Verenig jullie naarmate we de poorten van het Nieuwe
Paradijs binnen gaan
Donderdag 1 maart 2012 19.55u
Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen thans gered
worden door de gebeden en het lijden van Mijn gekoesterde volgelingen.
Hun liefde voor Mij overstijgt de liefde waarmee een groot deel van de
wereld vertrouwd is.
In deze intense periode houd Ik Mijn volgelingen voor ogen en reken Ik op
hen om Mij te helpen de zielen te redden.
Veel van deze zielen zullen de daad van Mijn goddelijke barmhartigheid
niet overleven en zullen sterven in doodzonde.
Zovelen van jullie hebben, met zo’n gehoorzaamheid en edelmoedigheid van
hart, gehoor gegeven aan Mijn oproep.
Jullie schenken Mij veel troost.
Ik zegen jullie, Mijn lieve volgelingen, en vraag jullie om te blijven bidden
voor de ziel van de anderen.
De hele mensheid zal binnenkort het geschenk van Mijn barmhartigheid
krijgen.
Iedereen zal de waarheid over Mijn bestaan begrijpen. Maar niet iedereen
zal Mij in de armen willen sluiten, zelfs niet wanneer de waarheid hen
geopenbaard wordt.
Zij zijn de zielen naar wie Ik hunker.
Dit zijn de verdwaalde zielen voor wie Mijn geliefde Moeder tranen stort.
Jullie moeten Mij helpen om deze zondaars te redden want Ik wil alle
kinderen van God redden.
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Bid en verenig jullie om Mij te helpen elke ziel te verzamelen naarmate we
de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.
Kruistochtgebed (35) ‘Gebed om de zielen het Paradijs te laten betreden’
O mijn Jezus,
help mij U te helpen om de rest van Uw kinderen op aarde te bewaren.
Ik bid dat U, door Uw barmhartigheid,
de zielen zult redden uit de geest van duisternis.
Aanvaard mijn beproevingen, lijden en verdriet in dit leven
om de zielen te behoeden voor het vuur van de hel.
Bekleed mij met de genade
om U dit lijden, met liefde en vreugde in mijn hart, aan te bieden
zodat we ons allemaal zullen verenigen
- eensgezind in liefde voor de Heilige Drie-eenheid –
en met U, als één heilige familie,
zullen wonen in het Paradijs. Amen.
Kinderen, jullie weten hoeveel Ik van jullie houd.
Jullie, die Mij kennen, zullen de diepte van Mijn pijn en lijden ten gevolge van
het aantal mensen die Mijn hand van barmhartigheid afwijzen, begrijpen.
Alleen jullie kunnen, door jullie gebeden, deze zielen helpen en Mij daardoor
de troost schenken die Ik verlang.
Blijf nu dicht bij Mij!
Het zal niet lang meer duren.
Wees geduldig en bid!
Ontspan jullie, voel Mijn liefde!
Alles zal goed komen.
Jullie geliefde Jezus Christus
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God de Vader: Waarschuwing betreffende satanische
sekten en de New Age-leerstellingen
Vrijdag 2 maart 2012 0.20u
Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen heviger worden
tijdens de laatste reiniging die vereist is voor de Tweede Komst van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus.
De aarde wordt voorbereid op deze glorieuze gebeurtenis die door Mij
beloofd werd als het grootste geschenk sinds de schepping van het
Paradijs.
Zie vol verwachting uit naar deze gebeurtenis want elke man, vrouw en kind
zullen dit Nieuwe Paradijs nastreven.
Bereid jullie voor zodat jullie, jullie familie en vrienden, geschikt zijn om de
grond te bewandelen in Mijn Nieuw Koninkrijk dat onder de heerschappij
van Mijn welbeminde Zoon, Jezus Christus, zal staan.
Negeer dit verzoek, kinderen, en jullie zullen jullie rechtmatig erfdeel
verspelen.
Als de zondaars, slechts één minuut, een glimp zouden opvangen van
deze prachtige schepping, zij zouden ter aarde vallen en smeken om
barmhartigheid om de poorten binnen te komen.
Enkel diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde voor Mij, hun Hemelse
Vader, en voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bezitten, zullen van dit
nieuwe vreedzame en prachtige bestaan kunnen genieten.
Jammer genoeg heeft Satan de ziel van veel van Mijn kinderen zwart
gemaakt waardoor zij niet in staat zullen zijn om de waarheid van fictie te
onderscheiden.
Mijn dochter, er worden vreselijke leugens aangedragen door satanische
sekten en de new age leerstellingen.
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Mijn arme kinderen, verleid door de leugens die met een kleurrijke
luchtspiegeling ingekleed worden, geloven in een nieuwe planeet.
Er wordt hen een ander soort paradijs beloofd. Maar dit paradijs bestaat
niet.
Wanneer Satan het hart, van diegenen die in hem geloven, verleidt en
verovert, kwelt hij hen voor eeuwig.
Als jullie de ontzetting op hun gezicht zagen, zodra zij na de dood ontdekken
dat zij zich in de klauwen van Satan bevinden, zou dat jullie hart verscheuren.
Zij zijn zo diep ongelukkig. Daarom is het belangrijk dat jullie deze zielen
waarschuwen voor de kwelling die hen te wachten staat.
Bid voor hen! Houd nooit op! In veel gevallen kan enkel het lijden van
slachtofferzielen hen behoeden voor de hel.
Aan diegenen die in Mij, God de Vader, geloven: Ik roep jullie nu op om
jullie afkeuring uit te spreken over de valse goden, de valse idolen, de valse
leerstellingen, de waarzeggers en de new age leerstelling die allemaal op
niets uitlopen.
Deze zijn allemaal gecreëerd door de koning van het bedrog, Satan, een
sluwe leugenaar.
Hij zal nergens voor terugdeinzen om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te
trekken.
Ik smeek jullie, kinderen, om voor deze zielen te bidden als troost voor Mij,
jullie geliefde Vader.
Troost Mij! Na verloop van tijd zullen jullie het mysterie van Mijn Hemels
Koninkrijk begrijpen.
Na verloop van tijd zal het mysterie van Mijn Goddelijke Wil geopenbaard
worden.
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Na verloop van tijd zullen jullie, door jullie trouw en liefde voor Mij, Mij
helpen om eindelijk Mijn familie te verenigen in het Koninkrijk dat
aanvankelijk voor al Mijn kinderen geschapen werd.
Bedankt, Mijn dochter, voor jouw lijden. Bedankt, Mijn kinderen, om gehoor
te geven aan Mijn oproep vanuit de Hemel.
Ik geef nu allen Mijn zegen maar jullie moeten Mij erom vragen.
Hemelse Vader, help me
om in Uw ogen zo klein als een kind te worden.
Ik vraag dat Uw genaden op mij neerkomen
zodat ik gehoor kan geven aan Uw oproep
om al Uw kinderen te redden. Amen.
Jullie geliefde Hemelse Vader
God de Allerhoogste

H. Maagd Maria: Word wakker, kinderen! Jullie moeten de
waarheid omhelzen
Zaterdag 3 maart 2012 14.33u
Mijn kind, heden is het lijden van Mijn Zoon gelijk aan dat van Zijn lijden toen
Hij op aarde leefde.
De pijn die Hij toen doorstond en die bij Hem de grootste kwelling
teweegbracht, was niet Zijn kruisiging maar wel de manier waarop Hij
afgewezen werd.
Zijn woord wordt tegenwoordig, net als toen, verworpen.
Hij wordt vandaag de dag bespot op een manier die tranen en lijden
bezorgt, niet alleen bij Mij, Zijn geliefde Moeder, maar ook bij Zijn
toegewijde volgelingen op aarde.
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Hoe pijnlijk is het om te zien hoe veel kinderen van God zich hebben
afgekeerd van de Heilige Sacramenten en de Leer van de Kerk.
Zoveel zielen zijn verdwaald. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn
Zoon op te nemen en het goede voorbeeld te geven.
Omhels Mijn Zoon met eenvoud van hart.
Het is zeer eenvoudig om van Mijn Zoon te houden en Mijn Eeuwige Vader te
vereren, kinderen.
Analyseer nooit het woord van Mijn Zoon!
Volg gewoon Zijn onderrichtingen die nooit veranderd zijn.
Luister naar de woorden van Mijn Zoon wanneer Hij nu vanuit de Hemel tot
jullie spreekt.
Hij roept jullie op om jullie ziel voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.
Wanneer Hij nu tot jullie spreekt, doet Hij dat vanuit Zijn liefde voor de
mensheid.
Zijn heilig woord zal jullie ziel voeden en deze opnieuw sterk maken.
Wijs Zijn oproep aan jullie niet af!
Hij wil elke ziel redden. Maar om dat te doen, moet hij jullie herinneren aan
het verschil tussen goed en kwaad.
Zovelen onder jullie worden niet geleid of op de hoogte gebracht van de
ernst van de zonde.
De verdraagzaamheid in jullie maatschappij en binnen de Kerken heeft tot
gevolg dat datgene, waarvan jullie denken dat het van geen belang is, in de
ogen van God misschien wel een ernstige zonde kan zijn.
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De Kerk verkeert op het moment in grote duisternis en is jarenlang een
doelwit van de Bedrieger geweest.
Mijn Zoon moet nu ingrijpen en jullie sturen aangezien het schisma binnen
de Kerk spoedig zal losbarsten.
Word wakker, kinderen! Jullie moeten de waarheid omhelzen.
De wereld zal thans onherkenbaar veranderen.
Er werden jullie in het verleden veel boodschappers gestuurd om jullie voor
te bereiden op deze gebeurtenis.
Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om
hen in staat te stellen zich voor te bereiden op de grootse barmhartigheid
van Mijn Zoon.
Na Zijn goddelijke barmhartigheid, waarbij Hij de ogen van heel de
mensheid zal openen om getuige te zijn van hun zonden, zal Hij hen nog een
beetje meer tijd geven om verlossing te zoeken.
Vervolgens zullen jullie aanwijzingen krijgen om jullie ziel voor te bereiden op
de Tweede Komst van Christus, Mijn geliefde Zoon, die zoals voorzegd, in
heerlijkheid zal wederkomen.
Moeder van de Verlossing

De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd
worden
Zondag 4 maart 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, het moment voor de opening van de zegels, dat
ertoe zal leiden dat jij het zevende zegel opent, is bijna daar.
Door jullie gebeden wordt veel ontreddering afgewend.

