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1001. Moeder van Verlossing: Door het wonder van de Gewetensverlichting zal Hij,
mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen.
Zondag, 22 december 2013, 15:19 u.
Mijn Kind, laat het alstublieft bekend zijn dat mijn dierbare Zoon voorbereidingen treft voor Zijn Grote
Tussenkomst van Barmhartigheid. De wereld zal als gevolg daarvan vernieuwd worden en velen zullen
zich verheugen omdat zij opnieuw vrij kunnen zijn van twijfel over het Bestaan van God.
Hoe eenzaam zijn zij die mijn Zoon niet kennen. Toen mijn Zoon op de berg stond net voor zijn Hemelvaart,
waren zijn leerlingen verward en bevreesd omwille van de scheiding die zij zonder Hem onder ogen moesten
zien. Velen van hen raakten in paniek en smeekten mijn Zoon hen niet te verlaten. Hij troostte hen door
geduldig uit te leggen dat deze scheiding slechts tijdelijk zou zijn en dat Hij hun hulp zou zenden. De hulp
waar Hij naar verwees was de Gave van de Heilige Geest. Dan zei Hij tot hen: “Wees niet bevreesd, want
dank zij de Hulp die Ik jullie zal zenden, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de Vorm van
de Heilige Geest.”
Want hoewel Hij op die dag aan elkeen vertelde dat Hij terug zou komen, verstonden zij niet echt wat Hij
bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou duren voordat Hij Zichzelf zou bekend maken. Maar
vergeet niet dat een dag in Gods Tijd elke tijdsduur kan omvatten. Nu is die Dag dichtbij gekomen en al
de voorzegde profetieën met betrekking tot de tekenen van de eindtijd, vinden nu plaats. Wees niet
bevreesd in jullie hart, lieve kinderen, want de tijd om te jubelen is bijna daar. Er zullen geen tranen
meer zijn noch droefheid, want mijn Zoons Grote Dag zal plots neerdalen en Hij zal al de Zijnen
verzamelen in Zijn Heilige Armen.
Bid om Gods Grote Zegeningen en om de Grote Barmhartigheid die mijn Zoon in grote overvloed
gereedhoudt voor elk van Gods kinderen. Die omvatten goeden, slechten en onverschilligen. Door het
wonder van de Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld
brengen.
Wees dankbaar voor deze grote Barmhartigheid. De Liefde van mijn Zoon voor jullie zal nooit sterven,
verflauwen of onthouden worden want jullie behoren Hem toe. Jullie zijn van Hem. Jullie zijn de kinderen van
God. Jullie behoren niet toe aan Satan.
Bid, bid, bid dat de mensheid de Barmhartige Hand van mijn Zoon zal verkiezen boven de misleiding
en de hatelijke wurggreep die de Boze toepast op de zwakken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1002. Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn hemelse Glorie en dan zullen jullie
eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.
Zondag, 22 december 2013, 15:56 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe zal de wereld spoedig opkijken en Mijn Tegenwoordigheid erkennen. Mijn
Tegenwoordigheid zal gevoeld worden in elke natie, land en woning en niemand zal Mijn
Tegenwoordigheid ontkennen maar toch zullen sommigen geen getuige willen zijn van Mijn
Tussenkomst. Jullie allen moeten aanvaarden dat wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, dat het
gaat om een Groot Teken van de Hemel. Het zal de Liefde bevestigen die God heeft voor al Zijn kinderen.
Jullie eenzame scheiding van God zal op die Dag eindigen. Diegenen die Bescherming willen en verlangen
tegen het leed dat vandaag in de wereld bestaat, weet het volgende. Ik zal jullie tranen uitwissen. Jullie
zonden vergeven. Ik zal jullie allemaal zegenen, ook zij die hun rug naar Mij zullen toekeren, in de hoop dat
zij terug naar Mij zullen lopen zodat Ik hen kan redden.
De wereld is van Mij. Gods kinderen zullen verzameld worden en allen wier namen in het Boek des Levens
staan opgetekend, zullen in Mijn Armen gevoerd worden. Bid dat wie twijfels hebben, daarvan afgeraken, dat
diegenen die in vreselijke duisternis verkeren Mij om Barmhartigheid zullen vragen en dat diegenen die Mij
ontkennen Mij uiteindelijk zullen erkennen.
Jullie mogen nooit toelaten dat de lasteraars van Mijn Heilig Woord jullie wegleiden van Mij, jullie geliefde
Jezus. Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van
Mijn Goddelijkheid begrijpen.
Jullie Jezus
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1003. Moeder van Verlossing: Deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het
Woord van God zal velen ertoe brengen te geloven dat het gewoon een moderne
aangepaste bewerking is van het Nieuwe Testament.
Maandag, 23 december 2013, 18:36 u.
Mijn kind, de duisternis zal zo plots over de Kerk van mijn Zoon vallen, dat velen ogenblikkelijk
zwijgzaam zullen worden, zo geschokt zullen ze zijn. Men zal verkondigen dat mijn Zoon, Jezus
Christus de Koning, niet langer Koning zal zijn. In Zijn plaats zullen er de verhoogde heidense goden
komen en alle religies, inbegrepen diegene die niet van God komen, en zij zullen allen plaats nemen
in de Kerk van mijn Zoon op Aarde.
Voor de wereld zal de nieuwe verkondiging van zogenaamd Christendom als goed nieuws overkomen. De
wereld zal zich verheugen omdat velen zullen verwelkomen wat zij zien als grote verdraagzaamheid
tegenover elke soort daad die tot dan toe beoordeeld werd als een zonde in de Ogen van God.
Toen mijn Zoon op aarde rondliep verwierpen de Farizeeën de Waarheid. Zij geloofden alleen in wat hun
goed uitkwam en zij geloofden in veel onwaarheden. Zij wilden de uitgestrekte Armen van mijn Zoon niet
aanvaarden toen Hij het Heilige Woord van God verkondigde. Voor diegenen die beweren de Waarheid te
kennen is de tijd nu opnieuw gekomen om mijn Zoon te verloochenen. Hiermee bedoel ik Zijn Heilig
Woord zoals dat verkondigd is in de Allerheiligste Evangeliën. Spoedig zal het Allerheiligste Boek
afgedankt worden en een nieuw godslasterlijk surrogaat zal binnen en buiten de Kerk van mijn Zoon
verklaard worden. Velen zullen bedrogen worden.
De vijanden van mijn Zoon zijn zo listig dat deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het
Woord van God er velen toe zal brengen te geloven dat het gewoon een moderne aangepaste
bewerking is van het Nieuwe Testament. Het Woord van mijn Zoon zal misbruikt en veranderd
worden zodat het iets nieuws zal betekenen – iets wat Hij nooit gezegd heeft. De Boze zal, door de
vijanden van mijn Zoon, de wereld altijd bedriegen door de Waarheid te benutten als basis voor leugens. Zij
zullen altijd dat wat Waar is aanvallen door met de Waarheid te werken, met de bedoeling om het Woord van
mijn Zoon te belasteren.
Zij zullen eerst met Zijn Woord starten en het vernietigen – in het begin door het te bespotten en nadien door
het te verwijderen ten voordele van ketterijen. Dan zullen zij Zijn Vlees aanvallen. Het Woord was Vlees
geworden in de gedaante van mijn Zoon. Zij kruisigden mijn Zoon voordien en nu, terwijl Hij terugkomt
om de Aarde te vernieuwen, zullen zij de Heilige Eucharistie vernietigen. Al diegenen die het geloof
bezitten moeten volharden tijdens deze vreselijke geboortepijnen, omdat wanneer alles voorbij is, de
Mensenzoon zal oprijzen en komen om Zijn Koninkrijk op Aarde op te eisen. Diegenen die mijn Zoon
beminnen moeten Hem te allen tijde eren en Hem nooit verloochenen.
Jullie moeten voorbereid zijn om in de Waarheid te leven en nooit bezwijken door leugens te aanvaarden die
over de hele wereld zullen verspreid worden samen met de spoedig afgekondigde nieuwe een-wereldreligie. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren, wees dan verzekerd dat de tijd nabij zal zijn voor de
Tweede Komst van de Ene Ware Verlosser – Jezus Christus, de Koning van de mensheid.
Jullie geliefde moeder
Moeder van Verlossing

1004. Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door
een grote ceremonie.
Woensdag, 25 december 2013, 09:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Woord dat Vlees is geworden. Mijn Lichaam omarmt de wereld van
vandaag, maar de wereld, al viert hij dan ook Kerstmis, heeft geen boodschap aan Mijn Plan van Verlossing.
Kerstmis is niet langer de viering van Mijn Geboorte, maar een heidens surrogaat waar elk eerbetoon is
weggevallen bij de zoektocht naar vervalsingen. Hoe zwak is het geloof van Christenen geworden. Hoe
hebben zij alles vergeten wat Ik de wereld leerde. Hoe veel zorg besteden zij toch aan materieel comfort, dat
alleen maar tot stof zal vergaan, terwijl zij de toestand van hun zielen totaal veronachtzamen.
Jullie zijn terechtgekomen in de tijden waarin het geloof van de meeste Christenen zo zwak is geworden dat
er weinig gesproken wordt over of verwezen naar Mijn Luisterrijke Goddelijkheid. Mijn Onderrichtingen zijn
van geen enkele tel meer in jullie levens en veel priesters houden niet meer van Mij zoals zij dat zouden
moeten doen. Neen, Mijn dochter, waarachtig kennen zij Mij helemaal niet meer.
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Ik zal niet rusten voordat Mijn Stem gehoord wordt, totdat Ik jullie wakker geroepen heb om jullie geloof te
vernieuwen. Spoedig zal jullie geloof in Mij nog verder afzwakken. Jullie zullen zo druk doende zijn, geheel in
beslag genomen door politieke aangelegenheden die in verband staan met landen waarin oorlog en
armoede heersen, dat jullie Mij zullen vergeten. Ik zal in jullie geloof vervangen worden door Mijn vijanden,
die zich voordoen als Mijn dienaars en die jullie steeds verder van Mij zullen wegleiden.
Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door een grote ceremonie,
die het werk van deze bedriegers zal toejuichen, die in Mijn Kerk paraderen, terwijl ze gewaden
dragen die alleen dienen om de gelovigen een rad voor de ogen te draaien. Op die dag zullen zij de god
van de sociale rechtvaardigheid loven, de mensenrechten en het geld dat zij naar hun zeggen ingezameld
hebben voor de hongerenden in de wereld. Maar weet dat al die zaken die in Mijn Heilige Naam aan de
wereld voorgesteld worden, slechts één doel beogen. Dat is om jullie weg te halen van het Woord, dat
Mijn Vlees is. Mijn Vlees is van Mijn Lichaam. Mijn Lichaam is de Kerk. Wanneer diegenen die zeggen
tot Mijn Kerk te behoren, Mijn Heilig Woord niet vereren maar, in plaats daarvan, de politiek van de wereld
omarmen en trachten te controleren, dan kunnen zij nooit zeggen dat zij Mij toebehoren. De tijd voor de
verdeling – het voorzegde schisma – is aangebroken en het zal snel gaan.
Jullie kunnen slechts één God liefhebben en de enige weg naar Mijn Vader is door Mij, Zijn Eniggeboren
Zoon. Wanneer jullie jezelf afscheiden van Mij in navolging van politieke campagnes die trachten om
mensenrechten en sociale rechtvaardigheid te promoten als vervanging voor het Woord, dan zullen jullie Mij
verloochenen.
Mijn Hart is zwaarmoedig in deze tijd. Ik geef jullie deze waarschuwingen opdat jullie niet in dwaling zullen
vallen noch in de sluwste hinderlaag die voor jullie opgezet zal worden door de aanhangers van Mijn
aartsvijand – de duivel.
Jullie Jezus

