Deze boodschappen moeten helpen om Mijn mensen te zuiveren, met
inbegrip van diegenen die de roep om Mij te volgen aanvaarden alsook
die zielen die verstoken van liefde en koud van hart zijn.
Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Deze moet
gezuiverd worden zodat ze het waardig wordt dat Ik er weer op wandel.
Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst is iets dat niet van Mij
komt.
Angst is afkomstig van het kwaad. Maar jullie zouden vergeven en
gerechtvaardigd worden wanneer jullie vrezen voor die zielen die blind
rondwaren. Niet omdat zij niet kúnnen zien maar omdat zij ervoor
kiezen om niet te zien.
Jullie plicht aan Mij, Mijn geliefde strijdmacht van volgelingen, is Mij te
helpen om de weg voor te bereiden op Mijn aanstaande goddelijke Rijk
op aarde.
Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden
zullen het werk verzwakken van zowel de Antichrist als van de Valse
Profeet die plaats zal nemen op de Heilige Stoel te Rome.
Al Mijn kinderen moeten weten dat Ik totaal vergevingsgezind ben. Zelfs
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diegenen die betrokken zijn bij de satanische groeperingen waarover Ik
spreek, kunnen behoed worden voor een nog verder afdalen naar
beneden tot aan de poorten van de hel.
De zonde kan door gebed afgezwakt worden. Jullie moeten niet ten
strijde trekken en met opgeheven vuisten vechten. Al wat jullie
moeten doen is bidden.
Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Heel veel voorbereiding
werd voltrokken met dezelfde wonderwerken als die aan Adam en Eva
aangeboden werden en die zij door de zonde verworpen hebben.
Jullie, Mijn volgelingen, zullen profiteren van het mooie Nieuwe Paradijs
op aarde, waarover Ik zal regeren.
Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten
van dit Paradijs, mogen jullie niet ophouden met jullie werk om Mij te
helpen al Mijn kinderen met Mij mee te nemen naar Mijn glorieus
Koninkrijk.
Mijn kinderen, wees jullie er echter van bewust dat de Valse Profeet
jullie zal doen geloven dat ook hij jullie voorbereidt op een
soortgelijke paradijselijke plaats.
Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen
betoveren. Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling
vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.
Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn,
verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen
zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat
hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.
Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit
zijn mond zal in twijfel getrokken worden.
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Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen
zullen ogenblikkelijk geloven dat hij wonderen kan verrichten.
Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en
beschouwd als een ketter.
Al zulke zielen, die ervan beschuldigd worden ketters te zijn, zullen
terzijde geschoven worden en ‘voor de leeuwen gegooid’.
Alle waarheid betreffende Mijn Leer zal verdraaid worden. Alles zal een
leugen zijn. De vervolging zal zich langzaam ontwikkelen en zal
aanvankelijk subtiel zijn.
Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten
opdragen en in veel gevallen niet in een katholieke kerk.
Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden.
Kinderen, wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit
zal binnen een korte tijdsperiode voorbij zijn.
Bid gewoon voor deze zielen die, door hun gelofte aan de Valse Profeet,
de Allerheiligste Drieëenheid – die het waarachtig fundament is
waarop de Katholieke Kerk gebouwd werd – zullen vergeten.
Veel religies volgen slechts één wezen van de Allerheiligste Drieëenheid.
Sommigen vereren de Vader. Anderen de Zoon. Maar ze zijn allen één,
Mijn dochter.
Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
drie afzonderlijke personen in één goddelijk Wezen. Aan alle religies
zal spoedig de waarheid gegeven worden en velen zullen dit heilig
mysterie aanvaarden.
Volg Mij op de weg van de redding want jullie, Mijn volgelingen, hebben
een glorieuze toekomst voor jullie liggen maar jullie moeten sterk
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blijven.
Dit is de uitverkoren generatie voor Mijn Nieuw Paradijs op aarde.
Wijs dit glorieus geschenk van leven, dat in al zijn pracht schittert, niet
af. Niet één ziel zal iets tekort komen. Mijn Nieuw Paradijs op aarde zal
een tijdperk van vrede en geluk zijn, zonder zonde.