~7~

Jullie, Mijn volgelingen, aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen jullie verenigen
met het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder terwijl jullie oprukken naar Mijn
glorieus Koninkrijk.
Zoals de onwaarheden en ontaarding van de wereld escaleren, zo zal ook het
geloof, van diegenen die Mijn strijdmacht leiden, sterker worden.
De Kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het
Huis van Israël.
Velen zullen tevreden zijn. Deze twee godsdiensten zullen gekweld worden
en alles zal in het werk gesteld worden, zowel van buitenaf als van binnenuit,
om van beide elk spoor uit te wissen.
Er zal over de hele wereld grote vreugde heersen zodra zij gevallen zijn.
Velen zullen hen als vernietigd beschouwen. Dus zullen de mensen hun
stoffelijke overschot negeren.
Maar dat zou dom zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel
en de Nieuwe Aarde te vormen zodra de poorten van Mijn Paradijs
geopend worden.
Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren mensen op aarde uitroeien.
Zij kunnen wel pijn, marteling, dood veroorzaken en de bijzondere gebouwen
en tempels, door hen ingericht om Mijn Vader te vereren, slopen.
Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen terugeisen waarop zij
met Mij zullen heersen in het Paradijs.
Verwerp God nooit!
Verwerp nooit Zijn Kerken!
Want als jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog naar de eeuwige
verdoemenis volgen.
Jullie Redder, Jezus Christus
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Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende
boodschapper voor de eindtijd, geopenbaard
Maandag 5 maart 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze
tijd van kwelling die je van alle kanten belaagt.
Weet dat Johannes, de evangelist, het onverzegelde boek – het Boek der
Waarheid – kreeg voor de wereld om er nu, in deze tijd, aandacht aan te
schenken.
Dit boek dat hij kreeg, was niet langer verzegeld aangezien de zegels reeds
geopend werden. Vervolgens werden zij gesloten om pas op het einde
geopenbaard te worden.
Dat moment, om het Boek der Waarheid te openen en de inhoud ervan aan
al de kinderen van God te openbaren om hun ziel voor te bereiden op het
eeuwig leven, is aangebroken voor jou.
Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende boodschapper voor de
eindtijd, geopenbaard.
Door de klank van jouw stem zal de waarheid eindelijk geopenbaard worden
en de mysteries, vervat in het Boek der Openbaring, zullen aan een
ongelovige wereld gepresenteerd worden.
Maar niet voor lang. Niettegenstaande de geloofsafval, die niet enkel de
gelovigen zal aantasten maar ook de gewijde dienaren binnen de Kerk, is het
moment van de grote belijdenis dichtbij.
Zodra dit zich afspeelt, zal er over heel de wereld een grote bekering
plaatsvinden.
Dan zullen zij hongerig zijn naar de waarheid, vervat in het onverzegelde
boek dat voor deze tijd, de eindtijd, aan de wereld beloofd werd.
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Jij bent de boodschapper die niet enkel de taak heeft gekregen om de wereld
voor te bereiden op de redding van de zielen maar die ook Mijn Rijk zal
aankondigen.
Jullie geliefde Jezus

Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich
aan de wereld zal voorstellen
Dinsdag 6 maart 2012 15.20u
Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn heilige instructies blijven uitdragen
en laat niemand je bij deze missie tegenhouden, ook al zal je langs alle
kanten aangevallen blijven worden.
Twijfel nooit aan Mijn woord, zelfs als je niet begrijpt wat Mijn
boodschappen betekenen.
Alles wat jou gegeven wordt, om aan de wereld te laten horen, werd
voorzegd, Mijn dochter.
De mensheid moet gewoon begrijpen wat er vervat ligt in het boek van
Johannes.
Alle dingen die voorzegd werden, moeten geschieden.
Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich aan de wereld zal
voorstellen.
Hij zal geraadpleegd worden om vrede te stichten in het Midden-Oosten.
Dit zal een bedrieglijke vrede zijn en het is een dekmantel voor de leugen die
hij aandraagt om de echte reden voor deze onwaarheid, die tot stand
gebracht wordt, te verbergen.
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Bid voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, want hij zal
geconfronteerd worden met een verschrikkelijke vervolging. Deze tijd is nu
dichtbij.
Bid, jullie allemaal, want jullie gebeden zullen de gestrengheid van deze tijd,
die afgezwakt kan worden, verzachten.
Over de eindtijd is veel niet bekend, Mijn dochter.
Velen zijn bang en dat zouden ze moeten zijn, maar enkel en alleen als hun
ziel onrein is.
Wat diegenen onder jullie betreft die zich in het licht van God bevinden:
jullie hebben veel om naar uit te kijken want het zal ertoe leiden dat de
zonde van de aarde verbannen wordt.
Tenslotte zal de wereld, vervuld van Mijn goddelijk licht, opkomen in een
nieuw begin.
Er is niet veel tijd meer voordat deze dingen plaatsvinden.
Het enige wat telt, is dat al Gods kinderen de waarheid op tijd inzien en zich
bekeren.
Anders zullen zij geen deel uitmaken van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe
Aarde die zullen samenvloeien om één te worden.
Want dan zal Ik komen om te oordelen.
Waardoor enkel diegenen die Mij – hun Redder, Jezus Christus – en Mijn
Eeuwige Vader erkennen, het leven zullen bezitten.
Bid voor al jullie zielen! Dat is alles waar jullie je op dit moment op moeten
focussen en vertrouw volkomen op Mij!
Jullie Jezus
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Het eerste zegel is de geloofsafval
Woensdag 7 maart 2012 15.40u
Mijn liefste beminde dochter, zeg Mijn kinderen dat niemand de kennis of
het gezag heeft om de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, aan het
licht te brengen.
Het maakt niet uit hoe deskundig zij menen te zijn, alleen Ik, Jezus Christus,
Redder en Verlosser van de mensheid, heb de bevoegdheid om aan de
wereld te openbaren wat in het Boek der Waarheid vervat ligt.
Alleen Ik, het Lam Gods, heb het recht om de waarheid – gegeven aan Mijn
apostel Johannes de evangelist, het instrument van de waarheid – aan de
huidige wereld over te brengen.
Het eerste zegel is de geloofsafval die niet enkel aangetroffen wordt onder
de gelovigen, maar ook onder diegenen die belijden Mij te kennen en
onder diegenen die openlijk hun liefde voor Mij verkondigen.
Dit is de tijd waarin het waarachtige geloof verdraaid zal worden waarbij
jullie, Mijn kinderen, een verwaterde geloofsleer aangeboden wordt die een
belediging is voor Mijn onderrichtingen.
Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie de nieuwe, valse
geloofsovertuigingen en religieuze leerstellingen zien opduiken, jullie zullen
begrijpen dat dit nu de tijd is waarin het eerste zegel geopenbaard wordt.
Kijk om jullie heen en wat zien jullie? Religies die eer betonen aan nieuwe
goden waarvan jullie nog nooit gehoord hebben. Op science fiction
gebaseerde religies die neerkomen op nonsens en die inhoudelijk leeg zijn.
Geestelijke wezens die niet van deze wereld zijn, maar waarvan velen
geloven dat zij het Hemels Rijk van Mijn Vader vertegenwoordigen.
Luister nu aandachtig want jullie leven in een fantasiewereld!
Geen enkele van deze metafysische overtuigingen vertegenwoordigen de
waarheid.
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Elke geloofsleer die jullie leert dat het belangrijk is om jezelf boven al het
andere te plaatsen, is een geloofsleer die afkomstig is van Satan.
Luister er niet naar! Keer dit wrede bedrog de rug toe!
Diegenen die valse goden opzoeken en hun leven wijden aan het verafgoden
van valse goden, zijn voor Mij verloren.
Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om begeleiding, kan Ik
jullie niet redden.
Jullie en al diegenen die zich nu welbewust onttrekken aan de koning van de
duisternis, zullen de gave van het onderscheidingsvermogen krijgen als jullie
Mij daar om vragen in dit kruistochtgebed (36) ‘Help mij de ware God
vereren’
Jezus, help mij,
want ik voel mij verloren en verward.
Ik ken de waarheid over het leven na de dood niet.
Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren
die niet de ware God zijn.
Red mij en help mij de waarheid helder in te zien
en verlos mij uit de duisternis van mijn ziel.
Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen. Amen.
Er is slechts één God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één – de
Heilige Drieëenheid.
Elke andere God is afkomstig van Satan ongeacht hoe aantrekkelijk de
vermomming ook mag zijn.
A.u.b., vergooi jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te beloven aan
deze geloofsovertuigingen die new age praktijken vereren, waaronder
reiki, yoga, new age meditatie, tarotkaarten, helderziendheid, spiritisme en
engelenverering verbonden met verheven meesters.
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Traag maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard. Niet enkel
door jullie maatschappij maar ook door Katholieke en Christelijke Kerken.
Deze valse, religieuze leerstellingen verspreiden zich zo snel dat zij miljarden
van Gods kinderen in beslag genomen hebben en die er zoveel bedrieglijke
vertroosting in gevonden hebben dat zij het bestaan van de ene, ware God
niet langer erkennen.
Jullie Jezus

Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen worden noch kan
deze tegengehouden worden
Woensdag 7 maart 2012 20.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden
die nodig zijn om je de sterkte te geven om te gaan met de krachten van het
kwaad die aan de gang zijn om een einde te maken aan deze heilige missie.
Het is belangrijk te beseffen dat de menselijke mening niet belangrijk is.
Het enige dat telt, is Mijn allerheiligste woord.
Mijn woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Ieder die jou zegt dat deze
boodschappen niet in overeenstemming zijn met Mijn Leer, is een
leugenaar.
Zij kennen Mij niet. Zij denken misschien van wel maar zij kunnen Mij enkel
kennen als zij nederig van hart blijven.
Diegenen, wiens mening Mijn woord tegenspreekt, zijn schuldig aan de
zonde van hoogmoed.
De trots verblindt zelfs Mijn gewijde dienaren voor de waarheid van Mijn
heilig woord.
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Mijn beloftes aan de mensheid, om in heerlijkheid terug te komen om de
levenden en de doden te oordelen, moeten vervuld worden.
Mijn Tweede Komst, kan niet voorkomen worden noch kan deze
tegengehouden worden.
Mijn waarschuwingen aan de mensheid, hen gegeven omdat Ik van elke ziel
houd, zijn belangrijk.
Ik moet al Gods kinderen voorbereiden op deze meest glorieuze gebeurtenis.
Velen zullen trachten je tegen te houden. Velen zullen proberen Mijn heilig
woord te ondermijnen en velen zullen proberen je schade te berokkenen om
te verhinderen dat Mijn heilig woord gehoord wordt.
Al deze pogingen zullen nutteloos zijn.
Enkel Ik, Jezus Christus, heb de macht om aan heel de mensheid eeuwige
redding te verschaffen.
Enkel Ik heb de macht om de zielen van de hele mensheid voor te bereiden
op hun erfdeel in het Paradijs.
Niemand – zelfs niet Satan, de koning van de duisternis, of zijn handlangers
– kan tegenhouden dat dit plaatsgrijpt.
Denk altijd aan het volgende: Ik zal al diegenen die zich aan Mijn heilig woord
houden, beschermen.
Jullie kunnen bang worden door de wereldwijde gebeurtenissen naarmate
de krachten van de duisternis jullie landen omhullen.
De gebeurtenissen zullen jullie benauwen maar jullie moeten nooit vrezen
want Ik zal jullie met Mij meenemen naar Mijn nieuw Koninkrijk op aarde.
Al wat Ik vraag, is dat jullie op Mij vertrouwen!
Laat Mij jullie leiden!
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Sta Mij toe jullie de weg te wijzen, om jullie ziel te zuiveren, door de
kruistochtgebeden die Ik jullie geef!
Laat verder alles aan Mij over!
Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie allemaal zo sterk is dat niemand ooit
deze zuivere liefde en mededogen, die Ik in Mijn Heilig Hart bezit voor elk
van Gods kinderen, kan afzwakken.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid

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

H. Maagd Maria: Bid de Rozenkrans doorheen alle naties
tussen nu en Paaszondag
Vrijdag 9 maart 2012 19.15u
Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat oplaait, niet enkel tegen jou,
maar ook tegen het heilig woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Je weet nu hoe Hij leed in de Hof van Gethsemane en hoe Hij tegenwoordig
nog steeds lijdt aangezien elke poging van Hem om in te grijpen, om de
zielen te redden, door de Boze gedwarsboomd wordt.
Aangezien de oorlogen nu beraamd worden, is het belangrijk dat Mijn
Heilige Rozenkrans elke dag, voorafgaand aan Pasen, gebeden wordt.
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Kinderen, als jullie, tussen nu en Pasen, elke dag van de week zouden kunnen
wijden aan Mijn Heilige Rozenkrans en daarbij elke vrijdag de vier mysteries
biddend, kan en zal in de wereld veel verwoesting getemperd worden.
Mijn Zoon is zo blij met diegenen die Zijn heilig woord, met liefde en
zuiverheid van hart, aanvaarden.
Er worden grote genaden geschonken aan deze reine zielen die, zonder enige
twijfel in hun hart, volkomen op Hem vertrouwen.
Jullie, Mijn kinderen, zijn de Rest, de kleine kern van gelovigen die zullen
helpen de strijdmacht, die nu vereist is om de zonde in de wereld te
verminderen, te doen aangroeien.
Jullie gebeden, en vooral Mijn Heilige Rozenkrans, zijn de wapens die nodig
zijn om de Boze, en diegenen die hij in alle hoeken van de aarde inpalmt, te
vernietigen.
Ga nu, Mijn kinderen, en organiseer wereldwijd gebed zodat Mijn
Rozenkrans tussen nu en Paaszondag doorheen alle naties gebeden wordt.
Ga heen in vrede, Mijn kind. De genaden die jou nu gegeven worden, zullen
je helpen om te gaan met de dagelijkse aanvallen van Satan aangezien zijn
woede door dit werk toeneemt.
Jullie Hemelse Moeder
Moeder van de Verlossing

Tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen
zullen toenemen
Zaterdag 10 maart 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te openen daar
de oorlogen zullen toenemen en zich verbreiden.
De wrekende duistere engel is afkomstig uit één bron, Mijn dochter, en
deze oorlogen zijn allemaal met elkaar verbonden.

~ 19 ~

Zij speelden zich niet af ten gevolge van regionale onrust. Zij werden gepland
door het Westen.
Deze oorlogen werden opzettelijk aangewakkerd om controle uit te oefenen
en veel van deze naties worden als demonisch afgeschilderd door de leugens
die over hun politieke leiders verspreid worden.
Kinderen, deze oorlogen werden listig opgezet, allemaal tegelijk, met als
doel leider na leider uit de weg te ruimen.
Er zullen vreedzame oplossingen aangeboden en toegejuicht worden maar
deze zijn leugenachtig.
Jullie, Mijn kinderen, worden misleid.
Geruchten van oorlog zijn maar geruchten. Hoe ontstaan geruchten? Wie
begint ermee en waarom?
Waarom, denken jullie, raakten er zoveel landen tegelijkertijd verwikkeld in
deze oorlog?
Dat was geen toeval.
Er wordt een plan op touw gezet door de Antichrist om deze naties, die
beschikken over rijke grondstoffen, te beheersen en te veroveren.
Zodra zij deze landen controleren, zullen zij zeer machtig worden.
Wanneer deze oorlogen toenemen en vermoeiend worden, zal de Antichrist
zich kenbaar maken als de vreedzame onderhandelaar.
Weinigen van jullie wordt de waarheid verteld door de controle die de
Antichrist en zijn organisaties uitoefenen in de communicatiewereld.
Bid nu, terwijl de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen vleugellam te
maken.
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Weet dat Israël, zo beïnvloed door het Westen, verworpen en verraden zal
worden door de VS op het moment dat zij dit het minst verwachten.
Daarop zal de holocaust waarover Ik spreek, plaatsvinden.
Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat tot aan Mijn Tweede Komst zal
blijven lijden voor hun zonden.
Jullie geliefde Jezus

H. Maagd Maria: Nooit eerder was er zoveel verzet tegen
goddelijke openbaringen
Maandag 12 maart 2012 19.00u
Mijn kind, het is in deze tijd dat al Gods visionairen, zieners en uitverkoren
zielen te lijden zullen hebben onder de grootste vervolging.
De dagen van Satan zijn bijna ten einde en hij zal elk wapen gebruiken – in
het bijzonder sommige heilige priesters – om het woord van Mij, jullie
geliefde Moeder, en Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, aan te klagen en in
diskrediet te brengen.
Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen als de dag
van vandaag.
De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen binnen de Kerk doen
alles wat ze kunnen om het woord van zieners te verzwijgen.
Zij willen niet dat de waarheid naar boven komt en zullen verhinderen dat de
gebeden, gegeven aan de zieners om de zielen te redden, bekendgemaakt
worden.
Bid, kinderen, dat hun inspanningen het werk van Mijn Zoon niet zullen
belemmeren of de gelovigen niet zullen verblinden voor de gave van de
Heilige Geest daar deze over de zielen, die deze boodschappen beleven,
uitgestort blijft worden.
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Jullie gebeden en jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon zijn nog nooit zo
belangrijk geweest want deze donkere wolk blijft de Kerk van Mijn Zoon
treffen.
Bid, bid, bid dat het licht van Mijn Zoon erdoorheen schijnt opdat de
verdwaalde zielen verlicht kunnen worden door Zijn allerheiligste woord.
Dank je om aan Mijn oproep gehoor te geven, Mijn kind, vooral op dit
moment van groot verdriet in je ziel, veroorzaakt door de kwelling die je
moest verdragen door toedoen van diegenen die belijden dat ze spreken in
naam van de Heer.
Jullie Hemelse Moeder
Moeder van de Verlossing

Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een
gezamenlijke inspanning geleverd om jou het zwijgen op te
leggen.
Dinsdag 13 maart 2012 18.30u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag besefte je uiteindelijk hoe vaak Mijn
allerheiligste woord niet enkel bestreden maar ook verworpen
wordt door bepaalde leden van Mijn Kerk.
Diegenen die niet bekwaam zijn om aan Mijn voeten neer te vallen en om
genade te smeken, verklaren zich geschikt om Mijn heilige woorden, aan de
mensheid gegeven om hun ziel te redden, te beoordelen.
Ik ben een God vol van barmhartigheid, vol verlangen om al Mijn kinderen
te redden en Ik ben niet vlug vertoornd.
Vandaag werd Mijn geduld beproefd toen nog een aanval ondernomen
werd, ditmaal door een man die beweert in Mijn naam te spreken, om deze
boodschappen te ondermijnen.