1005. Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel
zonder meer opgeven.
Donderdag, 26 december 2013, 14:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Verlangen om jullie allen te troosten in deze tijd. Mijn plannen om de
hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel zonder meer opgeven. Elk afzonderlijk kind van
God heeft het vermogen om te beminnen – zelfs zij die gescheiden zijn van God. Elke ziel is geboren met de
Gave van de Liefde – de Gave van God, Die in elk woont zelfs als zij Hem niet herkennen.
Liefde is een eigenschap die door Satan gehaat wordt, want God is Liefde. Ieder mens die een ander
persoon liefheeft, voelt vreugde in zijn hart. Liefde is het meest natuurlijke gevoel en zij houdt het Licht
van God gloeiend in een wereld van duisternis. Satan zal de liefde bij elke gelegenheid aanvallen. Hij
zal ze wegrukken bij wie hij maar kan en er vele boosaardige vervangmiddelen voor in de plaats stellen.
Wanneer hij het Sacrament van het Huwelijk aanvalt, dan verzwakt hij de liefde in elk van die verbintenissen
totdat alleen haat overblijft. Hij zal vriendschappen kapotmaken. Hij zal verdeeldheid, wantrouwen en haat
veroorzaken wanneer en waar hij kan. Hij is de oorzaak van moord, daden van geweld tussen mensen,
daden van onderdrukking, marteling en oorlog. Wanneer Satan de natuurlijke wet van de liefde aanvalt,
geschapen door Mijn Vader, dan drijft hij mensen in een vreselijk zielenleed. Zij zullen geen vrede voelen
wanneer de liefde in hun leven ontbreekt. Zij zullen anderen niet vertrouwen waar er geen liefde is en
wanneer er haat is in de ziel van een persoon, dan zal hij of zij anderen behandelen met een geweldige
wreedheid.
Haat kan nooit van God komen. Haat komt van de duivel. Hij die haat evenaart de eigenschappen die aan
Satan toebehoren. Omdat hij Satan imiteert, zal een mens dikwijls zijn haat verbloemen met een vriendelijk
en geslepen voorkomen. Zeer dikwijls zullen mensen die anderen haten, en met de bedoeling hen te
verwarren, beweren dat zij alleen uit liefde spreken terwijl ze anderen schade toebrengen. De mens die
haat zal, net zoals Satan, goed oppassen om zijn haat niet te tonen. Velen zullen beweren dat zij te
goeder trouw handelen omwille van de noodzaak om eerlijk te zijn. Maar, een willekeurige haatdragende
handeling kan nooit goede vruchten voortbrengen, want zoals rottend vlees zal zij bederf meebrengen en
dan de dood van de ziel.
Liefde is het enige dat in Mijn Ogen telt. Wees ervan verzekerd dat al diegenen die vervuld zijn van liefde –
hetzij voor een ander hetzij voor God – dat zij reeds in de gratie staan. Diegenen die begunstigd zijn door
God zullen van Mij Grote Barmhartigheid ontvangen. Aan diegenen met haat in hun zielen zal geen
Barmhartigheid betoond worden, tenzij zij zichzelf eerst verzoenen in Mijn Ogen. Jullie moeten eraan denken
dat haat in gelijk welke vorm, en bijzonder wanneer die uitgedragen wordt in Mijn Heilige Naam, alleen de
verwoesting van de ziel zal meebrengen.
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Mijn Liefde is groter dan gelijk welke mens kan ervaren. Zij overstijgt jullie begripsvermogen.
Omwille van de breedte en de diepte van Mijn Liefde voor jullie, zal Ik elk van jullie vullen met Mijn
Heilige Geest. Mijn Liefde zal de liefde in jullie harten losweken, hoe klein die in elke ziel ook moge zijn.
Dus, alstublieft, laat nooit de hoop varen dat Ik verlossing zal brengen aan de ganse wereld, want
Mijn Geduld is eindeloos en Mijn Liefde eeuwig.
Jullie Jezus

1006. Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie.
Zaterdag, 28 december 2013, 23:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van Wie Hij is en
waarom Hij de wereld schiep.
Mijn Vader is Liefde. Allen die Hem omringen hebben Hem lief, net zoals jullie je de liefde voor een veel
gekoesterde vader zouden inbeelden. Met Hem zijn is het meest natuurlijke gevoel en iedereen in de Hemel
is in volledige eenheid met Hem. Ze voelen zich gekoesterd, geliefd en dit brengt hen een compleet gevoel
van verbondenheid. Wanneer al diegenen die begunstigd zijn in Mijn Vaders Koninkrijk, zich met Hem
verenigen, ervaren ze een extase waarmee jullie niets op Aarde kunnen vergelijken. Wanneer
diegenen onder jullie die Mij, Jezus Christus, volgen en zich met Mij in verbondenheid verenigen, Mijn Vader
leren kennen, zullen ook jullie dit gevoel van verbondenheid ervaren.
Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie en elk is geliefd door Hem met een blijvende
passie. Wie gezegend zijn met de Genaden uit de Hemel, en die zich dicht bij Mijn Vader voelen, jullie
moeten weten dat jullie, aan de ene kant, een gevoel van ontzag zullen voelen als jullie met Hem in jullie
hart spreken. Maar aan de andere kant zullen jullie je geliefd voelen en met een intuïtie, die jullie niet
begrijpen, zullen jullie weten dat jullie Zijn kind zijn. Dat geldt voor al Gods kinderen, ongeacht de leeftijd.
Want in Gods Koninkrijk bestaat leeftijd niet. Alle zielen worden verheven op basis van hun status en hoe zij
voldeden aan de Wil van Mijn Vader.
Oh, hoe werd Mijn Vader vergeten en hoe dikwijls wordt Hij verkeerd begrepen. Hij is niet afschrikwekkend.
Toch is Zijn Gerechtigheid Eindig. Hij is liefdevol en eerlijk en zal al doen wat Hij kan om de wereld te
vernieuwen, zodat ze goed bereid is om Mij, Zijn geliefde Zoon, te ontvangen.
Jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie geen beroep kunnen doen op Mijn Vader, want Hij is
jullie Vader, de Almachtige, Die de Opdracht gaf om het leven te beginnen en Die de Opdracht geeft
om het leven weg te nemen. Volg de Geboden van Mijn Vader. Aanvaard met dankbaarheid Zijn Gave van
Mijn geboorte, dood en opstanding en het Eeuwig Leven zal van jullie zijn.
Jullie Jezus

1007. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke
Boodschap aan de wereld mee te delen.
Zaterdag, 28 december 2013, 23:50 u.
Mijn Kind, mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te
delen. Hij verlangt dat al diegenen die familie en vrienden hebben die God verwerpen en mijn geliefde
Zoon, Jezus Christus, verloochenen, moeten weten dat Hij hen met Zijn Genaden zal overstelpen
wanneer jullie dit bijzondere Kruistochtgebed voor hen bidden. Wanneer jullie dit Gebed uitspreken,
zal Hij elk van hen groot Mededogen betonen en Hij zal hen redden en hen terugtrekken uit de
afgrond van verlatenheid.

Kruistochtgebed (131)
Gebed om Barmhartigheid.
“O mijn lieve Moeder van Verlossing, alstublieft, vraag uw Zoon, Jezus Christus, om gedurende De
Waarschuwing en opnieuw op de laatste Dag, vooraleer zij voor uw Zoon verschijnen, Barmhartigheid te
verlenen aan (noem al hun namen hier …).
Alstublieft, bid dat elk van hen zal gered worden en de vruchten van het Eeuwig Leven genieten.
Bescherm hen elke dag en breng hen bij uw Zoon, zodat Zijn Aanwezigheid aan hen getoond wordt, hun vrede
van geest verleend wordt en zij grote Genaden verkrijgen. Amen.”
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Mijn Zoon zal, omwille van deze Missie, uitzonderlijke Genaden doen neerkomen op zielen die Zijn
Barmhartigheid nodig hebben. Hij zal altijd grootmoedig zijn wanneer zielen leven volgens Zijn Heilig Woord
en Hem in hun harten verwelkomen.
Ga heen en verheug jullie, want dit is een van de meest bijzondere Gaven die Hij geschonken heeft aan al
diegenen die Zijn Oproep vanuit de Hemel beantwoord hebben.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Verlossing

1008. Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze
vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is té lastig.
Zondag, 29 december 2013, 19.48 u.
Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid onthulde, vanaf het
begin, zei Ik je dat het Boek voorspeld was geweest aan de profeten– een totaal van drie – de
Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigend. Ik vertel je deze dingen niet om je bang te maken. Ik
vertel je deze feiten, opdat je Mij volledig zal vertrouwen.
Mijn dochter, het Plan van Mijn Vader om bekering te verspreiden begon op het moment dat deze
Missie begon. Deze bekering, in een tijd van grote geloofsafval, apathie en schandelijke onverschilligheid
voor het Woord van God, is hard nodig. Aan Gods kinderen werd de Waarheid gegeven in het Allerheiligste
Boek, maar veel van wat daarin is opgenomen heeft weinig invloed op de mensen in de wereld van
vandaag. Hoe zou het kunnen? Zo velen worden afgeleid door entertainment, zijn gemakkelijk geamuseerd
en er snel bij om alles te grijpen wat prikkelt. Zelfs de Waarheid van de Schepping van de mens heeft men
ontkend. In plaats daarvan, vervangen ze de Waarheid door belachelijk geloof in vele valse goden die ze zelf
maken. Hun praktijken van magie en kwaad die ploeteren in het occulte, hebben de aandacht van velen
getrokken en de verbeelding aangestoken van diegenen die naar sensatie zoek in hun leven.
Dan zijn er diegenen die hun kennis van de geestelijke wereld misbruiken en die ervoor gezorgd hebben dat
vele zielen van Mij afdwalen. Om zichzelf met geestelijke gaven te machtigen, nodigen deze arme zielen in
plaats daarvan de geest van het kwaad uit, wanneer zij de geesten oproepen van diegenen die de hel zijn
binnengegaan. Deze geesten zullen hen alleen maar in een web trekken van waaruit zij zichzelf nooit zullen
bevrijden. Diegenen die liefhebberen in new-age praktijken, hekserij, tarotkaarten en helderziendheid, zullen
de oorzaak zijn van verschrikkelijke ellende bij anderen, hoewel ze, in veel gevallen, geen kennis hebben
van de schade die ze aanrichten. Al zulke mensen, die valse goden vóór de Ene Ware God plaatsen, maken
zich schuldig aan heidendom – een gruwelijke misdaad – omdat ze de Waarheid kenden vooraleer ze zich
ervan afwendden.
Dan zijn er diegenen die anderen vervloeken wanneer ze rondploeteren in Satanisme. Zo verdorven zijn zij,
dat ze Mij voortdurend beschimpen en zulke slechte daden aanvoeren omdat ze al een pact met de duivel
hebben gesloten. Niets van wat Ik doe zal hen veranderen. Oh, hoe ween Ik bittere Tranen over die arme
misleide zielen.
Dan zijn er diegenen die Me wel kennen, maar die weinig tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap. Ze brengen
Mij groot verdriet, want ze nemen hun ziel voor lief. Ze geloven dat ze een natuurlijk gegeven recht op
Eeuwig Leven hebben, maar ze geloven niet dat ze het moeten verdienen. Velen van hen zijn zo
zelfgenoegzaam dat ze geen moeite doen voor de Sacramenten en zelden aandacht schenken aan de Tien
Geboden, omdat ze van mening zijn dat die vandaag de dag niet op hen van toepassing zijn. De meesten
geloven niet in de Hel of het Vagevuur. Ze bewandelen een zeer gevaarlijk pad. Binnenkort zullen ze nog
verder bedrogen worden, wanneer ze worden gevoed met een nieuwe verwaterde doctrine, die door
Mijn vijanden zal worden ingevoerd. Ze hebben nu veel gebed nodig.
Ten slotte zijn er diegenen die het dichtst bij Mij zijn en die geleerd zijn in alle Heilige dingen. Dat zijn de
zielen die Mij veel troost schenken en op wie Ik kan steunen. Toch zijn er onder hen die niet naar de
Waarheid leven. Zij prediken de Waarheid, maar brengen de grondregels van Mijn Onderrichtingen niet in de
praktijk. Ze beminnen anderen niet zoals ze zouden moeten doen. Ze kijken neer op diegenen die zij als
minder goed geïnformeerd over alle heilige zaken beschouwen dan zij zijn. Sommigen beschouwen zichzelf
boven anderen verheven en meer begunstigd bij God. Deze huichelaars maken Mij het meest vertoornd,
omdat ze niet zien hoe ze zondigen in Mijn Ogen.
Zo zie je maar, de Waarheid mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Aan jullie allen werd de
Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is té lastig – té tijdrovend
– want velen van jullie zien de Waarheid als iets dat niet meer relevant is in jullie drukke leven van vandaag.
Velen van jullie zullen Mij ontkennen en Mij ten slotte helemaal verwerpen, wanneer jullie gevoed worden
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met leugens door diegenen die jullie van het heil willen wegleiden. Dat is waarom jullie de Waarheid
helemaal opnieuw moeten leren.
Er kan maar één Waarheid zijn en dat is de Waarheid vastgelegd door God vanaf het begin.
Jullie Jezus