Dit is de goddelijke Wil van Mijn Vader en het was Zijn belofte aan de
mensheid vanaf het begin.
Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te
kijken, kinderen.
De komende beproevingen zullen in het niet verzinken zodra jullie
getuige zullen zijn van het glorieus Koninkrijk dat op jullie wacht.
Ik houd van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij houden. Daardoor
vraag Ik jullie om liefde te betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn
Heilige Geest.
Bid voor hen, bij elke gelegenheid, opdat zij opnieuw de waarheid over
Mijn belofte, die Ik deed aan de mensheid toen Ik stierf om jullie
eeuwige redding te bewerkstelligen, kunnen zien.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de hele mensheid
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Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden
voor de ziel van de atheïsten
Maandag 23 januari 2012 15.20u
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar
te veranderen.
Want Mijn tijd is nu bijna daar.
Ik verzoek dringend aan al diegenen die in Mij, hun goddelijke Redder,
en in Mijn Eeuwige Vader geloven, om te stoppen met wat jullie aan het
doen zijn en te luisteren.
Of jullie nu wel of niet geloven in deze boodschappen, Mijn
boodschappen aan de wereld voor deze tijd, luister nu naar Mijn
dringende smeekbede.
Bid, bid en bid voor de ziel van de atheïsten, met al de liefde die jullie in
je hart hebben voor Mij.
Velen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.
Velen zullen niet de kans krijgen om op tijd tot inkeer te komen.
Ik verzoek jullie dringend om al jullie lijden en gebeden op te offeren
voor deze zielen zodat Ik hen kan behoeden voor het vuur van de hel.
Bid voor diegenen die niet naar Mij terug zullen keren, zelfs niet
wanneer de waarheid hen voorgehouden wordt.
Bid eveneens voor diegenen die het vagevuur op aarde – de
boetedoening die aanvaard zal worden door degenen met een goed
hart – zeer zwaar zullen vinden.
Velen zullen het erg pijnlijk vinden.
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Bid dat zij de kracht ontvangen die zij nodig hebben om te volharden.
Ga, kinderen, en doe alles wat Ik van jullie gevraagd heb want er is nog
maar weinig tijd over.
Ik houd van jullie. Denk eraan dat als jullie van Mij houden, er niets te
vrezen valt.
Bid gewoon voor diegenen die Mij nu op heden afwijzen en voor
diegenen die de waarheid de rug toekeren.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de
redding van een groot deel van de mensheid
bekrachtigd
Dinsdag 24 januari 2012 16.55u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die vandaag naar jou
komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.
Veel gebed en lijden, opgeofferd door Mijn vele uitverkoren zielen op
aarde, heeft er toe geleid dat er nog veel meer kinderen van God thans
gered kunnen worden.
Indien jullie de kracht van het offer en gebed begrepen, kinderen,
zouden jullie nooit ophouden met bidden.
God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de
mensheid bekrachtigd.
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Dit betekent dat velen zich zullen bekeren tijdens de Waarschuwing en
diegenen die dit niet doen, kunnen gered worden door de kracht van
het gebed.
Het betekent niet dat iedereen gered zal worden want, jammer
genoeg, zal dat niet zo zijn.
Deze verharde mensen, die de grootste trouw betonen aan Satan en de
kwaadaardige sekten die hij in de wereld beheerst, zullen niet gered
willen worden.
In plaats daarvan zullen zij kiezen voor een ander paradijs. Men laat
hen geloven dat er een paradijs bestaat buiten datgene dat aan de
mensheid door Mijn Vader beloofd werd.
Dit valse paradijs, waarin de satanische volgelingen van het Beest
geloven, bestaat niet.
Het werd door Satan tot stand gebracht in de gedachten van zijn
leerlingen en is gewoonweg een illusie. Dat is wat er beloofd wordt.
De duistere zielen geloven in een andere wereld, een ander wezenlijk
bestaan waarin God niet bestaat.