~ 22 ~

Jij, Mijn dochter, mag je vanaf vandaag niet meer inlaten met een dergelijke
vertegenwoordiger zonder eerst Mijn toestemming te vragen.
Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een gezamenlijke
inspanning geleverd om jou het zwijgen op te leggen.
Mijn kinderen, dit zijn de tijden waarin het geloof van Mijn vurigste
volgelingen, waaronder leden van Mijn Kerk, op de proef gesteld zal worden
op een manier die niet meer gezien werd sinds Mijn kruisiging.
Net zoals Ik gemeen behandeld werd en ter dood veroordeeld door het
durven spreken van de waarheid, toen Ik de eerste keer kwam, zo zullen
ook Mijn profeten dezelfde behandeling toebedeeld krijgen in de aanloop
naar Mijn Tweede Komst.
Zij zullen bespot, belachelijk gemaakt en voor gek versleten worden wanneer
zij Mijn woord verspreiden.
Zij zullen beschuldigd worden van ketterij door diegenen die Mijn Leer
verkondigen maar die Mijn woord, dat tegenwoordig aan de wereld
gegeven wordt, niet herkennen.
Wees bang, diegenen onder jullie die proberen de weg te blokkeren die Ik
jullie voorschrijf!
Jullie zullen gestraft worden!
Jullie zullen je tegenover Mij moeten verantwoorden voor het onrecht dat
jullie diegenen aandoen die gestuurd zijn om het woord van God te
verkondigen in deze tijd, de eindtijd.
Wijs de profeten van de Heer af en jullie wijzen het woord van de Heer af!
Jullie arrogantie verblindt jullie voor de waarheid en jullie hebben het recht
niet Mij te vertegenwoordigen.
Jullie beledigen Mij zeer en jullie afwijzing van Mijn heilig woord, kwetst
Mij diep.
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Ik huil bij jullie wrede afwijzing van Mij terwijl jullie tegelijkertijd een
verwaterde versie van de waarheid van Mijn Leer prediken.
Jullie moeten nu tijd besteden aan Eucharistische Aanbidding, voordat jullie
met Mij kunnen communiceren, om Mij de gelegenheid te geven jullie te
leiden op het pad van de onderscheiding.
Onderzoek jullie redenen om Mijn woorden te verwerpen.
Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen over het schisma dat de
Katholieke Kerk gaat treffen?
Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk door de Bedrieger aangetast
werd?
Begrijpen jullie niet dat dat allemaal voorzegd werd?
Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid zullen inzien en naar Mij
komen om leiding vooraleer het te laat is.
Jullie Jezus
Verlosser van de hele Mensheid