1009. Wanneer jullie trachten om het Woord van God te herschrijven, zijn jullie
schuldig aan godslastering.
Maandag, 30 december 2013, 20:06 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn Gezag in vraag stellen, ontkennen jullie de Waarheid.
Wanneer Mijn Woord dat in steen werd gebeiteld, door jullie uitgedaagd wordt, dan aanvaarden jullie de
Waarheid niet. Wanneer jullie trachten het Woord van God te herschrijven, zijn jullie schuldig aan
godslastering. De wereld werd gewaarschuwd dat niemand – noch een gewijde dienaar, noch een
uitverkoren ziel, noch een profeet – ooit iets zou mogen toevoegen aan of weglaten van het Woord
dat in Mijn Vaders Boek werd opgetekend. Toch is het juist dat wat zal gebeuren wanneer zij die
beweren de gekozen leiders te zijn binnen Mijn Kerk op Aarde, knoeien met de Waarheid. Die dag is
zeer nabij. Dat is de dag waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Want gelijk wie die durft te knoeien met
het Woord zegt daarmee dat hij boven God staat. Hij die beweert boven God te staan, door zijn handelingen
of daden, kan nooit Mijn vertegenwoordiger zijn.
Omdat het geloof van de mens zo zwak is en omdat er maar weinig kennis bestaat over het Nieuwe
Testament, zullen velen bedrogen worden en ketterij als de Waarheid aanvaarden. Dat zal hun ondergang
zijn.
Mijn Tussenkomst zal geschieden door de uitstorting van de Heilige Geest, om diegenen die Mij
trouw blijven te verlichten. Nu zal die test als volgt gaan. Indien jullie echt geloven in Mijn Bestaan, Mijn
Zending, Mijn Kruisiging, Mijn Verrijzenis uit de doden en de Belofte van Verlossing, dan zullen jullie Mijn
Woord dat jullie in de Heilige Bijbel gegeven werd nooit op de proef stellen. Indien jullie slechts voor een
minuut geloven dat Ik gelijk welke nieuwe interpretatie zou zegenen van Mijn Evangeliën of van Gods
Geboden en al wat door Mij onderricht werd, met de bedoeling aan de moderne maatschappij tegemoet te
komen, dan vergissen jullie je grondig.
De dag dat de leider, die beweert Mijn Kerk op Aarde te leiden, jullie zegt dat bepaalde zonden er niet
langer toe doen, is de dag van het begin van het einde. Want dat is de dag waarvoor jullie moeten
opletten. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Kerk in het tijdperk van de duisternis zal binnengaan. Op die
dag, mogen jullie nooit toegeven om Mij te verloochen – om de Waarheid te ontkennen. Leugens kunnen de
Waarheid nooit vervangen.
Jullie Jezus

1010. Moeder van Verlossing: De Waarheid zal verdraaid worden en het Woord van
God zal van achteren naar voren worden voorgesteld.
Woensdag, 1 januari 2014, 13:44 u.
Mijn kind, moedig alstublieft al Gods kinderen aan om te volharden gedurende de beproevingen die zullen
komen. Alle Christenen zullen veel uitdagingen onder ogen moeten zien. Zij zullen getuigen moeten zijn van
de goddeloze geloofsafval waarmee diegenen te koop zullen lopen bij wie ze leiding zoeken om geheel
Christelijk te leven.
Degenen die binnenkort zullen worden benoemd, in de hoogste rangen van de Kerk van mijn Zoon
op Aarde, zullen niet van God zijn. Zij zullen mijn Zoon niet dienen en zullen binnen de Kerk vele
leerstellingen en wetten veranderen. Zo snel zullen ze dergelijke wijzigingen overbrengen, met veel
nieuwe boeken, missalen en brieven die zullen worden geïntroduceerd, dat jullie dan zullen weten dat
zulke werken jaren moeten hebben gekost om voor te bereiden. Het zou niet mogelijk zijn om dergelijke
radicale veranderingen in zoveel formaten in circulatie te brengen, ware dat niet het geval. Dit zal één van de
eerste tekenen zijn waardoor jullie zeker kunnen zijn dat deze binnenkort-te-introduceren, verdraaide leer
met grote zorg zal samengesteld zijn.
Veel mensen zullen deze veranderingen in de Kerk niet herkennen en diegenen die dat wel doen zullen ze
toejuichen, want ze (die veranderingen) zullen de schuld stillen die ze voelen vanwege hun zonden. Ten
slotte zullen ze opgelucht zijn, want nu zal het betekenen dat ze in staat zijn om openlijk hun aanvaarding te
verkondigen van alle dingen die God beledigen. Want als de Kerk verklaart dat zonde een natuurlijke zaak is
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en een deel van de menselijke natuur, dan betekent dat heel zeker, dat de zonden niet langer van tel zijn.
Dan, door het grote belang te beklemtonen van de zorg voor ‘s werelds armen en hongerenden, zullen zij
zichzelf heilig achten in Gods Ogen.
Wanneer mijn Zoon in het openbaar wordt ontkend en wanneer Zijn Woord verdraaid wordt, zal de
grootste zorg in grote publieke daden van naastenliefde worden gestoken. Dat zal de aandacht
afleiden van de realiteit. Het zal afleiding teweegbrengen en ten slotte zal het Ware Woord van God niet
meer worden besproken. Wanneer alle religies onder één dak worden gebracht terwijl de standpunten van
de heidenen met veel respect worden behandeld, dan zullen mensen bang zijn om op te staan en de
Waarheid te verkondigen. Indien en wanneer ze dat durven doen, zullen ze beschuldigd worden van
godslastering.
De dag nadert snel waarop jullie zullen beschuldigd worden van ketterij indien jullie jezelf als ware Christen
bekendmaken en jullie de mensen aan het Woord van God herinneren. De Waarheid zal verdraaid worden
en het Woord van God zal van achteren naar voren worden voorgesteld. Niets zal ordelijk zijn. Niets zal
zinvol zijn in de nieuwe regels die binnenkort in de Kerk van mijn Zoon zullen worden ingevoerd. Het is
belangrijk dat ongeacht hoe onpopulair jullie ook zullen worden, jullie altijd trouw moeten blijven aan het
Woord van God.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1011. Drie op vier mensen zullen Mij verloochenen.
Donderdag, 2 januari 2014, 20:40 u.
Mijn dochter, de tijd is nabij dat de openbare erkenning omtrent Wie Ik Ben nog slechts een zwak
geflikker zal zijn in de wiek van een kaars, die tot op het einde is opgebrand.
Diegenen die zeggen tot de Mijnen te behoren zullen nog maar weinig over Mij spreken. Diegenen die Mij
trouw zijn zullen geschokt zijn te zien dat zo velen Mij verloochenen. De tijd dat de getrouwen zullen
gescheiden worden van diegenen die in ernstige dwaling zullen geleid worden, is bijna daar. In die komende
dagen, zullen de blinden, de doven en diegenen die het nagelaten hebben om waakzaam te zijn voor het
Ware Woord van God, met miljarden samenkomen en een valse leer aanhangen – die niet van Mij is.
Wanneer jullie horen spreken over de nieuwe vervanging van de plechtige geloofsbelijdenis, die een
vorm van het Sacrament van het Vormsel zal zijn, weet dan dat dit mensenwerk is. Dat zal in Mijn
Ogen zonder betekenis zijn. Deze zal voorgesteld worden door de valse profeet en deel uitmaken van
zijn wereldwijd plan om alle religies in de wereld met elkaar te verenigen. Mijn Godheid zal aan de kant
geschoven worden. Mijn Woord vergeten en begraven, terwijl Mijn Leer zal verdraaid worden, om zo de
gelovigen te dwingen een nieuwe vorm van zogenaamde evangelisatie te aanvaarden.
Mijn Woord echter zal levend blijven, omdat diegenen die in Mijn Kerk zullen blijven, zoals zij vanaf het begin
opgericht werd, Mij niet zullen verloochenen. Drie van de vier zullen Mij verloochenen. Alleen Mijn Rest zal
bij Mij blijven en Mijn Woord in ere houden en velen onder hen zullen verbijsterd zijn. Die arme zielen, die in
Mijn Kerk zullen blijven wanneer zij door de nieuwe leer zal gebonden zijn, zullen niet meer weten waar
naartoe. Tot hen zeg Ik het volgende. Weest sterk. Weest dapper. Verloochen Mij niet. Bid om Mijn Leiding
en blijf Mij dienen, zoals jullie dat altijd deden. Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen door
diegenen die beweren te handelen voor het welzijn van allen – van alle religies – keer jullie dan om, want er
zal jullie gevraagd worden het heidendom te omarmen, dat als Christendom zal vermomd zijn.
Wanneer die bedriegers, vijanden van God, Mijn Kerk binnendringen, binnen haar hiërarchie, zal Mijn Vader
een verschrikkelijke Kastijding laten neerkomen. Hij zal de wereld doen kantelen en niet één man, vrouw of
kind zal in staat zijn deze omwentelingen te negeren. Wanneer Mijn vijanden Mijn Mystiek Lichaam
aanvallen, zullen zij veel schade, veel verwarring aanrichten en velen van de Waarheid wegleiden.
Maar zij zullen Mijn Kerk nooit vernietigen, omdat Mijn Restleger de Waarheid nooit zal verlaten of
gedwongen zal worden om trouw te zweren aan Satan en zijn agenten.
Vele oorlogen zullen nu escaleren en stormen en aardbevingen zullen toenemen, totdat het Gebulder
van Mijn Vaders Toorn overal gevoeld wordt.
Tot die vijanden van Mij, die onder jullie wandelen en Mijn Kerk misleiden, weet dit. Ik zal jullie nooit toestaan
deze zielen te overwinnen voor wie Ik Mijn Leven gaf. Jullie arrogantie zal van korte duur zijn, jullie
boosaardige daden zullen gestopt worden en jullie pogingen om de zielen te kwetsen die jullie gemerkt
hebben, zullen tot een abrupt einde komen. Jullie zullen nooit opstaan tegen het Woord van God, zonder
Goddelijke Tussenkomst die op jullie zal neerkomen. Jullie verbond met de Boze zal eindigen in een totale
mislukking voor jullie en allen die jullie weten te misleiden. Wanneer jullie proberen de Poorten van de
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Hemel te naderen om te pochen over jullie verbond met Satan, zullen jullie weggerukt worden, geketend en
in de afgrond geworpen worden, zonder dat jullie enige Barmhartigheid getoond wordt.
Ga nu, jullie allen die getuigen zijn van deze komende dingen, en blijf altijd waakzaam. Jullie moeten Mij
blijven dienen, want er kan slechts één Meester zijn.
Jullie Jezus

1012. Veel zal geopenbaard worden aan Gods kinderen vóór de Grote Dag van de
Heer.
Vrijdag, 3 januari 2014, 21:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen de oude profeten door God werden opgeroepen om de Waarheid te
verkondigen, waren ze niet – geen van hen – overdreven enthousiast met de hun gegeven Kelk van het
Ware Woord van God. Het was zo overweldigend voor elk van hen – van wie de meesten niet onderricht
waren in de Woorden van de Schrift – en veel van wat hun werd gegeven had geen betekenis voor hen.
Maar de Kracht van de Heilige Geest trok hen aan en dat stelde hen in staat om het Woord van God te
spreken, precies zoals Het aan hen was gegeven. Velen krompen van de schrik ineen. Sommigen liepen
weg. Diegenen die wegliepen kwamen terug. Wanneer God een profeet zendt, betekent dit dat er iets van
grote betekenis door Hem gepland wordt. Profeten, boodschappers van God, openbaren alleen datgene aan
de wereld wat nodig is voor de redding van zielen.
Mijn dochter, laat weten dat deze Missie degene zal zijn waarin de Stem van God ervaren zal worden
alsof het een donder was, die in elk deel van de Aarde gevoeld zal worden. Veel zal aan Gods kinderen
worden geopenbaard, vóór de Grote Dag van de Heer aanbreekt. Het is noodzakelijk dat dit gebeurt,
want mocht Hij de mensheid niet waarschuwen, dan zou Hij Zijn belofte aan de profeten – Mozes,
Daniël en Johannes – niet vervullen. Wanneer God een Belofte maakt, wordt die altijd vervuld.
Vrees nooit een ware profeet, want zij spreken de Woorden die God in hun mond legt om uwentwil.
Het kan angst veroorzaken om het Woord van God te horen dat vandaag gesproken wordt. Dat kan
overweldigen en in zekere mate vrees teweegbrengen. Nochtans, mocht het Woord geen nieuw leven zijn
ingeblazen, opnieuw ademend gemaakt worden en onder jullie leven, zouden jullie de kloof – de afstand
tussen jullie en God – te groot vinden. De kloof sluit nu, aangezien Mijn Woorden, door Mijn Vader aan jullie
gebracht, jullie troost zullen brengen – meer vreugde dan verdriet, meer moed dan angst en meer
vertroosting dan huilbuien.
Luister aandachtig naar dit, Mijn dochter. Jullie mogen nooit proberen om Mij weg te duwen terwijl al wat Ik
wil doen is jullie allen in Mijn Heilig Armen te wikkelen en jullie in Mijn Hart te trekken. Mijn Woord kan
somber zijn, Mijn profetieën moeilijk om te horen en de goddeloze daden van de mens ontstellend om
getuige van te zijn, maar vergeet nooit dat al deze dingen zullen voorbijgaan. Ze zullen worden vergeten. Zij
zullen van weinig belang zijn. Want de wereld, het leven dat voor jullie ligt, zal grote vreugde en gelach
meebrengen, als de Liefde van God zal gevoeld worden in elke plaats, elk huis, elke ziel en ieder hart.
Dit is het laatste deel van Mijn Plan om de Aarde en alle levende wezens te redden. Het zal vele
moeilijkheden en beproevingen meebrengen. De wreedheid van de mens zal de meest schrijnende van alle
zijn om te weerstaan en de afwijzing van Mij, Jezus Christus, zal de laatste druppel zijn in de Ogen van Mijn
Vader. Toch zal deze laatste confrontatie niet lang duren voordat de mens zal worden bevrijd van de
vreselijke haat, die in de wereld bestaat.
De Kracht van de Hemel is niet te onderschatten, want de Tussenkomst van Mijn Vader zal té
krachtig zijn voor Zijn vijanden om weerstand te bieden. Dus wees in vrede. Aanvaard Gods
Tussenkomst – Zijn Grote Liefdesdaad, die aan jullie wordt gegeven door het Woord, dat uit de mond van
Zijn profeten komt. Al die dingen zijn bedoeld om jullie te beschermen, jullie dichter bij Mij te brengen en een
Nieuw Begin te creëren waar geen einde aan zal komen.
Jullie Jezus