Zij geloven in andere levensvormen, andere schepselen en een
vreedzaam regime wat allemaal gebaseerd is op een leugen.
Niets daarvan is echt, kinderen. Dit alles bestaat niet, en kan ook niet
bestaan, omdat het niet door Mijn Vader geschapen werd.
God, de Almachtige Vader, heeft het hele universum geschapen – de
sterren, de planeten en de aarde alsook al de ruimte daartussen.
Bid voor diegenen die dergelijke cultussen aanhangen.
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Bid dat meer van Mijn kinderen deze spirituele uitwegen, die niet van
God komen, niet meer opzoeken doordat zij in pijn verkeren.
Bid nu, als dankzegging voor dit bijzonder geschenk dat nu door Mijn
Vader aan de mensheid wordt aangeboden, dit kruistochtgebed
nummer 21.
Wij prijzen en danken U,
O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid,
voor de liefde en het mededogen dat U voor de mensheid hebt.
Wij danken U voor het geschenk van redding
dat U aan Uw arme kinderen schenkt.
Wij smeken U, O Heer,
om diegenen te redden die de Boze volgen.
Dat hun hart geopend zal worden
voor de waarheid over hun eeuwig leven. Amen.
Verheug jullie, kinderen, om dit grootse geschenk !
Maar voor jullie is er nog veel werk aan de winkel om de zielen te
helpen. Want veel van jullie broeders en zusters zullen koppig gekant
blijven tegen de waarheid van Mijn heilig woord.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de hele mensheid
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H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met
Iran beraamd
Woensdag 25 januari 2012 13.50u
Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger
van Satan overal chaos blijft verspreiden.
Zij proberen de controle te krijgen over alle financiële instellingen
zodat zij Mijn kinderen een verschrikkelijke gruweldaad kunnen
toebrengen.
Zij, de verdorven groepering, gedreven door wellust en macht,
proberen eveneens een nucleaire oorlog met Iran in het leven te
roepen.
Jij, Mijn kind, moet bidden dat God de Vader, in Zijn grote
barmhartigheid, hun hart zal openen om deze dingen niet te laten
gebeuren.
Verlies nooit het geloof, kinderen, want jullie gebeden hebben effect.
Grote kwalen waaronder abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele
perversiteiten beginnen nu te verzwakken in de wereld.
Bid, bid, bid overal Mijn allerheiligste Rozenkrans, kinderen, indien
mogelijk in groepsverband.
Satan verliest zijn macht snel aangezien Mijn hiel de kop van de slang
begint te verpletteren.
Het zal nu niet lang meer duren tot de Komst van Mijn Zoon op aarde.
Eerst zal Hij jullie deze laatste kans geven om jullie te bekeren.
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Daarna zal Hij de wereld snel voorbereiden op Zijn Tweede Komst.
De tijd is nu kort.
Kinderen, gebed is het wapen om het leger van Satan af te houden
van de laatste vervolging die zij tegen de mensheid plannen.
Denk eraan dat Mijn Eeuwige Vader door Zijn liefde en mededogen
jullie allen, die in Hem geloven, zal beschermen.
Bid, bid, bid, voor de redding van diegenen die Hem nog steeds
ongehoorzaam zijn en de waarheid van het bestaan van Mijn geliefde
Zoon ontkennen.
De tijd is rijp. Open jullie hart voor de goddelijke barmhartigheid van
Mijn Zoon.
De hemel zal nu beginnen te veranderen en dan zal iedereen zien hoe
dit grootse mirakel zich voor hun ogen ontvouwt.
Wees klaar !
Bereid jullie huis voor en bid zoveel mogelijk Mijn heilige Rozenkrans
om de greep van de Boze te verslappen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid
over de verdorven sekte die het Vaticaan is
binnengedrongen
Donderdag 26 januari 2012 21.40u
Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid,
over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard
wordt.
De waarheid wordt al geruime tijd verborgen. De erkenning van Mijn
goddelijke tussenkomst in de wereld – door wonderen, verschijningen
en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen – werd gedurende
vele jaren door Mijn Kerk aan de kant geschoven.