Liefde is sterker dan haat
Woensdag 14 maart 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik druk je stevig tegen Mijn borst terwijl je deze
pijn in vereniging met Mij verdraagt.
Mijn kinderen, en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor
elkaar die zij niet kunnen verklaren.
Zij zijn misschien vreemden, levend aan weerszijden van de wereld, maar de
liefde die zij voelen is Mijn liefde.
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Zij houden van elkaar zoals natuurlijke broeders en zusters in elk liefdevol
gezin dit doen.
Ik ben het licht dat deze spontane liefde, die de zielen samenbrengt,
teweegbrengt.
Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen met elkaar verenigt als één
familie.
Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.
De Heilige Drieëenheid staat aan het hoofd van de familie en als jullie liefde
zuiver en nederig is, maken jullie automatisch deel uit van deze heilige
familie.
De liefde van de Vader komt via Mij.
Wanneer jullie van Mij houden, zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader
brengen die het Zegel van Bescherming rond jullie en jullie familie zal
aanbrengen. (zie kruistochtgebed 33: Het Zegel van Bescherming)
Mijn Hart wordt teder wanneer Ik met vreugde getuige ben van de liefde die
jullie voor elkaar bezitten.
Jullie schenken Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan
omdat Mijn arme kinderen vervolgd worden in landen, door oorlog
verscheurd.
Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen
eendrachtig zal meewerken, ondanks hun achtergrond of uit welk land zij
afkomstig zijn, om de haat in de wereld te overwinnen.
Liefde is sterker dan haat.
Haat wordt afgezwakt als er met liefde op gereageerd wordt.
Als iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie met liefde
reageren en Satan zal ineenkrimpen van de pijn.
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Als jullie de verleiding voelen opkomen om op wraak te zinnen tegen
diegenen die jullie kwetsen dan moeten jullie in de plaats daarvan voor
hen bidden, hen vergeven en hen liefde betonen.
De liefde die Mijn familie op aarde doordringt, is een zeer sterke kracht.
Jullie mogen nooit, zelfs niet voor één ogenblik, geloven dat haat de liefde
kan verslaan.
De macht die de haat hanteert, ook al is deze lelijk en pijnlijk om aan te zien,
kan verslagen worden door de kracht van de liefde.
Hoe kan de liefde de haat verzwakken in de wereld van vandaag? Het
antwoord is: gebed.
Houd van Mij!
Luister naar Mij!
Geef gehoor aan de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, haar
Zoon, door middel van de diverse gebeden die jullie gegeven worden.
Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor de eenwording van Gods
kinderen.
Het zal de liefde verspreiden over alle hoeken van de aarde en de haat, die
met de dag toeneemt, verdrijven.
Deze haat - veroorzaakt door Satan door de zwakheid van de mensheid en
die gruwelijkheden zoals foltering, moord, abortus en zelfmoord
teweegbrengt – kan hierdoor geweerd worden.
Kruistochtgebed (37) om de eenwording van al Gods kinderen.
O lieve Jezus,
verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde
zodat we de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding
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kunnen verspreiden over heel de wereld.
Wij bidden dat die lauwe zielen,
die bang zijn om zich met geest, lichaam en ziel aan U aan te bieden,
hun pantser van trots laten varen
en hun hart openen voor Uw liefde
en zo deel gaan uitmaken van Uw heilige familie op aarde.
Omhels al deze verdwaalde zielen, lieve Jezus,
en laat onze liefde hen,
als broeders en zusters,
wegvoeren uit de wildernis.
En breng hen samen met ons
in de schoot, de liefde en het licht van de Heilige Geest.
Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw heilige handen.
Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen
zodat we kunnen helpen om meer zielen te redden. Amen.
Ik houd van jullie, kinderen.
Jullie mogen jullie nooit ontmoedigd voelen wanneer jullie de
verdorvenheid rondom jullie zien.
Jullie gebeden kunnen deze verdorvenheid afzwakken.
Jullie liefde zal deze verslaan.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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Het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een
zware zonde
Vrijdag 16 maart 2012 22.20u
Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen,
die machteloos nieuwe wetten in strijd met Mijn Leer moeten aanschouwen,
bereiken in de wereld een ongekend niveau.
Jullie moeten niet enkel getuige zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten
vervolgens ook nog toekijken hoe de zonde jullie voorgehouden wordt
waarbij jullie gedwongen worden om deze, als mensen, te aanvaarden.
Ik verwijs in het bijzonder naar één zonde, het huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht, dat als een natuurlijk recht voorgesteld wordt.
Er wordt dus van jullie verwacht dat jullie deze gruwel aanvaarden als deze in
een Kerk voor de troon van Mijn Vader ingesteld wordt.
Het is voor deze mensen niet genoeg om het huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht wettelijk te tolereren. Zij willen bovendien God de Vader
dwingen om hen Zijn Zegen te geven. Hij zal dit nooit kunnen omdat het een
zware zonde is in Zijn ogen.
Hoe durven deze mensen te denken dat het aanvaardbaar is om deze
afschuwelijke daad in de Kerken van Mijn Vader te laten plaatsvinden.
Kinderen, Ik houd van elke ziel.
Ik houd van de zondaars.
Ik verafschuw hun zonden maar houd van de zondaar.
Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn
onaanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader.
Bid voor deze zielen want Ik houd van hen maar kan hen de genaden die zij
verlangen niet geven.
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Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om de huwelijken tussen
mensen van hetzelfde geslacht te vergoelijken, zij niet het recht hebben om
deel te nemen aan het Heilig Sacrament van het huwelijk.
Een sacrament moet afkomstig zijn van God. De bepalingen voor het
ontvangen van sacramenten moeten voortvloeien uit de
onderrichtingen van Mijn Vader.
Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen om Zijn Zegen
te geven of toegang te verschaffen tot Zijn Heilige Sacramenten tenzij
geëerbiedigd wordt waar ze voor bestemd zijn.
De zonde wordt nu in de wereld voorgesteld als iets goeds.
Zoals Ik al eerder zei, is de wereld averechts.
Goed wordt voorgesteld als kwaad en die mensen die proberen te leven
naar de wetten van God de Vader worden bespot.
Kwaad, hoe jullie het ook opsmukken, kan in de ogen van Mijn Vader niet
veranderd worden in een daad van deugd.
Mijn Vader zal diegenen straffen die voor Hem blijven pronken met hun
zonden.
Sla acht op deze waarschuwing want jullie zonden, die bedreven worden
wanneer jullie weigeren God te gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet
vergeven worden.
Dat komt omdat jullie weigeren de zonde te aanvaarden voor wat ze is.
Jullie Redder
Jezus Christus
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Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en
heiligen uit de Hemel
Zondag 18 maart 2012 16.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden
waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het
verschil kennen tussen goed en kwaad.
Als Mijn licht – dat elke ziel, met inbegrip van de zondaars, vervult – er niet
zou zijn, zou de wereld ophouden te bestaan.
Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.
Veel van Mijn volgelingen, die zich toewijden om in vereniging met Mij te
lijden, helpen eveneens om dit licht levend te houden.
Vlak voor Ik terugkeer, zal Mijn licht gedurende drie dagen uit de wereld
verdwijnen.
Dat zal helemaal op het einde gebeuren en mag niet met de Waarschuwing
verward worden.
Tijdens deze drie dagen zal er geween en tandengeknars zijn en de mensen
zullen zich haasten om op zoek te gaan naar Mijn licht, ook al verwierpen ze
Mij.
Dat zal het moment van de waarheid zijn.
Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen want, ook al zullen
jullie je misschien niet bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie
zijn.
Na de drie dagen zal Ik dan terugkeren naar de aarde op precies dezelfde
wijze als Ik naar de Hemel opgestegen ben.
Ik zal op de wolken komen, in grote heerlijkheid, omringd door alle engelen
en heiligen uit de Hemel.
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Hoe mooi en vreugdevol zal deze dag zijn waarop Ik kom om over de aarde
te regeren overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.
Geen mens zal er maar enigszins aan twijfelen dat Ik het ben.
Zij zullen evenmin enige twijfel hebben over hun toekomst.
Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen.
Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die van Mij houden en diegenen die Mij
haten.
Diegenen die Mij afwezen en eer betoonden aan alles wat slecht is, zullen
verbannen worden naar het eeuwige vuur van de hel.
De rest zal met Mij meegaan en wonen in het Paradijs samen met de
verrezen rechtvaardigen.
Dit is het doel waar elke ziel naar uit moet kijken: het moment waarop Ik
terugkom zoals Ik jullie beloofde.
Tegen de Christenen zeg Ik het volgende:
Weet dat deze grootse en glorieuze gebeurtenis weldra zal plaatsvinden.
Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorieuze Wederkomst.
Ik zal de dag nooit onthullen want enkel Mijn Vader weet deze. Maar Ik kan
jullie verzekeren dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is.
Tot Mijn gewijde dienaren: Ik zeg jullie dat het jullie plicht is om Mijn
volk, die zielen voor wie jullie verantwoordelijk zijn, voor te bereiden zodat
ze opgenomen worden in het boek van de levenden.
Ik smeek jullie flink door te werken door middel van de stroom van
communicatiemiddelen en gebed om de wereld voor te bereiden op Mijn
Tweede Komst.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
Verlosser van de hele Mensheid
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H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar
loopt uit Rome verbannen te worden
Dinsdag 20 maart 2012 20.30u
Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de
Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.
Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus
Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden.
Hij, de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel
vertrekken binnen het Vaticaan gehaat.
Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal
binnenkort overal ter wereld gezien worden.
Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk,
die vervolgd zullen worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de
Kerk zal ontstaan.
De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet
meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is.
De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken.
Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen.
De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste
God, die zal heersen vanuit de Hemel.
Er zal een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan al die
geheiligde priesters, bisschoppen en kardinalen die zielsveel van Mijn Zoon
houden.
Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de
zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden.
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Elke inspanning van deze geheiligde leerlingen om de zielen voor te bereiden
op de Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon, zal door de andere,
donkere kant tegengewerkt worden.
Ik verzoek al Mijn kinderen dringend te bidden om de nodige kracht
aangezien de Antichrist en zijn partner, de Valse Profeet, op de voorgrond
zullen treden.
Jullie moeten Mij, de Moeder van de Verlossing, vragen om gebeden om
ervoor te zorgen dat de Katholieke Kerk gered zal worden en dat het ware
woord van Mijn Zoon bewaard wordt.
Er zal geknoeid worden met de waarheid over de belofte van Mijn Zoon om
in grote heerlijkheid terug te keren.
Er zal jullie, Mijn lieve kinderen, een reeks onwaarheden gegeven worden
waarvan verwacht zal worden dat jullie deze nakomen en aanvaarden in de
Heilige Naam van Mijn Zoon.
Mijn kruistochtgebed (38) moet gedurende de komende maand
dagelijks gebeden worden om ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters
van God zich niet laten inpalmen door het verdorven bedrog dat gepland
wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.
O Gezegende Moeder van de Verlossing,
bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI
om zijn lijden te verlichten.
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel
opdat de genaden hen geschonken worden
om sterk, trouw en moedig te zijn
tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.
Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk
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O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde,
de gave van het leiderschap
zodat we kunnen helpen
om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,
zodat zij geschikt worden
om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.
Ga, kinderen, en bid om de vernieuwing van de Kerk en om de veiligheid van
die gewijde dienaren die, onder de heerschappij van de Valse Profeet, te
lijden zullen hebben om hun geloof.
Maria, Moeder van de Verlossing