1013. Ik zal altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om Barmhartigheid
smeken voor andere zielen.
Zaterdag, 4 januari 2014, 13:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, ofschoon Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden, zal Ik altijd antwoorden aan
diegenen van jullie die om Barmhartigheid smeken voor andere zielen. Ik beloof jullie dat door het bidden
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van Mijn Kruistochtgebeden en door andere gebeden, waarin jullie Mij vragen om Mededogen te
tonen, Ik zal luisteren en dienovereenkomstig handelen.
Mijn Barmhartigheid is grenzeloos en spreidt zich uit over alle zondaars wanneer zij en anderen verlossing
zoeken. Mijn Liefde is eindeloos. Mijn Mededogen onbeperkt. Laat toch niemand ooit twijfelen aan Mijn
Belofte en Mijn Verlangen om iedereen te redden, Mijn vijanden inbegrepen. Mijn geliefde volgelingen,
overal in de wereld – ook zij die niet vertrouwd zijn met deze Boodschappen – Ik verzoek jullie dringend te
bidden, bidden, bidden voor jullie eigen zielen en die van anderen, daarin begrepen gelovigen, nietgelovigen en diegenen die de Waarheid niet kennen.
Mijn Liefde voor jullie is daar voor jullie allemaal, om haar te zien, haar te ervaren, haar te leven. Al wat jullie
moeten doen is te antwoorden zoals Ik het jullie geleerd heb. Heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb. Wees
barmhartig wanneer zij jullie geselen door voor hen te bidden. Wees vrijgevig met jullie tijd door flink te
werken en te bidden om de zielen te redden van diegenen die ver van Mij verwijderd zijn.
Dat is Mijn grootste Wens. Ga in vrede.
Jullie Jezus

1014. Moeder van Verlossing: Wij gingen eerst naar Judea en dan werd mijn Zoon
meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland.
Zaterdag, 4 januari 2014, 13:50 u.
Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van mijn Zoon, waren de weeën duidelijk in alles wat ons
overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth voor vertroosting, in de wetenschap dat ze gezegend was met inzicht,
door de Heilige Geest aan haar gegeven. Ik en mijn geliefde echtgenoot, zochten dit toevluchtsoord van
vrede uit, op een moment dat we zo overweldigd waren door de kennis van wat zou komen.
Toen mijn tijd naderde, werd bij elke stap die we namen, elke (mogelijke) hindernis voor onze voeten
geplaatst, opgezet door de geest van het kwaad. Deuren werden in ons gezicht dichtgeslagen,
mensen die wij kenden meden ons en wij werden de wildernis ingedreven. En zo eindigden we ten
slotte zonder een dak boven ons hoofd en in een schuilplaats die alleen geschikt was voor dieren, terwijl de
Heilige Messias in de wereld kwam als een pauper. Er waren geen ceremonies, geen kroning, geen
erkentelijkheid. Er waren slechts een paar mensen overgebleven om mij te troosten in mijn eenzaamheid.
Maar toen mijn Zoon werd geboren, verlieten mij alle gevoelens van angst. Alles wat ik voelde was een
liefde van de meest Goddelijke Aanwezigheid. Eindelijk heerste vrede in mijn Hart.
Door de Kracht van de Heilige Geest werd ons hulp en vertroosting geboden, al waren ze weinig in getal.
Hoewel de geboorte van Jezus Christus een bescheiden en nederige gebeurtenis was – waar slechts een
paar mensen bij betrokken waren – had het woord zich verspreid. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Velen
hadden de geboorte verwacht. Velen hadden gehoord van de gebeurtenis en velen spraken er ook over.
Toen het bekend werd dat Jezus Christus, de aan de mensheid beloofde Messias, geboren was,
begon de oppositie toe te nemen. De gemene aanval van Herodes en al zijn dienaars, toonde aan
hoezeer de Tegenwoordigheid van God angst brengt in de harten van de bozen.
Vanaf die dag werd ik de beschermvrouw van mijn Zoon, en mijn geliefde echtgenoot, Jozef,
organiseerde onze veiligheid vele malen nadien. We zijn vele jaren op de vlucht geweest van de ene
plaats naar de andere. Zoveel tegenstand zagen we onder ogen – zoveel angst, zoveel haat. Dat was ons
lot. Vanaf het moment dat mijn Zoon op de leeftijd van twaalf jaar prekend in de tempel werd
gevonden, zijn we met Hem ondergedoken.
Jozefs familie was erbij betrokken om ons over de grens te smokkelen en wij reisden vele jaren lang.
We gingen eerst naar Judea en toen werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland
en Engeland. Overal waar wij gingen bracht de Aanwezigheid van mijn Zoon vele wonderen teweeg, hoewel
Hij Zichzelf nooit publiekelijk als de Messias presenteerde. Er werd goed voor Hem gezorgd en wij zagen
Hem dikwijls. We leefden in vrede, liefde en harmonie en zonder mijn echtgenoot, Jozef, zouden we nergens
anders kunnen naartoe gegaan zijn om mijn Zoon te beschermen totdat Zijn openbare Missie begon.
En nu Zijn Tweede Komst op handen is, zal elke (mogelijke) hindernis voor Zijn Aankomst worden
geplaatst. Elk woord uit de mond van Zijn profeet zal vaneen gescheurd en bespot worden. Slechts een
handvol mensen zullen bekend zijn met de Waarheid rond deze Missie en vele deuren zullen dichtgeslagen
worden in het gezicht van diegenen die Zijn instructies volgen. Deze Missie is een eenzame voor jou, mijn
kind, en jou wordt gevraagd om gehoorzaam te blijven in alle dingen die jou door God worden bekend
gemaakt.
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Hulp zal worden gezonden. Hulp zal ook ophouden wanneer het de Wens van mijn Zoon is. Al ziet men
maar weinig mensen die deze Missie te volgen, toch geloven miljoenen meer er helemaal in. Want het
Woord van God zal altijd diegenen aantrekken die tot Hem behoren, door de kracht van de Heilige Geest.
De geboorteweeën zijn begonnen en de arbeid zal niet al te lang duren. Binnenkort zal de geboorte van een
nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van de Heer eindelijk aankomen. Kinderen, wees in vrede, want
al deze dingen moeten geschieden voordat de aarde gezuiverd wordt van zonde.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1015. Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit
binnengaan.
Zondag, 5 januari 2014, 19:34 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het Vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, dan
is het eerste antwoord er een van tranen. Het tweede antwoord is er een van verbazing. Het derde
antwoord is het besef van iets buitengewoons – een innerlijk begrijpen van Gods Waarheid en al wat
Hij verlangt – heeft die bepaalde ziel overvallen. Plots is er een vrede neergedaald, zowel als een
doordringend begrijpen van het mysterie van Gods Bestaan – van de Liefde van God. Alle dingen,
overeenkomstig het Woord van God, worden duidelijk.
Enkel diegene die hun wil aan God hebben overgeleverd en alle menselijke trots en intellect
afgeschud en deze dingen aan Hem geschonken hebben zijn in staat deze Gave van de Heilige Geest
te ontvangen. Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit binnengaan.
Enkel diegene die geloven dat God Al-Machtig is en dat de mens niets is en onwaardig om voor Hem
te staan, kunnen hun wil opgeven. Enkel diegene die bereid zijn om alles te doen wat van hen verlangd
wordt, om de Heilige Wil van God te volbrengen, overeenkomstig Zijn Woord, kunnen de Gaven ontvangen
om het Woord te verkondigen, die een echte invloed zal hebben.
Gelijk wie die beweert de Waarheid te verkondigen, en zegt dat hij door de Heilige Geest geleid
wordt, zal nooit op zijn eigen grootheid prat gaan. Hij zal nooit de aandacht trekken op zijn gaven,
zijn talenten, zijn kennis, zijn heiligheid of zijn nederigheid. Want wanneer iemand dat wel doet, in de
Heilige Naam van God, dan werd deze niet gezegend door de Geest van Vuur – de Vlam dat het
mensenhart doet ontbranden, zodat hij met liefde het Woord van God beantwoordt.
Gedurende Mijn Tijd op Aarde, maakte Ik het voor jullie allen duidelijk dat hij die zich boven Mij wil verheffen
in de wildernis zal geworpen worden. Hij die zich vernedert voor Mij zal verheven worden.
Jullie Jezus

1016. Jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de
wereld is toegebracht door Satan.
Dinsdag, 7 januari 2014, 12:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven, want Mijn geliefde trouwe volgelingen over de hele
wereld, die Mijn Restkerk zullen vormen, zullen nooit van de Waarheid afwijken.
Zoveel van Mijn volgelingen zullen opkomen om Mijn Restleger te vormen in elke natie in de wereld,
waaronder ook de communistische regimes. De Heilige Geest wordt nu gezonden om elk en ieder
deel van dit kleine, maar krachtige Leger van Mij te bedekken. Binnenkort zullen al Mijn leerlingen de
Woorden van de profetieën, aan de wereld gegeven door deze Missie, overal verspreiden. Ze zullen nu naar
buiten treden en de Evangeliën, Mijn Woord en Mijn Beloften aan allen bekend maken. Ik zal nooit toelaten
dat het geloof van Mijn volgelingen verdort en vervaagt. Er zullen echter slechts weinig zielen zijn die trouw
blijven aan het Woord, zoals het aan de mensheid werd gegeven in de Bijbel.
Mijn Licht zal stralen zoals de zon op al die plaatsen waar Mijn geliefde discipelen reageren op Mijn
Oproep op dit moment. Dit is een Oproep uit de Hemel om jullie uit te nodigen om Mijn Kruis op te
nemen en Mij, jullie Jezus, te volgen naar de uiteinden van de Aarde. Ik wil dat door jullie te verspreiden
om de Waarheid van de Allerheiligste Drievuldigheid te verkondigen, dat jullie Me zullen helpen om de
verlorenen, de verwarden, de zwervenden en diegenen die Mij niet kennen, te verzamelen.
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Jullie zullen alle religies toeroepen en hun Mijn Woord geven. Door de Gebeden die Ik jullie geef, zullen
ze gezegend zijn. Verheug jullie, diegenen van jullie die weten dat Ik het ben, Jezus Christus, Die jullie roept
in deze tijd van grote veranderingen. Jullie zijn inderdaad gezegend. Weet dat Mijn Liefde voor jullie zodanig
is dat Ik jullie zal begeleiden, jullie zal versterken en jullie de moed van leeuwen zal geven in jullie missie.
Jullie zullen met liefde en welsprekendheid spreken en het Vuur van de Heilige Geest zal uit jullie
mond stromen. Deze Gave zal miljoenen terug naar Mij trekken. Ik Ben jullie nu aan het voorbereiden want
jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan.
Wanneer jullie Mij toebehoren, zullen jullie in staat zijn om de wereld te verdedigen tegen de overspoeling
door de slechtheid van de Boze in zijn laatste dagen. Jullie zullen niet mislukken. Jullie zullen lijden. Jullie
zullen geconfronteerd worden met afkeuring, tegenkanting en beschuldigingen van ketterij, hoewel jullie
gewoon de mensen zullen herinneren aan datgene wat vervat is in de Heilige Evangeliën.
Wees in vrede, want Mijn Gaven zullen jullie ondersteunen tijdens deze strijd. Jullie zijn nu klaar voor
Mijn vijanden die binnenkort bekend zullen worden, en die gewacht hebben om zich vrijpostig aan de wereld
bekend te maken. Dat zal dan de tijd zijn om Mijn laatste plan te voltooien voor de redding van de mensheid.
Ik Ben in jullie, met jullie en Ik zal altijd in jullie hart en ziel wonen.
Jullie geliefde Jezus