Waarom Mijn Kerk de waarheid wilde onderdrukken, terwijl het nodig
was om overal het geloof van Mijn kinderen te versterken, is enkel bij
hen bekend.
Elke ware ziener(es) van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd
aanvankelijk genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.
Mijn dochter, zelfs het laatste geheim van Fatima werd niet aan de
wereld gegeven omdat het de waarheid onthulde over de verdorven
sekte van Satan die het Vaticaan is binnengedrongen.
Het laatste gedeelte van het geheim werd niet geopenbaard om de
goddeloze sekte, die in groten getale het Vaticaan is binnengedrongen
sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima, te
beschermen.
Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machten die
een deel van het Vaticaan beheersen waarover Mijn arme geliefde
Pausen weinig controle hebben.
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Kijk hoe zij niet enkel de waarheid van Mijn Leer verdraaid hebben maar
ook nieuwe methodes van katholieke verering ingevoerd hebben die
Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen.
De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig is zij het
belangrijkste doelwit van Satan en zijn goddeloze sekte.
De waarheid komt van Mij.
De waarheid maakt dat de mensheid zich ongemakkelijk voelt omdat
het persoonlijke opoffering met zich mee kan brengen. De waarheid
wekt in sommige gevallen verontwaardiging op en wordt vaak aanzien
als ketterij.
Toch kan alleen de waarheid jullie bevrijden van de leugens. De leugens
die afkomstig zijn van Satan en die een zware last vormen op jullie ziel.
De tijd is aangebroken om de waarheid aan het licht te brengen in een
wereld vol leugens.
Mijn dochter, er werden Mijn kinderen zoveel leugens voorgehouden
door valse religies, valse goden, bedrieglijke kerkleiders, bedrieglijke
politieke leiders en organisaties alsook de bedrieglijke media.
Zo veel waarheid wordt verborgen. Wanneer echter de waarheid, over
wat er in de wereld gaande is, vandaag de dag onthuld werd, zouden
zeer weinig mensen deze aanvaarden.
Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Dit zijn de regels
die door Mijn Eeuwige Vader vastgelegd werden en aan Zijn profeet
Mozes gegeven.
De waarheid verandert nooit hoezeer de mensheid ook probeert om
deze te veranderen.
De Geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet
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onder de Christelijke Kerken.
Gij zult niet doden, wil zeggen dat je geen andere mensen mag doden.
Dit heeft geen betrekking op zelfverdediging maar wel op elke andere
omstandigheid.
Geen mens kan moord – abortus, executie of euthanasie –
rechtvaardigen. Geen enkele !
Dit is een doodzonde en de straf bestaat uit een eeuwig leven in de hel.
Aanvaarden Mijn kinderen dit, Mijn dochter ? Neen, zij nemen zelfs
wetten aan die het niet alleen aanvaardbaar maken maar ook
verontschuldigbaar in de ogen van God. Maar dat is het niet !
Elk van de Tien Geboden van Mijn Vader wordt iedere dag overtreden.
Toch predikt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen de
mensen nooit dat zij naar de hel zullen gaan als ze een doodzonde
zouden begaan en geen berouw tonen.
Mijn Hart is diep gewond.
Zij, Mijn Kerken overal ter wereld, prediken de waarheid niet.
Veel van Mijn gewijde dienaren geloven niet langer in de
hoedanigheid van de hel of het vagevuur.
Zij aanvaarden de Geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen
elke zonde.
Zij praten over de barmhartigheid van Mijn Vader maar laten het na om
de gevolgen uit te leggen van het sterven in staat van doodzonde. Door
hun taken, die hen opgedragen werden, niet te vervullen, beledigen ze
Mij ten zeerste.
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In veel gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van zoveel
zielen.
Word wakker voor de waarheid, jullie allen die belijden te geloven in
God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen en weet het
volgende.
Er is maar één waarheid !
Er kan niet meer dan één waarheid zijn !
Iets anders dan de waarheid is een leugen en is niet afkomstig van Mijn
Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor
op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde
Vrijdag 27 januari 2012 23.50u
Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren
uit de Onbevlekte Maagd Maria.
Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit dat je vervolgd zult worden
wanneer je voor Mij werkt want de mensheid zal de waarheid niet
graag horen wanneer Ik deze aan jou openbaar in deze tijd, de eindtijd.
Mijn heilig woord werd zolang onderdrukt maar dat zal niet langer het
geval zijn.
Mijn stem zal over de hele wereld gehoord worden. Mijn liefde zal in al
Mijn glorie geopenbaard worden en de mens zal eindelijk in staat zijn
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zichzelf te bevrijden van de ketenen van het kwaad die door Satan rond
zijn enkels geplaatst werden.
Aangezien de waarheid de ziel van Mijn kinderen zal doordringen en
hen de vrijheid zal brengen waarop zij al zo’n lange tijd gewacht
hebben, zal dat jammer genoeg verdeeldheid veroorzaken.
Mijn geliefde gewijde dienaren, priesters en alle religieuze
geestelijken binnen de Heilige Kerk, weet dat Ik van jullie allemaal
houd.
Zo velen onder jullie hebben jullie leven aan Mij gegeven met
edelmoedigheid van hart. Jullie zullen nu op Mij moeten steunen.
Jullie moeten te allen tijde bidden om leiding om sterk te blijven in jullie
geloof en om onderscheidingsvermogen.
Verlies Mij geen moment uit het oog !
Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden teneinde Mij te
verwelkomen tijdens Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.
Jullie zullen moeten volharden en niet toelaten dat jullie afgebracht
worden van jullie liefde voor Mij hoe sterk jullie ook onder druk gezet
worden.
Jullie zijn Mijn ware leerlingen en Ik moet jullie dringend verzoeken om
jullie wapens op te nemen om Mijn Kerk te redden. Deze ware kerk,
gegrondvest op de rots door Mijn geliefde leerling Petrus, zal nooit ten
onder gaan.
De vijand mag misschien geloven dat deze vernietigd gaat worden maar
dat zou een dwaze veronderstelling zijn.
Niemand zal of kan Mijn Kerk vernietigen. Zij zal uit de as herrijzen om
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Mijn glorie te verkondigen wanneer Ik wederkom om Mijn Koninkrijk
op aarde veilig te stellen.
Jullie mogen Mij, jullie geliefde Redder, nooit ofte nimmer verlaten.
Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst.
Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te
worden door de katholieke geestelijken.
O mijn geliefde Jezus,
houd mij sterk
en houd de vlam van mijn liefde voor U brandend,
op elk moment van mijn dag.
Laat deze vlam van liefde voor U nooit flakkeren of uitdoven.
Sta nooit toe dat ik verzwak bij bekoring.
Geef mij de nodige genaden
om mij te houden aan mijn roeping,
mijn toewijding en mijn getrouwheid
en om de Leer van de rechtgelovige Katholieke Kerk te handhaven.
Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan.
Ik beloof mijn inzet
om te strijden in Uw strijdmacht
opdat de Katholieke Kerk weer in glorie kan opstaan
om U, lieve Jezus, te verwelkomen
wanneer U wederkomt. Amen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van de hele mensheid
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H. Maagd Maria : Bid met heel jullie hart voor Paus
Benedictus
Zaterdag 28 januari 2012 21.00u
Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de
Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.
Het geloof en de liefde tot God groeit overal ter wereld ten gevolge van
het gebed en de bijzondere genaden die door Mijn Vader, God de
Allerhoogste, aan Mijn kinderen gegeven worden. De bekering neemt
toe. Veel van Mijn kinderen zijn zich hiervan misschien niet bewust
maar jullie zullen dit zien wanneer jullie je ogen openen.
A.u.b. Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus.
Hij lijdt zoveel en staat in veel opzichten alleen met zijn verdriet om de
geloofsafval die hij zowel binnen als buiten het Heilig Vaticaan ziet.
Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en hierdoor werd een
groot deel van de chaos, veroorzaakt door de Boze, afgewend.
Het gebed, Mijn kinderen, is als een donderslag in de Hemel. Jullie
gebeden worden in de Hemel gehoord en beantwoord, kinderen.