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en
jullie moeten nu voorbereid zijn
Dinsdag 20 maart 2012 21.20u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en
volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.
Ik heb jullie steun nodig, kinderen.
In Mijn lijden heb Ik jullie troost nodig want Ik huil om Mijn kerk op aarde.
Een aantal van Mijn gewijde dienaren zijn zover van Mij verwijderd geraakt,
dat velen niet in Mijn Tweede Komst geloven.
Die priesters, bisschoppen en kardinalen, die dit wel geloven, worden
terzijde geschoven en worden gedwongen om te zwijgen.
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Hoe ween Ik om deze arme, dierbare leerlingen van Mij die hun leven
toegewijd hebben aan Mij en aan de verspreiding van Mijn Leer aan de
mensheid.
Spoedig zullen zij moeten opletten met wat zij zeggen over Mijn heilig woord
want zij zullen gedwongen worden om de onderrichtingen te verkondigen
van een leugenaar wiens ziel niet afkomstig is van het licht.
Verenig jullie Mijn kinderen, Mijn geliefde priesters en allen die nu van Mij
houden, en help Mij om de zielen te redden.
Jullie mogen daartoe geen moment verliezen. Jullie moeten anderen
vertellen over de grote heerlijkheid die, bij Mijn Tweede Komst, elk en ieder
van jullie te wachten staat.
Deze grootse en glorieuze gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je
definitief zullen verenigen met Mij, jullie dierbare Jezus die zoveel van jullie
allemaal houdt.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven.
Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer
aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in
schaapskleren te vereren en gehoorzamen.
Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de
Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie
ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft.
Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie
moeten nu voorbereid zijn.
Verenig jullie eensgezind!
Houd jullie vast aan elkaar!
Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen
en eer zullen betonen aan de Valse Profeet!
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Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen
jullie zielen redden.
Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie
zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet
zullen herkennen voor wat hij is.
Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en
onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed:
O Jezus, help mij
om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien
en om trouw te blijven aan Uw Leer,
ongeacht hoezeer ik gedwongen word om U af te wijzen.
Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de
steek laten!
Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de
poorten van het Nieuw Paradijs leiden.
Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste
handen ligt
Woensdag 21 maart 2012 20.30u
Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te
vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.
Ik doel op de plannen van de wereldgroep – die jullie valuta, jullie
gezondheidszorg en jullie soevereiniteit willen controleren – die aan de gang
zijn.
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Het zal hen niet toegestaan worden om jullie te beheersen en de hand van
Mijn Vader zal snel neervallen als zij zouden proberen om jullie te schaden,
kinderen.
Alle gelovigen die het Zegel van Bescherming van Mijn Eeuwige Vader - het
Zegel van de Levende God - dragen, zal niets overkomen.
Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, op staande voet ervoor moet
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van God, in elke hoek van de aarde,
onmiddellijk toegang daartoe krijgen.
Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral deze van
diegenen die dagelijks Mijn kruistochtgebeden, het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid en de Heilige Rozenkrans bidden.
Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen
zielen gered van het vuur van de hel alsook veel aardbevingen voorkomen.
Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie belangrijkste wapen
vormen tegen het kwaad.
Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid door jullie trouw
aan Mij.
Jullie, kinderen, zijn Mijn hedendaagse leerlingen en jullie hebben nu het
gezag gekregen en de gave van de Heilige Geest om Mijn allerheiligste woord
te verspreiden.
Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie Mijn hulp
inroepen zodat jullie te allen tijde de waarheid zullen spreken bij het
verkondigen van Mijn heilig woord.
Het kruistochtgebed (39) wordt jullie nu geschonken zodat jullie je kunnen
begeven onder al Gods kinderen en hen kunnen helpen om hun ziel voor te
bereiden op Het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.
O Jezus, mijn geliefde Redder,
ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest
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zodat ik met gezag over Uw Allerheiligste Woord kan spreken
om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus,
om alle genaden die ik nodig heb
zodat ik, waar ik ook ga,
de hand kan uitsteken naar alle godsdiensten,
geloofsovertuigingen en nationaliteiten.
Help mij om te spreken met Uw tong,
om arme zielen te kalmeren door Uw lippen,
en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde
die uit Uw Heilig Hart stroomt.
Help mij de zielen, die U zo nauw aan het Hart liggen, te redden.
En sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus,
wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.
Jezus, ik ben niets zonder U
maar met Uw edelmoedige hulp zal ik in Uw naam strijden
om te helpen heel de mensheid te redden. Amen.
Mijn strijdmacht, die uit deze heilige boodschappen voortgekomen is, heeft
reeds 700.000 zielen bereikt.
Help Mij om meer van Gods kinderen te bekeren zodat niet één ziel aan
Satan verloren gaat op het moment van het Oordeel.
Ik zal jullie sterk houden in jullie werk voor Mij, kinderen.
Ik houd van jullie, Mijn dierbare Restkerk.
Jullie geliefde Jezus
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Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn
Donderdag 22 maart 2012 23.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in
vereniging met Mij. Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook
veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.
Ik verleen je nu de gave om de zielen te kunnen doorgronden. Ik laat jou dit
bijzondere geschenk na om twee redenen. De eerste is om je de
bescherming te bieden die je nodig hebt wanneer je je tussen een aantal van
Mijn volgelingen zal gaan begeven.
De tweede is om die versteende harten te bekeren die tegenover jou zullen
staan als zij Mijn allerheiligste woord betwisten.
Jij moet dit nieuw lijden dat je ervaart, aanvaarden en je moet weten dat het
intenser wordt vanwege de toegenomen verdorvenheid in de wereld.
Jij, Mijn dochter, en veel van Mijn andere uitverkoren zielen, ervaren nu
allen tegelijkertijd zowel fysiek als innerlijk lijden.
Dit is te wijten aan het lijden dat ook Mijn Allerheiligste Plaatsvervanger in
deze dagen ervaart waarbij hij zijn grootste beproeving tegemoet zal
treden.
Aanvaard Mijn kelk, Mijn dochter, en voor wie Mijn heilig woord door deze
boodschappen aanvaardt: weet dat jullie edelmoedigheid van geest elke dag
miljoenen zielen redt.
Niet één minuut van jullie lijden gaat verloren.
Mijn kinderen, Ik besef dat, wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij
navolgen, jullie als gevolg daarvan zullen lijden.
Maar weet dat, door dit te doen, jullie Mij helpen om het grootste deel van
de mensheid te redden. Jullie zullen Mij bovendien bijstaan in Mijn Rijk op
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aarde zodra de Bedrieger verbannen is en Mijn Nieuw Paradijs op aarde
tevoorschijn komt.
Weet ook dat jullie die met Mij lijden, door Mijn weg naar het Paradijs te
volgen, precies dezelfde weg naar Calvarië op jullie zullen nemen als toen Ik
voor de eerste keer kwam.
Tegenwoordig geloven de Christenen misschien dat als Ik opnieuw zou
komen, een tweede keer, Ik nooit meer met een dergelijke wreedheid
behandeld zou worden. Welnu, zij hebben het mis.
Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn.
Mijn heilig woord zal, en dit gebeurt nu reeds, belachelijk gemaakt en in
twijfel getrokken worden.
Mijn kinderen, vooral diegenen met een strikt en standvastig geloof, kunnen
niet begrijpen dat Mij profeten klaarblijkelijk net als indertijd door de
meerderheid verworpen zullen worden.
Mijn woord, ditmaal aan jou gegeven, wordt reeds in veel kringen van de
Kerk genegeerd en het wordt verworpen, net zoals de Farizeeën dit deden
tijdens Mijn tijd op aarde.
De waarheid van Mijn Leer, die nooit veranderd is, zal als een leugen
beschouwd worden.
Hoe komt dat? Ik zeg jullie dat dit komt doordat zovelen de waarheid
van Mijn Leer zodanig verdraaid hebben dat zij niet langer in de doodzonde
geloven.
Zovelen kiezen ervoor om de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel, te
negeren.
Waarom ontkennen jullie bijvoorbeeld het bestaan van de 1000 jaren van
de Nieuwe Hemel en Aarde?
Deze openbaring is zeer specifiek en is voor iedereen zichtbaar.
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Toch wordt Mijn heilig woord betwist.
Het Boek der Openbaring, evenals de profetieën vervat in het Boek van
Daniël, hebben jullie slechts gedeeltelijk gekregen. Velen onder jullie zijn
verward.
Dit komt enkel doordat de inhoud, geopenbaard aan deze beide profeten,
gesloten en verborgen werd tot het einde der tijden.
Alleen Ik, Jezus Christus, het Lam Gods, heb het gezag om de inhoud aan de
mensheid te openbaren.
Hoe kunnen jullie beweren dat jullie alles weten over Mijn Tweede Komst
terwijl jullie slechts gedeelten kennen? Wanneer deze nog niet
geopenbaard zijn?
Jullie moeten naar Mijn heilig woord luisteren want het wordt jullie gegeven
om jullie ziel te redden.
Als jullie Mijn woord zouden blijven ontkennen nadat de Waarschuwing
plaatsvindt, zullen jullie schuldig zijn door het afwijzen van Mijn hand van
barmhartigheid; want deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de
wereld, zullen zich blijven ontvouwen.
Hoezeer jullie ook in Mij geloven, of beweren Mij te kennen, jullie zullen dan
de zonde begaan Mij te verloochenen. Als zodanig zullen jullie voor Mij
verloren zijn en zullen jullie niet geschikt zijn om de poorten van het Paradijs
binnen te gaan.
Het is Mijn taak, uit pure liefde en mededogen voor jullie, dat Ik nu
probeer om jullie voor te bereiden op de eindtijd.
Wijs Mij deze tweede keer niet af a.u.b. aangezien Ik kom om de mensheid te
behoeden voor de eeuwige verdoemenis en om jullie de sleutels voor de
eeuwige redding aan te bieden.
Omdat Ik van jullie houd, moet Ik vastberaden zijn en jullie naar de waarheid
leiden.
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Wacht niet op Mijn Dag des Oordeels om de waarheid te ontdekken!
Vergezel Mij nu en help Mij om de zielen van de hele mensheid te bewaren.
Jullie Leraar en Verlosser
Jezus Christus

Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te
oordelen
Zaterdag 24 maart 2012 11.45u
Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de
hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.
Ik wens de wereld ook te informeren over Mijn gerechtigheid.
Kinderen, jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen.
Het is de periode tussen nu en Mijn Dag des Oordeels, die zal plaatsvinden
bij Mijn Tweede Komst, waarvan jullie verstandig gebruik moeten maken om
jullie ziel voor te bereiden.
Als jullie goddelijke Redder is het Mijn taak om jullie te leiden, jullie te
onderrichten en manieren te onthullen waardoor jullie ervoor kunnen
zorgen dat jullie geschikt zijn om Mijn Paradijs te betreden.
Wijs Mijn profeten niet af! Ik wend Mij in het bijzonder tot Mijn gewijde
dienaren.
Jullie moeten Mij nederig en met zuiverheid van ziel vragen om jullie te
bekleden met de Heilige Geest om onderscheidingsvermogen.
Als jullie dit doen, zal Ik jullie de waarheid over Mijn allerheiligste woord, dat
jullie nu door deze profeet gegeven wordt, openbaren.
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Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen, die op
jullie rekenen voor richtlijnen, geholpen worden om hun ziel voor te
bereiden op Mijn Tweede Komst.
Wees nooit bang om het gezegde ‘De Tweede Komst van Christus’ uit te
spreken want een groot aantal van Mijn kudde weten niet eens wat dit
betekent.
Zo weinigen van hen hebben geleerd over deze grootse en glorieuze
gebeurtenis of over het belang hun ziel voor te bereiden zodat zij zich in
staat van genade bevinden.
Wees nooit bang om te prediken over het bestaan van het vagevuur of de
hel. Het is jullie verantwoordelijkheid om Mijn volk de waarheid te vertellen.
Vertrouw op mij om leiding door dit kruistochtgebed (40). Gebed voor de
geestelijken om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst.
O mijn Jezus,
ik ben maar een nederige dienaar
en heb U nodig om mij te leiden
zodat ik de zielen kan voorbereiden op Uw glorieuze Tweede Komst.
Help mij om de zielen te bekeren
en hen voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil
zodat zij geschikt worden om de Nieuwe Hemel en Aarde,
die U door Uw kruisdood aan geheel de mensheid beloofde,
te betreden.
Geef mij de genaden die ik nodig heb
zodat ik Uw Woord kan meedelen aan dorstige zielen
en zodat ik nooit verzaak aan mijn dienst voor U, lieve Jezus,
aan wie ik mijn trouw beloofde door mijn heilige geloften. Amen.
Ga nu, Mijn gewijde dienaar, en aanvaard de taak waarvoor je uitverkoren
werd.
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De uitdaging, om de zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is de
grootste ooit in jullie ambt en jullie moeten dit met liefde en
vreugde in jullie hart aanvaarden.
Aanvaard ook het geschenk als gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze
tijd, de eindtijd, waarin de Nieuwe Hemel en Aarde als Mijn Nieuw Paradijs
te voorschijn komt.
Jullie zijn gezegend om in deze tijd te leven.
Maar jullie zullen, wanneer jullie helpen om Mijn zielen op aarde te redden,
door de Bedrieger en door al diegenen die hij verleidt om jullie hart afkerig
te maken van Mij, jullie goddelijke Redder, gekweld worden en belemmerd
in elk gedeelte van jullie tocht.
Geef het nooit op in jullie heilige missie en weet dat Ik, jullie Jezus, bij elke
stap op de weg met jullie zal meelopen.
Jullie geliefde Jezus

Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren
Zondag 25 maart 2012 15.30u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend
om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus
Christus, of in de eeuwige redding geloven.
Deze zielen liggen Mij nauw aan het hart en zijn diegenen die bekeerd
moeten worden opdat zij, in de eerste plaats, gered kunnen worden.
Diegenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven niet eindigt op de
aarde.
Velen aanvaarden niet dat zij in eeuwigheid zullen bestaan.
Deze zielen verwonden Mij diep en Ik voel verschrikking als Ik zie hoe zij, in
dit leven op aarde, het leven in hun ziel vernietigen.
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Zelfs de Waarschuwing zal velen onder hen, die zich uitroepen als atheïsten,
niet bekeren.
De gebeden en het lijden van slachtofferzielen zijn hun enige redding.
Ik verzoek jullie dringend om voor deze zielen te bidden door dit
kruistochtgebed (41): Gebed voor de zielen van de niet-gelovigen.
O mijn Jezus,
help Uw arme kinderen
die blind zijn voor Uw belofte van redding.
Ik smeek U om,
met de hulp van mijn gebeden en lijden,
de ogen van de niet-gelovigen te openen
zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien
en zich om bescherming in Uw heilige armen storten.
Help hen de waarheid in te zien
en om vergeving te zoeken voor al hun zonden
zodat zij gered kunnen worden
en als eerste de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.
Ik bid voor deze arme zielen
– waaronder mannen, vrouwen en kinderen –
en verzoek U dringend om hen te ontslaan van hun zonden. Amen.
Ga nu, Mijn dierbare strijdmacht, en focus jullie op Mijn arme, verdwaalde
kinderen. Help Mij, jullie Jezus, om hun ziel te redden.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

~ 45 ~

H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag
een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen
Dinsdag 27 maart 2012 18.00u
Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal
intenser worden tijdens de Goede Week.
Dit is de week waarin de Bedrieger zoveel mogelijk van Gods kinderen als hij
kan, zal schaden door oorlogen, vervolging en geweld.
Het is in deze tijd dat hij veel leed toebrengt, zoals datgene dat Mijn dierbare
Zoon onderging tijdens Zijn lijden op het kruis.
Mijn kind, jij moet aan al diegenen, die overal de zielen hebben
aangemoedigd om elke vrijdag tot aan Pasen Mijn Heilige Rozenkrans te
bidden, zeggen dat dit Mij zeer aangenaam is.
De zielen die zij redden, alsook het leed van hun eigen volk, worden allemaal
ondersteund door deze godsvrucht.
De liefde van Mijn Zoon wordt nu, in een tijd van veel leed, door meer
mensen overal ter wereld gevoeld.
Hij verzacht hun pijn met Zijn bijzondere genaden en brengt hun ziel tot rust
door de kracht van de Heilige Geest.
Kinderen, jullie gebeden, die door jullie zo liefdevol aan de Hemel
aangeboden worden, worden gehoord.
Jullie moeten te allen tijde de hulp van Mijn Zoon, en van Mijn Eeuwige
Vader, inroepen. Elk afzonderlijk gebed, hoe klein ook, wordt gehoord en
beantwoord overeenkomstig de Wil van de Allerhoogste God.
Mijn kind, vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om
te verhinderen dat de ene-wereldmunt geïntroduceerd wordt.
Jullie gebeden en vasten kunnen dit bewerkstelligen.
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Zodra dit gebed tijdens jullie vasten gebeden wordt, zal Mijn Eeuwige Vader
beletten dat deze mensen de strenge ingrepen, die zij plannen opdat zij jullie
kunnen controleren, opleggen.
Diezelfde mensen willen het Christendom afschaffen dus het is belangrijk dat
jullie door speciale offers verhinderen dat dit gebeurt.
Kruistochtgebed (42) Vastengebed om de ene-wereldmunt tegen te
houden
O Allerhoogste God,
ik bied U mijn geschenk van vasten aan
opdat U de greep van het kwaad in de wereld,
gepland om mijn land te beroven van voedsel
met inbegrip van het brood des levens,
een halt zult toeroepen.
Aanvaard mijn offer
en luister naar mijn smeekbeden voor de andere naties
om hen het leed te besparen dat door de Antichrist gepland wordt.
Behoed ons, Lieve Heer,
voor deze verdorvenheid en bescherm ons geloof
zodat wij U kunnen vereren met de vrijheid die wij nodig hebben
om U, voor eeuwig en altijd, te beminnen en aanbidden. Amen.
Mijn kind, één vastendag op Goede Vrijdag zal de naties grote bevrijding van
de Boze bezorgen en van diegenen die zijn verdorven verlangen, om de
financiën van alle naties te beheersen, opvolgen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
Moeder van God
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Jezus onthult details over Zijn kruisiging
Donderdag 29 maart 2012 13.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand
komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.
Geen mens bevat de omvang van Mijn lijden tijdens Mijn kruisiging of de
manier waarop Ik gegeseld werd.
Mijn geseling was het ergst. Ik werd op beestachtige wijze geslagen door
tien mannen en elke centimeter van Mijn lichaam werd afgeranseld.
Het vlees op Mijn rug werd opengereten en Mijn schouderbladen waren
zichtbaar.
Ik kon nauwelijks staan en één oog was gekneusd en verbrijzeld.
Ik kon enkel door Mijn linkeroog zien.
Tegen de tijd dat ze Mij voor Pontius Pilatus brachten en de doornenkroon
op Mijn hoofd zetten, kon Ik nog nauwelijks rechtstaan.
Daarna kleedden ze Mij helemaal uit voordat ze een kort, rood gewaad over
Mijn hoofd trokken en vervolgens legden ze een palmtak in Mijn
rechterhand.
Iedere doorn was als een naald, zo scherp waren deze. Eén van die doornen
doorboorde bovendien Mijn rechteroog waardoor ik nauwelijks in staat
was om te zien.
Ik verloor zoveel bloed dat Ik braakte en Ik was zo duizelig dat Ik, toen Ik aan
Mijn klim naar Calvarië begon, het kruis niet kon houden.
Ik viel zo dikwijls dat het uren duurde voordat Ik de top van de heuvel
bereikte.
Ik werd gegeseld en geslagen bij elke stap.
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Heel Mijn lichaam was bebloed en overdekt met troebel zweet dat door een
verzengende zon voortgebracht werd.
Ik viel een paar keer flauw.
Hoe pijnlijk en afgrijselijk dit ook was, was het verschrikkelijkste van alles de
haat die Mij betoond werd, niet alleen door de volwassenen langs de weg,
maar ook door de jonge kinderen die Mij schopten omdat zij het voorbeeld
van hun ouders volgden.
De kreten die uit hun mond stroomden en de haat was niets vergeleken met
de angst die ze voor Mij hadden.
Want achter dit alles stak dat zij nog altijd niet zeker waren of Ik, al dan niet,
inderdaad de Messias was die zij al zo lang verwachtten.
Het was daarom gemakkelijker om Mij te haten, Mij aan te klagen dan Mij
te aanvaarden want dat zou betekend hebben dat zij hun gewoonten
hadden moeten veranderen.
Mijn pijnlijkste moment was toen Ik, na opnieuw in de rug geschopt te zijn,
op Mijn zij op de grond lag en Mijn geliefde Moeder naar Mij zag kijken.
Haar Hart was gebroken en Zij moest door twee van Mijn leerlingen
ondersteund worden.
Ik kon Haar slechts door het ene overblijvende oog zien en Ik kon het niet
verdragen naar Haar kwelling te kijken.
Het hoongelach, het gekrijs en het gebrul van de honderden uit de menigte
kon aan de grond, waarop Ik lag, gevoeld worden en er waren zeshonderd
soldaten nodig om de kruisiging van Mij te organiseren en er toezicht op te
houden.
Ik was het centrum van hun aandacht en de anderen leden niet zoals Ik dat
deed.
Toen Mijn polsen, bij de onderkant van Mijn duimen, aan het kruis genageld
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werden, had Ik geen gevoel meer.
Mijn lichaam was zo gehavend en toegetakeld dat Ik in shock geraakte.
Mijn schouderbladen werden ontwricht en Mijn armen werden uit hun
kom gerukt.
De ergste lichamelijke schade werd toegebracht aan Mijn lichaam voordat Ik
aan het kruis genageld werd.
Ik slaakte geen kreet.
Geen protest.
Slechts een fluistering.
Dit maakte Mijn beulen, die een reactie verlangden om hun lusten te
bevredigen, razend .
Ik heb Mij nooit met hen ingelaten want dat doen zou betekend hebben dat
Ik Mij had moeten inlaten met Satan en zijn demonen, die hun ziel
teisterden.
Daarom was hun wreedheid naar Mij toe zo intens.
Ik hing vijf uren aan het kruis.
De zon was verschroeiend, zonder wolken om het branden van Mijn huid te
helpen verminderen.
Zodra Ik Mijn laatste adem uitblies, stuurde Mijn Vader donkere wolken met
donder en bliksem.
De storm die plaatsvond was van zo’n angstaanjagende omvang en zo
plotseling dat er bij Mijn toeschouwers op dat moment geen twijfel meer
bestond dat Ik werkelijk de Redder was die door God de Vader gestuurd was.
Ik openbaar jou dit, Mijn dochter, als een geschenk aan jou in ruil voor de
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enorme lijdensdaad die je Mij aangeboden hebt.
Zeg Mijn kinderen dat Ik geen spijt heb van Mijn lijden aan het kruis.
Wat Ik wel betreur, is dat Mijn offer vergeten werd en dat zovelen
ontkennen dat Mijn kruisiging plaatsvond.
Velen hebben geen idee van wat Ik moest ondergaan omdat veel van Mijn
apostelen geen getuige waren van Mijn klim naar Calvarië.
Wat Mij tegenwoordig kwetst, is dat zovelen Mij nog altijd loochenen.
Mijn oproep aan jullie, Mijn volgelingen, is: Laat Mijn kruisiging niet
tevergeefs geweest zijn!
Ik stierf voor ALLE zonden, met inbegrip van deze die vandaag de dag
bedreven worden.
Ik wil en moet zelfs diegenen redden die Mij ook vandaag nog loochenen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!
Vrijdag 30 maart 2012 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen
waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.
Satan, die sinds de val van Adam en Eva heerste in het hart van de mensen,
was van mening dat hij met succes de zielen gestolen had.
Het grootste deel van de mensheid wilde het woord van God, vooral de
Geboden die hen door Mozes gegeven werden, niet aanvaarden.
Toen werd Ik gestuurd om ervoor te zorgen dat de mensheid de waarheid
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kreeg, in de hoop dat de wereld deze zou aanvaarden en naar de Vader zou
terugkeren.
Hoewel velen Mijn allerheiligste woord aanvaardden, weigerde de
meerderheid Mij als de Messias aan te nemen.
De waarheid is dat zij niemand, met inbegrip van de profeten, aanvaard
zouden hebben omdat zij er genoegen mee namen te leven in de zonde die
hun ziel gevangen hield.
Als zij Mij aanvaard hadden, zou Ik op aarde geheerst hebben en had de
hele mensheid kunnen genieten van de eeuwige redding.
In plaats daarvan werd Ik afgewezen.
De Joden, Mijn eigen volk, verachtten Mij.
De farizeeën keken op Mij neer maar wanneer ze mijn heilig woord hoorden,
konden ze Mij niet zomaar negeren.
Dat kwam omdat Mijn woorden in hun ziel een licht deden ontvlammen dat
zij moeilijk van zich af konden zetten.
Dus bleven zij keer op keer naar Mij terugkomen om Mij te ondervragen.
Hetzelfde geldt ook vandaag. Diegenen onder jullie die beweren Mijn
woord – gesproken door Mijn profeet – te ontkennen, kunnen niet
zomaar weglopen.
Ondanks jullie beweringen van afwijzing, blijven jullie keer op keer
terugkomen.
Na verloop van tijd zullen jullie Mijn woord, dat vandaag tot jullie gesproken
wordt, aanvaarden.
Jullie mogen niet dezelfde fout maken als deze die gemaakt werd door
diegenen die Mij niet enkel afwezen maar die Mij ook kruisigden.
Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!
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Sta Mij toe om jullie naar de redding te leiden door nu naar Mij te luisteren
als Ik jullie vanuit de Hemel oproep om jullie voor te bereiden op de redding
en op Mijn Nieuw Paradijs.
Jullie geliefde Jezus