1017. Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het
komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het
betekent het volgende …
Dinsdag, 7 januari 2014, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net wanneer de getrouwen het zullen uitschreeuwen: “Genoeg – wij kunnen
niet (langer) verdragen te zien hoe het kwade over het goede triomfeert” – zal alle pijn tot een abrupt
einde komen.
De zuivering van het kwaad vereist dat het toegestaan wordt zich eerst te verspreiden. Dat is een test
voor de mensen met boosaardige harten, die als eersten zullen worden aangetrokken. Wanneer zij zich in
de leegte van het kwaad storten, zullen zij ofwel de pijn weerstaan die dat in hun ziel teweegbrengt ofwel
zullen zij toestaan zelf naar nieuwe diepten te worden meegenomen, steeds verder en verder weg van het
Rijk Gods.
De zielen van de getrouwen zullen tot het uiterste getest worden en zij zullen gekweld worden door
de verwarring die hen te wachten staat. Velen zullen in hun hart weten, dat datgene waarvan zij geloofden
dat het waar is en dat zij steeds gekoesterd hebben, niet langer beschouwd wordt als de Waarheid. En zo
zullen zij niet meer in staat zijn te oordelen wat van Mij is en wat niet. Hun geloof zal ondersteboven gekeerd
worden en velen zullen zichzelf verwikkeld zien in een nieuwe door mensen gemaakte leer, die nooit als juist
zal ervaren worden. Zij zullen er zich ongemakkelijk bij voelen en velen zullen niet in staat zijn hun angsten
toe te vertrouwen aan diegenen die aangeduid werden als Mijn gewijde dienaren. Zij zullen niet meer weten
bij wie om raad te moeten gaan voor de Waarheid.
Zij zullen getuigen moeten zijn van de openbare afkondiging die de zonde zal verheerlijken, wanneer zal
verklaard worden dat de mens zwak is – en dat God toch weet dat de mens, verzwakt door de zonde, alleen
maar een slachtoffer is. In plaats van getuige te moeten zijn van de zonde in al haar lelijkheid, zullen zij
gedwongen worden hun toestemming te geven en de nieuwe wetten te aanvaarden, die in de Kerk
zullen geïntroduceerd worden. Men zal van hen verwachten dat zij de nieuwe wetten in ere houden en
respecteren, die jullie allen zullen oproepen om de eigenheid van elke mens te respecteren evenals jullie
recht te zijn wat jullie verlangen en te doen wat jullie verkiezen.
Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet
zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent dit. Zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij
willen geloven. Vervolgens zullen zij beslissen met welke delen zij niet akkoord gaan. Dan zullen zij
beweren dat Jezus met deze nieuwe interpretatie zou instemmen, indien Hij vandaag op de Aarde zou
rondwandelen. O hoe weinig hebben zij geleerd en hoe zal de hoogmoed hen naar beneden trekken.
Wanneer de kastijding rondom hen neervalt en zij beseffen hoezeer zij Mij beledigd hebben, zullen zij van
ontzetting schreeuwen, wanneer zij oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hen zal treffen.
Op die dag, wanneer de Waarheid zal geopenbaard worden, kunnen diegenen die zichzelf in ongenade
gebracht hebben en Mij bestreden hebben – hun geliefde Jezus, Die hun slechts Barmhartigheid wilde
betonen – alleen gered worden door de gebeden van Mijn Restleger.
Jullie Jezus
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1018. Wanneer jullie deze nieuwe Litanie bidden in tijden van grote beproevingen,
zal Ik jullie uitstel geven.
Woensdag, 8 januari 2014, 21:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat jullie allemaal, wanneer jullie in de tijd van
duisternis het Woord van God verdedigen, jullie elke Genade van Mij zullen nodig hebben, indien jullie
overeind willen blijven. Wanneer jullie een beroep op Mij doen om jullie ziel te overspoelen met Mijn
bijzondere Genaden, zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mij te volgen.
Ik vermaak aan alle moedige en loyale zielen onder jullie deze bijzondere genaden. Wanneer jullie deze
nieuwe Litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel verlenen.

Litanie (6)
Gave van Genaden
O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,
Vul mij met Uw Liefde.
Vul mij met Uw Kracht.
Vul mij met Uw Wijsheid.
Vul mij met Uw Volharding.
Vul mij met Uw Nederigheid.
Vul mij met Uw Moed.
Vul mij met Uw Passie.
Amen.
Aan de zielen die dit in tijden van vervolging bidden, weet dat Ik deze Genaden over jullie zal
uitstorten. Jullie zullen rustiger, sterker en moediger worden, wanneer jullie Mijn zwaar Kruis dragen
naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Het belangrijkste is dat jullie niet
bezwijken voor de pesterijen waarmee jullie mogelijks kunnen geconfronteerd worden in Mijn Heilige
Naam.
Jullie zullen op een standvastige en waardige manier wandelen, terwijl jullie het Woord van God blijven
handhaven. Voor iedereen die op deze oproep reageert en deze speciale Litanie bidt: jullie zullen in jullie
hart een vreugde voelen, die er voordien niet was. Jullie zullen ook vol zelfvertrouwen zijn in de wetenschap
dat jullie gezegend zijn door de Kracht van de Heilige Geest en de Waarheid zal altijd in jullie hart regeren.
Ik bemin en zegen ieder van jullie nu – in de Naam van de Vader, en de Zoon en van de Heilige Geest.
Jullie Jezus

1019. Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die
de gemeenste daden plegen.
Donderdag, 9 januari 2014, 21:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kijk rondom je en wat zie je? Een wereld vol tegenstellingen. Aan de ene kant zal
je liefde, vreugde en welwillendheid vinden. Maar aan de andere kant zal dat bestreden worden door de haat
die de duivel heeft voor de mensheid.
Gelijk welke onrust, leed, verwarring, wantrouwen, venijn, haat en kwaad die je ziet plaatsvinden in
de wereld; weet dat dit alleen kan voortkomen uit één bron. De gesel van de mensheid, dat is Satan,
heeft onder Gods kinderen wanhopig ongeluk gezaaid. Hun pijn wordt dan Mijn pijn en dat is waarom
de duivel dergelijke verwarring teweegbrengt – om Mij te schaden.
Mijn dochter, overal waarheen je vanaf vandaag ook loopt en welk gezicht je ook ziet: het zal zijn zoals Ik
hen zie – elk als een kind van God. Hoe bemin Ik hen allen, hoe wens Ik ieder van hen te koesteren,
ongeacht hun fouten of hun zonden. Het maakt geen verschil wat zij gedaan hebben om Mij te beledigen; Ik
bemin hen nog altijd, elk van hen, iedereen. Ik voel grote vreugde wanneer Ik de liefde van hen zie afstralen
– een liefde die zij ontvangen hebben als een Geschenk van Mijn Vader die hen geschapen heeft. Hun liefde
is Mijn Liefde en zij trekt andere zielen naar hen toe en zo verspreidt zich de Liefde van God overal.
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Maar wanneer Ik pijn en lijden waarneem, in gelijk welke ziel, dan wordt hun pijn de Mijne. Hun pijn kan
veroorzaakt worden door vreselijk lijden, teweeggebracht door een gebrek aan liefde voor anderen, wat een
gevoelen van uitzichtloze verlatenheid meebrengt. Ik voel bovendien hun eenzaamheid en afzondering en dit
ontvlamt verder Mijn Medeleven.
Dan zijn er die zielen die al hun tijd besteden aan het najagen van zaken die niet van Mij komen. Diegenen
die Mij verwerpen, breken Mijn Hart helemaal in tweeën. Hoeveel Tranen van Bloed heb Ik niet gestort voor
deze zielen, want zij hebben de navelstreng doorgeknipt die hen verbindt met hun Verlosser – hun enige
hoop op Redding. Wanneer jij, Mijn dochter, deze zielen ontmoet, zal je een vreselijke smart voelen in jouw
hart, net zoals Ik voor hen voel.
Ten slotte zijn er diegenen die beweren dat zij Mij vertegenwoordigen maar die niet waardig zijn om Mijn
Voeten te vegen. Hun haat tegenover Mij is veroorzaakt door hun eigenliefde. Toch hunker Ik naar hun
zielen, hoe dikwijls zij Mij ook beledigd en Mijn kudde misleid hebben.
Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen.
Zo zal het zijn tot het einde. Ik zal alle zielen tot op de laatste dag omhelzen wanneer, na al Mijn
inspanningen om zielen te redden zijn uitgeput, alleen diegenen voor altijd voor Mij verloren zijn die in de
afgrond van het beest lopen en die Mij weigeren, niettegenstaande zij weten hoezeer Ik hen bemin.
Bemin elkaar altijd, met fouten en al – zoals Ik jullie bemin. Wanneer jullie iemand afwijzen, denk dan
aan Mijn Liefde en blijf stil. Wanneer jullie een ander verachten, weet dan dat deze haat niet van Mij komt.
Wanneer jullie naar elkaar kijken, zie elkaar dan alsof het door Mijn Ogen is. Jullie zouden niemand van hen
uit de weg mogen gaan. Betoon in plaats daarvan medeleven tegenover diegenen die jullie mishagen, jullie
beledigen of jullie schade toebrengen, want zij zijn bemind door Mij. Indien jullie Mij beminnen, dan zullen
jullie liefde betonen tegenover allen met wie jullie in contact komen.
Liefde is aanstekelijk omdat zij van God komt. Van liefde kan alleen maar goeds komen.
Jullie Jezus

1020. Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan diegenen die
duizenden jaren geleden leefden.
Zaterdag, 11 januari 2014, 10:48 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs
van de meest eenvoudige, de meest gekwelde en de meest onwaardige. Wie gelooft dat Ik de ene
boven de andere verkies, kent Mij niet. Ik kan sommige zielen begunstigen, in het bijzonder uitverkoren
zielen, maar Ik houd niet meer, en ook niet minder van hen, dan van de zielen van de aangetaste mensen.
Ik kijk naar elke ziel met liefde in Mijn Hart. Ik blijf dicht bij ieder van jullie, want jullie zijn van Mij – van Mijn
Vader. Terwijl Ik kan beledigd zijn door jullie zwakheden en boos op jullie kwade bedoelingen en
verlangens, sterft Mijn Liefde voor jullie nooit. Alle zondaars zijn door God geliefd – ongeacht wat ze
hebben gedaan. God heeft de ultieme Macht over de bestemming van elke ziel en deze Macht is van Hem.
Ik Ben de enige Autoriteit om te Oordelen. Niet één mens onder jullie werd dit recht gegeven.
Wanneer hij een ander schuldig acht aan zonde, dan mag hij die persoon alleen straffen door boetedoening,
niet door de dood. Geen mens, rechter, politiek leider of lid van Mijn Kerk op Aarde, kan ooit een mens tot de
dood veroordelen vanwege zijn zonden – ongeacht hoe slecht ze ook zijn. Niemand kan een ander
veroordelen tot de Hel, want als hij een ziel verdoemd verklaart, dan zal hij het zelf zijn die in de plaats
verdoemd zal worden, ongeacht hoe vele heilige handelingen hij in Mijn Naam kan hebben uitgevoerd.
Hoe verspillen jullie toch zo veel tijd in het veroordelen van elkaar, in plaats van het geschenk te
aanvaarden dat jullie kregen – de gave van liefde voor elkaar. Houd van de Gave die door God aan jullie
allemaal werd gegeven en die van jullie is om weg te schenken op welke manier jullie dat ook willen – mits
het overeenstemt met de Wil van Mijn Vader. Toch geloven velen die Mij, Jezus Christus, liefhebben, dat Ik
elke handeling die de haat jegens elkaar voedt door de vingers zie. Jullie moeten in plaats daarvan weten
dat Ik gewoon wil dat jullie elkaar liefhebben en standvastig trouw blijven aan het Woord van God, dat
opgenomen is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
Het Woord is eeuwig - het verandert niet - nooit. Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan
diegenen die duizenden jaren geleden leefden. Jullie mogen meer kennis en meer informatie hebben, maar
jullie zijn niet groter dan de generaties die voor jullie kwamen. De mens is sterfelijk. Wat dat betreft zal er
niets veranderen, totdat Ik jullie Eeuwig Leven breng.
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Stop en denk na. Mijn Onderrichtingen zijn nog steeds dezelfde als deze aan de mensheid gegeven
tijdens Mijn Tijd op Aarde. Het enige verschil is nu dat, als gevolg van de vooruitgang in de wetenschap,
veel mensen denken dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zozeer in hun onsterfelijkheid dat zij hebben
besloten niet te aanvaarden dat ze door God geschapen zijn. Velen denken dat ze de macht hebben om
Gods Wetten te herschrijven.
Velen hebben besloten om een nieuwe Toren van Babel op te richten en wanneer ze dat doen, zal die naar
beneden komen door slechts een slag van Mijn Vaders Hand. Dan zal de mens beseffen dat het leven alleen
kan bestaan met God en voor God, in overeenstemming met de Wil van God. Er bestaat geen leven zonder
God.
Jullie Jezus