Dit is een weldaad. Mijn kind, blijf de kruistochtgebeden, die jou
gegeven werden, verder bidden.
Hier is een bijzonder gebed, het kruistochtgebed (23) voor de veiligheid
van Paus Benedictus.
O mijn Eeuwige Vader,
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en vanwege het lijden dat Hij doorstond
om de wereld van de zonde te redden,
bid ik U nu dat U Uw Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus,
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Hoofd van Uw Kerk op aarde, beschermt
zodat ook hij kan helpen
om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden
voor de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen,
die op aarde rondwaren om zielen te stelen.
O Vader, bescherm Uw Paus
zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden
naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.
Jullie Hemelse Koningin van de aarde
Moeder van de Verlossing

Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt
worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige
Faustina
Zondag 29 januari 2012 21.18u
Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke
barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd
aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.
Dit mysterie zal geopenbaard worden aangezien iedereen getuige zal
zijn van de finale manifestatie van Mijn stralen van barmhartigheid
voor de redding van de mensheid.
Diegenen die jou bespotten, Mijn dochter, en zeggen dat dit mysterie
reeds aan de wereld geopenbaard werd, moeten het volgende weten.
Hoeveel mensen in de wereld van vandaag kennen Mijn belofte van
goddelijke barmhartigheid ? Zeer weinigen, waaronder ook jij, Mijn
dochter.
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Wisten Mijn volgelingen niet dat Ik zou terugkomen om de wereld
voor te bereiden op deze grootse gebeurtenis ?
Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op dergelijke gebeurtenissen. Mijn
Eeuwige Vader stuurt profeten de wereld in met slechts één doel : om
jullie een gepaste waarschuwing te geven zodat de zielen niet
onverhoeds overvallen worden. Geniet van dit geschenk van profetie !
Wijs het niet af !
Denk nooit dat jullie alles over Mijn wegen weten. Want hoewel jullie
misschien van Mij houden, kennen jullie Mij niet altijd of begrijpen Mijn
wegen niet.
Tot ieder van jullie die Mijn profeten bespotten : denk eraan dat jullie
niet hen bespotten maar Mij. Zij zijn gewoon de instrumenten.
Mijn kinderen, jullie mogen er nooit van uitgaan dat jullie Mij echt
kennen want als jullie dat deden, zouden jullie Mij nooit verloochenen.
Vandaag echter ontkennen jullie nog altijd, net zoals Mijn leerlingen
deden toen ik in hun midden liep, dat Ik het ben die jullie naar Mij toe
trekt.
Jullie steken de linkerhand naar Mij uit en met de rechterhand slaan
jullie Mij.
Horen jullie niet dat Ik nu tot jullie spreek ? Zo niet, ga dan rustig zitten
en bid tot Mij zodat Ik jullie vermoeide hart kan vervullen met het vuur
van Mijn Heilige Geest.
Ik houd van jullie en als jullie Mij in je hart willen toelaten, zonder jullie
stalen pantser dat Mij tegenhoudt, zal Ik jullie bevrijden.
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Wanneer jullie je ogen openen en zien dat Ik het ben, jullie goddelijke
Redder, die met jullie spreekt, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe
Paradijs met liefde en vreugde in jullie hart.
Laat niet toe dat de Boze twijfel zaait in jullie gedachten. Bid dat jullie
sterk genoeg zullen zijn, nederig van ziel en geest, om jullie in Mijn
armen te storten.
Pas wanneer jullie tot Mij komen zoals een kind, zullen jullie werkelijk
vrede vinden in jullie ziel. Dit is de enige manier om Mij toe te laten in
jullie hart.
Jullie geliefde Jezus

De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en
vasten als voorbereiding op de Waarschuwing
Maandag 30 januari 2012 13.00u
Deze boodschap werd ontvangen door Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid na twee afzonderlijke verschijningen van de H. Maagd
Maria. Eén ervan vond plaats op 29 januari 2012 om middernacht en de
tweede op maandag 30 januari 2012 om 13.00u. De H. Maagd Maria
leek gedurende heel deze verschijning zeer bedroefd.
Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken
met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard
hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.
Bid, bid, bid voor hun ziel.
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Jij, Mijn kind, moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen
vragen om morgen, dinsdag 31 januari 2012, te bestemmen als een
bijzondere dag van gebed.
Op deze dag moeten jullie de allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje
van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.
Waar mogelijk moet iedereen gedurende deze dag proberen te vasten.
Op deze manier kunnen meer zielen, vooral diegenen in doodzonde, op
het moment van overlijden gered worden door de barmhartigheid van
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Ik huil tranen van verdriet voor deze arme mensen die er geen idee van
hebben hoeveel pijn en leed hun zonden Mijn Zoon veroorzaken.
De vreugde van het geschenk dat Mijn Zoon de wereld nu brengt, is
doordrongen van droefheid om diegenen die door hun eigen keuze
niet gered kunnen worden.
De leugens die zullen opduiken en door de duistere zielen over de hele
wereld verspreid worden nadat de Waarschuwing heeft
plaatsgevonden, moeten door middel van jullie gebeden gestopt
worden.
Bid dat niemand de goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon zal
ontkennen tijdens of na de Waarschuwing. Want elke ziel die verloren
gaat door dergelijke leugens, is een ziel die door de Boze in bezit zal
worden genomen.
Verbreid de bekering overal, kinderen ! Accepteer dat Ik de
Medeverlosseres en Middelares ben die nauw samenwerkt met Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, om alle zielen van de eeuwige ondergang
te redden.
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Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zeer groot. Ik pleit elke seconde van
de dag om barmhartigheid voor iedere ziel door Mijn Vader te smeken
om goedertierenheid.
Maar, kinderen, jullie moeten helpen door jullie bij Mij aan te sluiten in
gebed en offer om al Gods kinderen te helpen de poorten van het
Nieuwe Paradijs binnen te treden.
Jullie Hemelse Moeder
Moeder van de Verlossing

Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie
Dinsdag 31 januari 2012 21.30u
Deze boodschap werd gedurende de Eucharistische aanbidding na
anderhalf uur aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik mij over de liefde die Mij
betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo
nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.
Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen wier liefde voor Mij Mij zo’n
vreugde bezorgt te midden van Mijn pijn.
Zij zijn het licht dat Mij de kracht bezorgt die nodig is om Mijn
strijdmacht te leiden.
Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, geloven dat het louter hun geloof
was dat hen tot Mij gebracht heeft.
Wat zij niet beseffen, is dat Mijn Heilige Geest op hen neergedaald is,
in het bijzonder op diegenen met een open hart, zodat zij zich konden
aansluiten bij Mijn Restkerk op aarde.

~ 69 ~

Zij, Mijn geliefde volgelingen, die blijk geven van gehoorzaamheid, een
vastberaden wil en zuivere liefde in hun hart, zullen het fundament zijn
waarop Ik Mijn Kerk op aarde nu opnieuw zal opbouwen.
Mijn strijdmacht zal, door hun liefde voor Mij, nu zeer bijzondere
genaden krijgen.
Ik verleen hen deze volle aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkel
van vuur te dragen zodat zij de bekering kunnen verspreiden.
Dit geschenk van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid over Mijn
heilig woord uit te dragen opdat het overal waar ze komen de harten zal
raken.
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit kruistochtgebed
(24) bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en
de kracht van de Heilige Geest krijgen.
O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.
Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.
Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
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om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij vereren U.
Wij loven U.
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.
Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.
Ga heen in vrede, Mijn geliefde volgelingen, en denk eraan dat jullie
liefde voor Mij Mijn Hart doet ontvlammen en Mijn Eeuwige Vader,
Mijn gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel grote
vreugde bezorgt.
Ik houd van jullie allemaal. Ik wacht op het moment dat Ik eenieder van
jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie de vrede, liefde en vreugde
zullen vinden waarop jullie je hele leven op aarde gewacht hebben.
Jullie geliefde Jezus
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