H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden
door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon
Vrijdag 30 maart 2012 23.45u
Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan
jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige
gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.
Het heilig woord van Mijn Zoon zal altijd verworpen worden door diegenen
die weigeren om naar Hem te luisteren.
De menselijke mening is niet belangrijk.
De mededelingen van Mijn Zoon aan de wereld, op dit moment, zijn té
belangrijk om toe te laten dat diegenen, die deze boodschappen bestrijden,
je afhouden en afleiden van dit werk.
Nu is het de tijd voor nederige bezinning over het lijden van Mijn Zoon aan
het kruis.
Mijn kinderen moeten eer betonen aan het offer dat Hij bracht voor de
hele mensheid, door tijdens de Goede Week een eigen persoonlijk offer
voor Hem te brengen.
Kinderen, bid, bid, bid om de vrede in de wereld!
Bid eveneens om de bescherming van de Paus in deze tijd van heftig verzet
tegen de Katholieke Kerk.
Gebed, nederigheid en eenvoudige trouw aan Mijn Zoon, zijn noodzakelijk
voor jullie om verbonden te worden met het Hart van Mijn Zoon.
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Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling
voorleggen aan Mijn dierbare Zoon.
Ik zal jullie door Mijn bemiddeling helpen om meer van Hem te houden en
Hem de troost te schenken die Hij op dit moment, terwijl de wereld Zijn
kruisdood herdenkt, nodig heeft.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld
gepresenteerd worden
Zaterdag 31 maart 2012 11.00u
Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden
en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.
Werkelijk in vereniging met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin
Mijn kruisdood herdacht wordt.
Dit is geen toeval. Want het lijden, dat jij en andere dergelijke uitverkoren
zielen doorstaan tijdens deze week, zal miljoenen zielen behoeden voor het
vuur van de hel.
Net zoals Ik pijn, kwelling en de dood onderging om de mensheid te redden
van de eeuwige verdoemenis, zo redden ook de slachtofferzielen andere
zielen waardoor deze het geschenk van eeuwig leven gegeven kan worden.
Hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het geschenk
voor de mensheid dat het vertegenwoordigt.
Kinderen, aangezien de Goede Week begint, overdenk a.u.b. Mijn Passie aan
het kruis.
Overdenk niet enkel het lijden maar ook het geschenk van de vrijheid dat dit
biedt aan heel de mensheid.

~ 54 ~

Niet één ziel, met inbegrip van de hardvochtige en verharde zondaar door
Satan beïnvloed, zal uitgesloten worden van Mijn Barmhartigheid.
De barmhartigheid, die mogelijk gemaakt werd door het geschenk dat Mijn
geliefde Vader aan de wereld gaf.
Toen Hij Mij stuurde, Zijn Eerstgeborene en Enige Zoon, bracht Hij het
grootste offer van allen.
Dit offer, het bewijs van Zijn brandende liefde voor al Zijn kinderen, heeft
ertoe geleid dat het mogelijk is om Satan voor eens en voor altijd te
vernietigen.
Ten gevolge van de vrije wil, door Mijn Vader aan de mensheid gegeven, zal
ieder mens de keuze krijgen.
Je zult ofwel voor Mijn Vader zijn of tegen Hem.
Je zult ofwel kiezen voor het Paradijs van het Eeuwig Leven of voor de
verschrikking van de hel.
Satan zal, aangezien zijn dagen bijna op zijn einde lopen, zich niet afzijdig
houden terwijl Mijn nieuwe wonderwerken in deze tijd aan de wereld
aangeboden worden.
Hij zal niet enkel de duistere zielen aanvallen, om hen nog verder in de
duisternis en dichter naar zijn domein te lokken, maar hij zal zich ook op
vrome Christenen richten.
De wonderwerken waarover Ik spreek, zijn ten eerste Mijn mededelingen
door jou, Mijn dochter. Mijn stem wordt gehoord en de bekering
vermenigvuldigt zich.
Miljoenen zielen worden nu door middel van deze boodschappen door Mij
opgeëist.
De andere wonderwerken omvatten het grootse geschenk van Mijn
Barmhartigheid dat ik binnenkort naar de wereld breng wanneer de
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Waarschuwing plaatsvindt.
Voor het eerst zal elke afzonderlijke man, vrouw en kind het bewijs krijgen
dat niet alleen God de Vader bestaat maar dat Ik, Jezus Christus,
Zijn Enige Zoon, ook besta.
Dit betekent dat alle religies, waaronder het Joodse volk, Mijn uitverkoren
volk waaruit Ik voortkwam, de waarheid zullen inzien.
Het wonder van wereldwijde bekering zal Satan razend maken, die zelfs in
dat stadium niet zal opgeven. Die arme zielen, die reeds in verschrikkelijke
zonde verkeren, zullen het zeer moeilijk vinden om zich van hem weg te
trekken.
Andere wonderwerken zullen wereldwijde gebeurtenissen omvatten, die
ecologische wonderen met zich zullen meebrengen, die door Mijn Vader
gegeven zullen worden uit Zijn liefde voor Zijn twee getuigen, de
Christenen en de Joden.
Er zal aan deze twee religies kracht gegeven worden terwijl ze vervolgd
worden.
Hun vijanden zullen lijden omdat zij hen verschrikkelijke straffen opleggen.
En daarna zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn
Verrijzenis.
Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen over de levenden en de
doden.
Dat is de dag dat Ik kom om Mijn familie te verzamelen zodat wij één
worden.
Dat zal het begin zijn van Mijn heerschappij, wanneer de Hemel en de aarde
samensmelten om voor 1000 jaar één te worden.
In die tijd zullen allen leven volgens de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Jullie geliefde Jezus
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