1021. Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet
bestaat.
Zondag, 12 januari 2014, 20:28 u.
Mijn zeer geliefde dochter, indien Ik, Jezus Christus, vandaag niet tot de wereld zou spreken, dan zouden
vele zielen nooit de Poorten van het Paradijs binnengaan.
Zo vele ondankbare zielen gehoorzamen niet langer Mijn Wetten en aldus maken zij hun eigen interpretatie,
die Ik weerzinwekkend vind. Er werden Regels gegeven in verband met de Waarheid – een Geschenk voor
de mensheid – als middelen om de mens in staat te stellen het recht op verlossing te verdienen. Weten jullie
niet dat jullie niet kunnen leven naar jullie eigen interpretatie van de Wetten van God en vervolgens
verwachten het Paradijs binnen te gaan?
De arrogantie van de mens heeft het gewonnen op de geest van nederigheid. De mens dient God niet langer
op de manier die hem was opgedragen. In plaats daarvan maakt hij door zijn eigen verbeelding een visie
over wat hij gelooft dat de Hemel is. Geen van Mijn dienaren – zij die aangesteld werden om Mij te
dienen – verwijst vandaag nog naar het bestaan van de Hel. De geringste vermelding van het woord Hel
brengt Mijn gewijde dienaren van hun stuk, want zij vrezen de bespottingen waarmee zij zouden te maken
krijgen vanwege een geseculariseerde maatschappij, die misleid werd. De Hel is de thuis van vele arme
zielen en hoe pijnigt het Mij wanneer Ik niets vermoedende zielen in de afgrond van verschrikking zie
duiken op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.
Er moet nu aan Gods kinderen gezegd worden dringend te bidden voor de zielen die blind zijn voor de
Waarheid. Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet bestaat. Aan de zielen
zal verteld worden dat al Gods kinderen, eens zij een schappelijk en waardig leven geleid hebben –
ongeacht of zij nu geloven in God of niet, het Eeuwig Leven zullen ontvangen. Maar dat zal een
leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de Hel. Het is voor eeuwig.
Vele zielen die Mij naar buiten toe verwerpen, zowel privé als in het openbaar, kwijnen weg in de Hel. Hun
bittere spijt wordt nog erger door hun verschrikkelijk pijnlijk lijden en de haat van Satan. Eens in de Hel,
openbaart Satan zich aan hen in al zijn boosaardige en walgelijke vormen en zijn haat voor hen vult
hen elke seconde. Hun afkeer voor hem – hetzelfde beest dat zij tijdens hun leven op Aarde
vereerden – is in zichzelf de oorzaak van veel van hun lijden. Maar het is hun gescheiden zijn van Mij
en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die de grootste smart veroorzaken.
Wie het ook is die jullie, in Mijn Naam, vertelt dat de Hel niet bestaat, die heeft geen belangstelling om jullie
ziel te helpen redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat, dan veronderstellen jullie
ten onrechte dat de zonde zonder betekenis is.
Jullie kunnen Mij niet dienen indien jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie kunnen geen verheerlijkt
leven leiden voor alle eeuwigheid in Mijn Koninkrijk, indien jullie Mij niet vragen om vergeving van jullie
zonden. Dat is de essentie van de nieuwe leer, die weldra zal geïntroduceerd worden en die jullie
zullen gedwongen worden te slikken. Dan zullen jullie misleid worden om de voorbereiding van jullie ziel
voor de Grote Dag van de Heer te veronachtzamen, waarop Ik kom om jullie als de Mijnen op te eisen.
Ik zeg jullie dit om jullie te waarschuwen – niet om jullie vrees aan te jagen. Ik smeek jullie te aanvaarden dat
de zonde deel uitmaakt van jullie levens, maar Ik roep jullie dringend op de zeven doodzonden te blijven
vermijden, want als jullie dat doen, zullen jullie in Mijn Gunst staan. Jullie moeten jullie zonden altijd belijden.
Doe dat dagelijks. Spreek met Mij en vraag Mij jullie te vergeven. Diegenen onder jullie die het Sacrament
van de Biecht niet kunnen ontvangen – jullie die vele geloofsovertuigingen en religies volgen – moeten in
plaats daarvan het Geschenk aanvaarden van de Volle Aflaat dat Ik jullie gaf.
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Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Zorg voor jullie ziel, want het is jullie ziel die eeuwig zal leven. Jullie zullen leven in slechts één van de twee
plaatsen, en dat voor eeuwig – ofwel in de Hel ofwel in Mijn Koninkrijk.
Jullie Jezus

1022. God de Vader: Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn Tijd is er
binnenkort omdat de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna op jullie neerdaalt.
Maandag, 13 januari 2014, 16:56 u.
Ik ben God de Vader. Ik Ben Die Is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.
Mijn liefste dochter, luister naar Mij want Ik kondig aan dat Mijn Tussenkomst om de vernietiging van
het menselijk ras te voorkomen, binnenkort zal plaatsvinden.
Wanneer jullie van geen kwaad horen – betekent dat niet dat het niet bestaat. Er wordt een goddeloze
daad gepland om oorlog te voeren, met als enig doel om zoveel mogelijk mensen te vernietigen. Het
vermogen van de mens om slechte daden tegen mijn kinderen te voltrekken is nog nooit zo groot geweest.
De bekwaamheid van de mens om technologie te produceren is nooit groter geweest, maar deze kennis
wordt op grote schaal misbruikt en de plannen om elk deel van jullie leven te beheersen zijn in een
vergevorderd stadium.
Zij, mijn vijanden, willen controleren wat jullie eten, drinken en al wat jullie doen om de Waarheid te
bevorderen, zoals Ik die aan jullie heb gegeven. Ze zullen niet rusten tot op de dag dat ze de controle
hebben over jullie landen, jullie financiën en jullie gezondheid. Terwijl deze plannen zichtbaar worden,
zullen ze ook alle religies overnemen. Omdat zo veel mensen niet in Mijn Bestaan geloven, zal er weinig
verzet zijn tegen hun slinkse plan om de zielen van Mij te stelen.
Wanneer de mens gelooft dat hij God kan trotseren, dan weet hij niet echt wie Ik Ben. Als hij niet
weet Wie Ik Ben, dan weet hij niets. Zijn hart werd verhard, zijn verstand afgestompt en zijn ziel tot
lood gemaakt.
Hij die zichzelf van Mij verwijdert, is verloren. Hij die tegen Mij vecht, met de bedoeling om de zielen van Mijn
kinderen te stelen, is dood voor Mij en zijn lot is gedoemd.
Ik zal nu ingrijpen om de voltrekking van deze vreselijke, slechte gruweldaad te stoppen. Wanneer Ik
daarmee klaar Ben, zal Ik jullie ogen openen, jullie hart aanhalen en jullie met verwondering vullen.
Binnenkort zal Ik de Waarheid onthullen, omdat er zo veel van jullie niet langer in geloven.
Ik Ben al wat is, en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, Alwetend, Alziend, Geheel Liefde en Geheel Barmhartigheid.
Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd is er binnenkort, aangezien de Barmhartigheid van Mijn
Zoon bijna op jullie neerdaalt.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste
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1023. Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft moeten jullie gehoorzaam
blijven aan Mijn Kerk.
Dinsdag, 14 januari 2014, 16:53 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij
te zijn, zeggen dat zij Mij liefhebben, betekent dat twee dingen. Zij houden van Mij omdat zij Mijn
Woord aanvaarden en zij eren Mij door de Waarheid te belijden.
Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord. Dat wil zeggen Mijn
Woord navolgen in alle dingen die verwijzen naar de Waarheid. Wanneer jullie als Mijn gewijde dienaren, de
Waarheid van Mijn Woord belijden, moeten jullie gehoorzaam blijven aan het Woord van God.
Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk.
Maar wanneer de dag komt dat diegenen met autoriteit in Mijn Kerk niet langer de Waarheid
verkondigen, dan moeten jullie alleen aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij,
jullie Jezus, is er geen Kerk.
Wanneer er met Mijn Woord geknoeid wordt en vervolgens aangepast, zal het niet langer Mijn Woord zijn.
Jullie kunnen enkel maar gehoorzamen aan het Ware Woord van God. Zouden jullie een nieuwe door de
mens gemaakte leer volgen, die Mijn Heilig Woord zal vervangen in Mijn Kerken over de wereld, dan
zullen diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze heiligschennis, Mij verloochenen. Maar wees niet
gehoorzaam aan diegenen die het Woord van God verkondigen, want indien dat Mijn Woord niet meer is –
dan is het niet van God.
Het Woord van God is Onschendbaar. Het mag nooit door iemand veranderd worden. Gehoorzaamheid aan
Mijn Kerk is belangrijk. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De
dag wanneer jullie het Woord van God vervangen door een mensgemaakt surrogaat, is de dag waarop jullie
ongehoorzaam zullen zijn aan het Woord van God.
Jullie kunnen in Mijn Ogen slechts gehoorzaam blijven, in Mijn Kerk op Aarde, indien de Waarheid wordt in
stand gehouden. Jullie moeten nooit bevreesd zijn om de Waarheid te verkondigen, want alleen de
Waarheid zal jullie vrij maken.
Jullie Jezus

1024. Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen.
Donderdag, 16 januari 2014, 19:41 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Ze heeft dit altijd gedaan. Wanneer iemand zegt dat hij de
waarheid kent, zal een ander die ontkennen. Maar wanneer de Waarheid van het Woord van God komt, zal
ze de grootste verdeeldheid veroorzaken. Velen vrezen de Waarheid, want ze is niet altijd aangenaam, maar
zonder de Waarheid zouden jullie in ontkenning leven. Wanneer jullie in verloochening van het Woord van
God leven, zullen jullie nooit de ware vrede in jullie harten vinden.
Wanneer jullie de Waarheid kennen, die in het Boek van Mijn Vader werd opgenomen, dan kennen
jullie de Weg van de Heer en moeten jullie dit pad tot jullie laatste adem, volgen. Wijk er niet van af.
Maar als Mijn Woord vervalst, herschreven en vernietigd wordt, zouden jullie dit zeker nooit aanvaarden. Dat
is goed. Maar indien nieuwe doctrines, die afwijken van Mijn Heilig Woord, bij jullie geïntroduceerd worden
vanuit Mijn eigen kerken, wat zullen jullie dan doen?
Zullen jullie een leugen aanvaarden, in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een doctrine aanvaarden, die in
Mijn Ogen onheilig zal zijn?
Het antwoord moet ‘neen’ zijn. Jullie mogen nooit Mijn Woord verloochenen – voor om het even wie. Geen
enkele persoon die eist dat jullie een nieuwe doctrine aanvaarden met betrekking tot Mijn Woord, komt van
Mij, noch wie gekleed gaat in de gewaden van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, noch arme, noch
koning, noch prins.
Mijn Kerk wordt discreet van binnenuit gesloopt en elk deel wordt ontmanteld. Naargelang de
niveaus worden afgebroken en loyale dienaren worden afgedankt – en dan niet langer als nuttig
beschouwd worden – zal de weg ontruimd zijn voor de leerstellingen vanuit de Hel om te worden
uitgebracht.
Wee de priesters, bisschoppen en kardinalen, die het Woord van God durven te verdedigen, want zij zullen
het meeste lijden. Terwijl sommigen zullen geëxcommuniceerd worden en beschuldigd van ketterij – hoewel
ze alleen het Woord van God zullen spreken – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren

799

zullen toegeven aan de druk om de Wetten van God op te zeggen. Als ze niet instemmen om de leer
van de leugens te omarmen, zullen zij voor de wolven gegooid worden. Diegenen wier geloof reeds
verzwakt is, die houden van wereldse dingen en die een felle ambitie in hun ziel hebben, zullen de eersten
zijn in de wachtrij om trouw te zweren aan de nieuwe ‘verbintenis’.
Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij zullen valsheden verklaren in
de Naam van God en zij zullen vele onschuldige zielen van de gelovigen met zich meesleuren. Aan de
parochies zal onbewust een gifbeker worden aangeboden gevuld met niets – alleen brood. De Heilige
Eucharistie zal niet langer hun zielen vullen. Ze zullen binnenkort gevoed worden met preken, die het Woord
van God belachelijk maken met de verklaring dat de mensenrechten de belangrijkste doctrine zijn. En dan
zullen ze de grootste ketterij verkondigen: dat aan de mens eeuwig leven zal gegeven worden, of hij berouw
heeft voor zijn zonden of niet. Dat is hoe ze de zielen van miljoenen mensen zullen vernietigen.
Als ze Mijn Kerk van binnenuit blijven uit elkaar trekken, zullen Mijn trouwe priesters en trouwe
volgelingen Mijn Kerk steen voor steen weer opbouwen. Mijn Kerk, zien jullie, kan nooit sterven want
Ik zal dat niet toelaten.
Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die onttroond zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen
nooit de gewone volgelingen van Mij in de steek laten noch diegenen die gezegend zijn met de Gave van
Wijsheid. Dan, terwijl de valse kennis de harten van zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vullen, zal de Gave
van de Heilige Geest niet alleen de zielen verlichten van Mijn Restkerk, maar ook het Licht verstrekken aan
al diegenen wier namen in het Boek des Levens staan, aan Mijn deur.
Nooit eerder zijn Mijn leerlingen getest geworden in de manier waarop ze zullen getest worden in de
toekomst. Er zal hun Goddelijke Hulp gegeven worden om hen in staat te stellen om het Licht van God
te laten schijnen in een wereld, die langzaam en pijnlijk in de duisternis zal worden gestort,
veroorzaakt door de komst van de vijand, de antichrist.
Jullie Jezus

1025. Elk woord dat jij uit in deze Missie, komt van Mij. Elke actie die je onderneemt,
komt van Mij.
Vrijdag, 17 januari 2014, 20:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wees rustig telkens je te maken hebt met de vele hindernissen, die jij en al
Mijn volgelingen dagelijks tegenkomen in dit Werk om zielen te redden.
Onthoud altijd dat Satan nooit zal stoppen deze en andere zendingen die authentiek zijn, te hinderen,
want zij komen van God. De echte zendingen, die Ik vandaag zegen en diegenen die Ik doorheen de
eeuwen gezegend heb, hadden steeds te lijden omwille van tegenkantingen.
Alleen de zendingen, die echt van God komen, trekken zulke haat aan. Alleen de echte profeten trekken
haat aan. Mozes, Elia, Noach en Johannes de Doper en anderen zoals zij, trokken haat aan omwille van
Satans invloed op zwakke zielen. Alleen Ik, Jezus Christus, één van de honderden profeten tijdens Mijn Tijd
op Aarde, lokte de grondvorm van de haat uit, die enkel tegen Mij gericht was. En nu, zal alleen jij, Mijn
laatste profeet, een soort van haat aantrekken die lange tijd niet meer gezien werd – maar ook anderen,
zoals jij, hebben in recente tijden geleden.
Wanneer jij, in de Naam van God, tegenstand te verduren hebt weet dan dat, wanneer de Heilige DrieEenheid door een profeet het Woord aan de mensheid aanbiedt, die tegenstand van de ergste soort
zal zijn. Indien jij niet genoot van de Goddelijke Bijstand die jou gegeven wordt, zou je van ontzetting
wegvluchten. Mijn Vader beschermt je, Mijn kleintje, en dus moet jij verdergaan, altijd in de wetenschap dat
Hij naar zielen verlangt, naar elk woord dat van jouw lippen komt, naar elk woord dat opgetekend wordt door
jouw hand en naar elke ziel die jij bereikt. Al dat lijden zal Mij meer zielen brengen.
Wees ervan overtuigd dat de tijd nabij is van Mijn wederkomst om Mijn Troon op te eisen, en
naarmate de Dag naderbij komt zullen er vele tactieken gebruikt worden om jou in deze Missie te
doen struikelen. Je zal beticht worden van elke mogelijke leugen, elke steen zal geworpen worden,
elke mogelijke kwelling zal jouw lot zijn en elke vijand van God zal overal jouw pad kruisen. Maar, als
de Verlosser van de mensheid, zal Ik ervoor zorgen dat elke doornstruik zorgvuldig weggehaald, elke steen
aan de kant geworpen, elk pad gezuiverd wordt, zodat jij erin zal slagen Mijn Woord aan de wereld te
brengen, op een tijdstip waarin Ik nagenoeg zal vergeten zijn.
Ik wandel met jou, Mijn dochter. Ik laat Mijn Hand op jouw linkerschouder rusten, om jou tegen het kwade te
beschermen en Ik leid je op elke mogelijke wijze. Elk woord dat jij uit in deze Missie komt van Mij. Elke actie
die je onderneemt komt van Mij. Elk lijden dat jij ervaart is het Mijne. Jouw wil is van Mij, want jij gaf hem
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aan Mij en nu verblijf Ik ten volle in jou. Wanneer zij jou kwetsen, beledigen zij Mij. Wanneer zij jou
bespotten, ontkennen zij de Waarheid. Als zij het Woord ontkennen, ontkennen zij Mij, maar wanneer
zij Mijn Woord aanvaarden dat aan jou gegeven wordt, worden zij deel van Mij en zullen ook zij Mijn
Bescherming genieten.
Ga nu, Mijn dochter, en maak je nooit zorgen wanneer je in deze Zending haat ontmoet, want jij en al
diegenen die naar Mijn Oproep luisteren zullen dan niet twijfelen Wie het is die zij bestrijden. Niet jij,
maar Ik ben het, Jezus Christus, die zij wegduwen. Wanneer jij voor Mij bent, met Mij, in Mij en Mijn
Woord spreekt – ben je werkelijk een kind van God.
Jullie Jezus

1026. Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te
aanvaarden, in alles wat dat meebrengt.
Zondag, 19 januari 2014, 14:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, welke mens onder jullie die zichzelf tot een heilige volgeling van Mij verklaart en
daarover opschept, zal Mijn Beker opnemen?
Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt?
Het antwoord is, zeer weinige van jullie. En toch voelen jullie je gerechtvaardigd wanneer jullie Mij
geselen door Mijn uitverkoren zielen, die vrijwillig Mijn Beker aanvaard hebben.
Uitverkoren zielen, visionairs, profeten en zieners, aanvaarden Mijn Beker, omdat zij Mij hun vrije wil
geven, niet op hun eigen voorwaarden maar op de Mijne. Wanneer jullie jezelf tot alwetend en goed
thuis in Mijn Heilig Woord verklaren en het lijden niet aanvaarden, die door Mijn arme vervolgde
profeten wordt gedragen, dan kennen jullie Mij niet. Als jullie Mij niet kennen, dan kunnen jullie niet echt
van Mij houden. Als jullie niet van Mij houden, dan verspreiden jullie de Waarheid niet. In plaats daarvan
kiezen jullie welke gedeelten in de meest Heilige Evangeliën jullie passen en jullie gebruiken die dan als
maatstaf om Mijn Profeten mee te slaan en al die uitverkoren zielen die Mijn erbarmelijk Kruis dragen.
Wanneer jullie andere zielen vertrappen, hen wreed behandelen in Mijn Naam, zijn jullie overweldigd door
haat. Haat komt van Satan. Hij komt niet van Mij. Wanneer jullie vóór Mij komen, tijdens De Waarschuwing –
de Verlichting van het Geweten – zal Ik jullie tonen hoe jullie Mij hebben beledigd. Toch zullen velen van
jullie, schuldig aan het verdraaien van Mijn Woorden van Liefde in woorden van haat tegen Mijn
Profeten, uitdagend vóór Mij staan. Want jullie zijn zo vol van eigenliefde en trots dat zelfs Ik, Jezus
Christus, het moeilijk zal vinden om jullie tot Mij trekken.
Jullie haat voor anderen scheidt jullie van Mij.
Jullie Jezus

1027. Moeder van Verlossing: Deze laatste Medaille die door mij naar jullie gebracht
wordt, dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden mensen naar Eeuwig
Leven brengen.
Maandag, 20 januari 2014, 12:09 u.
Mijn lieve kind, God wil elke persoon afzonderlijk redden, van welke geloofsovertuiging ook, evenals
diegenen die Zijn Bestaan en dat van Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. Dat is de reden waarom
mensen van elke leeftijd, elke cultuur en elke gezindte, een Medaille van Redding moeten ontvangen.
Elke mens die een Medaille krijgt, zelfs al kan die niet gezegend worden, zal een buitengewone Gave
ontvangen. Kort daarna zal God een Genade in hem uitstorten, een inzicht in zijn eigen
hulpeloosheid en een bewustzijn van Gods Almachtige Liefde. Hij zal zelfs de meest koppige onder de
zielen verlichten en diegenen die een hart van steen hebben. Weldra zullen zij de Waarheid zoeken en dan
zullen zij tot God roepen, Hem smekend hun harten te willen bevrijden en te vullen met Zijn Grote
Barmhartigheid.
Verwerp de Gave van de Medaille van Redding niet, want deze laatste Medaille door mij aan jullie gegeven,
dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden zielen naar het Eeuwig Leven trekken. Toen mijn Vader
mij de opdracht gaf de wereld de Allerheiligste Rozenkrans aan te bieden door de H. Dominicus, verwierpen
velen hem. Dat doen ze vandaag nog steeds, omdat zij denken dat hij door mij in het leven werd geroepen.
Hij werd mij gegeven, zodat ieder die hem zou bidden zichzelf zou kunnen beschermen tegen de Boze. Het
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is door mijn voorspraak dat bijzondere Genaden en bescherming aan zielen overgemaakt worden, tegen de
invloed van de Boze.
Bega niet de fout deze Medaille te verwerpen want zij is bestemd voor de hele wereld en vele
wonderen zullen ermee gepaard gaan. Diegenen die haar wel verwerpen of proberen anderen ervan te
weerhouden haar te ontvangen zullen redding ontzeggen – vooral aan atheïsten, die in grote nood verkeren
naar Goddelijke Tussenkomst. Jullie moeten deze mensen, die God verwerpen, altijd voor mijn Vaders
Troon brengen en om Barmhartigheid smeken voor hun zielen.
Alstublieft, zorg ervoor dat de Medaille van Redding aan zoveel mogelijk mensen bezorgd wordt.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1028. God de Vader: De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe
geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken.
Dinsdag, 21 januari 2014, 15:44 u.
Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, naarmate de tijd voor de vrije keuze van de mens om te doen
wat hij wil, volgens zijn eigen verlangens, ten einde loopt.
Ik gaf de mens een vrije wil. Het is een Gave. Ik liet deze Gave aan Mijn kinderen na, samen met vele
andere. Hoewel ze ervoor kiezen om hun eigen wil te volgen, boven datgene wat Ik voor hen wilde,
respecteer Ik nog steeds hun vrije wil.
Ik hou onvoorwaardelijk van Mijn kinderen. Ik zou nooit niet van hen kunnen houden, hoewel zij Mij op
zoveel manieren beledigen. De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van
Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken, in het voordeel van de betoverende beloften waarmee ze
dagelijks verleid worden, wanneer ze schoonheid, rijkdom, roem en macht begeren die hen allemaal van Me
wegleiden.
Ik ben hun Toevlucht, maar zij begrijpen dat niet. In Mij zullen ze het begin en het einde vinden van
alles wat hun welbehagen, vrede en liefde kan brengen.
Hoewel de Boze de vrije wil die Ik aan de mens gaf, gebruikt heeft om hem te verleiden, zal Ik alle
zondaars terug in Mijn Koninkrijk opnemen, wanneer ze zullen beseffen dat al wat ze gezocht hadden
om hen vrede te brengen, mislukt is om hen te vervullen. De tijd is dichtbij voor Mijn Koninkrijk om
voltooid te worden. Zielen zullen, dat Beloof Ik jullie, zich gedwongen voelen om naar Mij, hun geliefde
Vader, toe te rennen wanneer de tijd komt. Dan zullen ze de spinnenwebben uit hun ogen, de verharde
schelpen van hun hart en de duisternis in hun ziel wegvegen en Mij zoeken.
Mijn kinderen, heb altijd vertrouwen in mijn Grote Liefde voor ieder van jullie, want hoe zou het ook anders
kunnen? Jullie zijn van Mij, als een ledemaat, een stukje van Mijn Hart. Jullie wegduwen en verbannen
zou zijn alsof Ik een stuk van Mijzelf verloor. Dus wanneer Ik de laatste Oproep maak en nadat alle
maatregelen zijn genomen om jullie harten te winnen, haast jullie dan. Ik zal wachten. Ik zal jullie meenemen
en jullie overspoelen in Mijn Heilig Koninkrijk, weg van alle kwaad.
Op die Dag zullen jullie je wil vergeten en verweven worden met de Mijne, omdat het van geen nut, van geen
belang voor jullie zal zijn, want wanneer jullie bij Mij thuiskomen, zullen we verenigd worden tot één.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1029. Moeder van Verlossing: Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen,
zoals mijn Zoon heeft opgedragen.
Vrijdag, 24 januari 2014, 20:05 u.
Mijn lieve kind, maak het bekend dat Ik nog eenmaal zal verschijnen in al de Mariale grotten, die door mijn
Zoons Kerk goedgekeurd werden, doorheen de eeuwen.
Ik zal mijzelf bekend maken op Heilige Plaatsen waaronder Lourdes, Fatima, La Salette en
Guadalupe. Ik zal ook te Garabandal verschijnen. Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals
mijn Zoon heeft opgedragen.
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Ik zal door uitverkoren zielen gezien worden met de zon achter mijn hoofd. Er omheen zullen twaalf sterren
staan, verweven rond de doornenkroon die door mijn Zoon tijdens Zijn Kruisiging gedragen werd, en die op
mijn hoofd is geplaatst als een teken voor allen om mijn voorbeeld te volgen. Mijn rol is het al Gods kinderen
te leiden op het Pad van Waarheid en hen naar mijn Zoon te brengen.
Wanneer deze verschijningen plaatsvinden, zal er geen twijfel meer zijn, vooral onder hen die mij
vereren, dat Ik de Waarheid spreek wanneer Ik zeg dat weldra het laatste Pad, dat jullie in deze
eindtijden naar mijn Zoon zal brengen, zal leiden langs het Boek der Waarheid.
Wanneer jullie mij, jullie Moeder volgen, zal ik jullie bij de hand nemen en geleiden naar mijn Zoon. Mijn
Zoon heeft vele wonderen beloofd, zodat Hij jullie ogen kan openen voor de profetieën die Hij aan de wereld
gaf, door mijn eigen Zending. Velen aanvaarden niet dat Ik op deze bijzondere verschijningsplaatsen
verscheen en verwerpen hun belangrijkheid bij de redding van zielen.
Wanneer Ik nog eenmaal verschijn op deze plaatsen en mezelf voorstel als de Moeder van
Verlossing, dan zullen jullie weten dat deze Zending mijn laatste is en dat alle verschijningen geleid
hebben tot deze laatste om de wereld de Verlossing te brengen, die het geboorterecht is van elke
mens in het bijzonder.
Verheug jullie, want deze dagen zijn nabij en wanneer jullie over deze dingen zullen horen, weet dan dat
deze profetie, eens vervuld, enkel van mij is kunnen komen, jullie geliefde Moeder, de Moeder van
Verlossing, Moeder van God.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1030. De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en wel
begrepen worden.
Vrijdag, 24 januari 2014, 20:19 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder een laatste maal verschijnt, op Mariale
verschijningsplaatsen overal, dan moeten jullie weten dat de wereld zal veranderen en eindelijk naar
Mij toe zal rennen. Het is door Mijn geliefde Moeder dat meer zielen naar Mij gebracht worden. Haar rol is
altijd geweest om Mij te dienen voor het welzijn van de mens. En nu zal Mijn Moeders rol, als
Medeverlosseres, eindelijk goed en wel begrepen worden.
Ik zal elke ziel de gelegenheid geven om getuige te zijn van Mijn Krachtige Tussenkomst, zodat Ik ze
kan bekeren. Door bekering kan Ik miljoenen redden. De Belofte van Verlossing werd door Mij gedaan en
voltooid door Mijn dood aan het Kruis. Nu zal Ik de zielen verzamelen die Ik tot Mij zal trekken en door deze
Missie (zal Ik) de Waarheid van Mijn Woord overal verspreiden.
Diegenen aan wie de Waarheid nooit werd gegeven zullen ze voor de allereerste keer voorgesteld
krijgen. Diegenen aan wie de Waarheid werd gegeven, maar die ze vergeten zijn, zullen aan Mijn Belofte
herinnerd worden. Diegenen die de Waarheid kennen, maar die ze veranderd hebben om ze aan eigen
wensen aan te passen, zullen eraan herinnerd worden dat er maar één Waarheid kan zijn.
Ik breng de mensheid de Waarheid op een moment dat hun gedachten verward zijn, hun ziel verscheurd
door twijfel – maar Ik zal hun angsten verlichten. Alleen Ik, Jezus Christus, hun Verlosser heb de Macht om
zó in te grijpen. Alleen Ik heb de Macht om hun vrede te brengen en hun de redding te bezorgen, die hun
rechtmatig toebehoort.
Alle draden van deze Missie worden bijeengebracht om een patroon te vormen. Dan, wanneer de
verschillende onderdelen met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd zijn, zoals de stukjes van
een puzzel, wanneer alle stukken beginnen samen te smelten, zal het uiteindelijke beeld duidelijk
worden. Dan zullen jullie Mijn Tegenwoordigheid overal vinden – zij is helemaal gekoppeld aan elke
authentieke heilige missie die door Mijn Vader aan de wereld werd geschonken, totdat uiteindelijk de hele
Waarheid voor iedereen duidelijk zal worden.
Mijn Vader beloofde dat Hij de Waarheid aan de wereld zou openbaren, door het Boek der Waarheid,
zoals voorspeld aan de profeten Daniël en Johannes de Evangelist. Mijn Vader brengt jullie de
Waarheid in deze tijd nu, maar Hij doet het stukje voor stukje, beetje bij beetje, totdat het laatste deel
het geheel afsluit. Alleen dan zal het Boek der Waarheid zinvol zijn. Alleen dan zullen de laatste
obstakels worden overwonnen, wanneer de meerderheid van de mensheid zal zingen en zich zal verheugen
in afwachting van Mijn Tweede Komst. Alleen wanneer Mijn Missie voltooid is zal de Grote Dag aan de
wereld bekend gemaakt worden.
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Ga in vrede en weet dat wanneer jullie al jullie vertrouwen in Mij plaatsen, dat Ik het laatste deel van Mijn
Vaders Verbond kan voltooien en jullie kan meenemen in het Rijk van Zijn Almachtige Koninkrijk.
Jullie Jezus

1031. Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet.
Zondag, 26 januari 2014, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat nooit toe dat de opvattingen van hen die bitter van hart zijn jegens dit Werk,
jou zouden doen twijfelen aan Mijn Missie voor zielen.
Wat doet het ertoe dat jij en Mijn geliefde trouwe zielen, die weigeren af te wijken van Gods Woord,
verworpen worden? Wat maakt het uit dat zij jullie wel of niet minachten? Hun menselijke opinies, die het
Woord ontkrachten, zijn van geen belang in jullie zoektocht naar Eeuwige Zaligheid. Wanneer jullie Mij
verheerlijken en Mijn Heilig Woord eren, zullen jullie van alle kanten verleid worden om Mij de rug toe te
keren.
Zo velen zullen deze Missie afwijzen totdat de schrikwekkende waarheid over hen neerkomt wanneer zij
getuige zullen zijn van de godslasteringen die zullen vloeien uit de mond van de valse profeet. Wanneer
iemand die het Bestaan van de Heilige Drie-Eenheid loochent, het gewaad van een hogepriester durft
te dragen onder het dak van Mijn Kerk en vervolgens probeert jullie ervan te overtuigen dat wat jullie
tot nog toe als waar gekend hebben, dat nu niet langer is, dan zullen jullie weten dat de geest van het
kwaad Mijn Kerk van binnenuit heeft overspoeld.
Wanneer jullie omringd worden met nieuwe ideologieën en nieuwe leerstellingen en men jullie dan
zegt dat het menselijk ras vandaag deze veranderingen verlangt, dan zal dat de tijd inluiden waarin
Gods Wensen niet langer zullen beantwoord worden. Wanneer in plaats daarvan door de mens
gemaakte leerstellingen, vol dwalingen en fouten, verklaren dat zonde niet meer bestaat, dan zal de
tijd nabij zijn voor Mij om, zoals voorzegd, Mijn vijanden te vernietigen.
Veel meer onder jullie zullen zich bewust worden van de Waarheid en van de verschrikkelijke oneer die Mij,
Jezus Christus, in Mijn Kerk op Aarde aangedaan wordt. Die trouwe dienaren zullen het kwaad herkennen
en dan zullen velen van hen vluchten. Maar wanneer de tijd komt en wanneer jullie allemaal voor die keuze
geplaatst worden, zullen velen helaas Mij verlaten en deelnemen aan heidense praktijken.
Het plan om elk spoor van Mij uit te wissen is in gang gezet. De Waarheid van Mijn Woord zal uit jullie
grondwetten en scholen verbannen worden totdat zij uiteindelijk binnen Mijn Eigen Kerk zal
opgezegd worden. Diegenen onder jullie die geloven dat dit nooit kan gebeuren – dat God deze dingen
nooit zou toelaten – vergissen zich. Deze afschuwelijkheden zijn toegelaten, in de laatste zuivering van de
mens, vóór Mijn Tweede Komst. Indien jullie niet waakzaal blijven, ongeacht hoezeer jullie Mij
liefhebben, zullen jullie ertoe gebracht worden deel te nemen aan een reeks van vieringen die God
geen eer zullen schenken. Indien zij Mij niet verheerlijken, dan moeten jullie jezelf afvragen hoe dat
komt? Waarom worden deze veranderingen gedaan en waarom zo plots? Het antwoord is tijd – want
er blijft nog maar een beetje over.
De wedren om zielen te overwinnen langs beide kanten, zal uitmonden in een hevige strijd. De ene zijde zal
jullie overtuigen om het Woord van God te verwerpen ten gunste van gemene praktijken die Satan zullen
verafgoden. Zij zullen zelfs diegenen in de val laten lopen die zeer bedreven zijn omtrent Mijn Wood, zo listig
zullen zij hun zaak aanbrengen om Mij van Mijn Kerk te verwijderen. De andere zijde zal lijden omwille hun
getrouwheid, niet enkel aan deze Boodschappen, maar aan het Ware Woord van God, aan de wereld
gegeven in Mijn Vaders Boek.
Jullie Jezus

1032. God de Vader: Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen
opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen.
Maandag, 27 januari 2014, 17:18 u.
Mijn liefste dochter van Mij, hoe dikwijls ben je bang wanneer het zo onnodig is. Wanneer Ik de wereld een
Gave van deze omvang geef, is het gedaan uit een gevoel van plicht, die bekrachtigd wordt door Mijn
Grote Liefde voor al Mijn kinderen.
Ik waarschuw jullie, om jullie allen te beschermen. Ik openbaar jullie een deel van Mijzelf in elke
Boodschap die Ik jullie voor de wereld geef. Aan jou, Mijn dochter, toon Ik Mijn groot verlangen om dicht
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bij Mijn kinderen te zijn. Ik toon je Mijn Mededogen, Mijn Vreugde, Mijn Afkeuring, Mijn Toorn, Mijn Liefde en
Mijn Barmhartigheid. Waarom dan vrezen jullie Mij, wanneer Ik Me zó (naar jullie) uitstrek? Jullie moeten
nooit een Vader vrezen Die al Zijn nakomelingen bemint en vooral de zondaars, die openlijk elke Wet
schenden, die Ik aan jullie gaf om de mensheid in Mijn Tederheid te trekken.
Kinderen, wees klaar om Mijn Grote Barmhartigheid te aanvaarden. Open jullie harten om Mij, jullie geliefde
Vader, te verwelkomen. Bereid jullie voor om Me te begroeten en aanroep Mij telkens vrees jullie gedachten
binnensluipt, wanneer jullie proberen om het eens te worden met deze Boodschappen. Deze
Boodschappen zijn uniek. Zij worden aan de wereld door de Allerheiligste Drie-eenheid voorgesteld.
Zij worden door Mij geacht als zijnde de belangrijkste Missie op Aarde sinds Ik Mijn Enige Zoon
stuurde om jullie te verlossen.
Dit, Mijn Woord, zou aanvaard moeten worden met een minzaam en dankbaar hart. Verwelkom Mijn
Woorden. Wees tevreden in de wetenschap dat alles wat is, binnen Mijn Bevel blijft en altijd zal blijven. Ik
Ben al wat Is en zal Zijn. Alle beslissingen met betrekking tot de toekomst van de mensheid en het lot van de
komende wereld, blijven bij Mij. Ik zou jullie nooit met opzet bang maken, kinderen. Wat Ik wil doen is jullie
voorbereiden op Mijn Nieuwe Koninkrijk, zodat jullie klaar zijn om het binnen te treden – wanneer alle pijn en
verdriet niet meer zullen zijn.
Wees in vrede, Mijn mooie, gewenste kinderen. Jullie zijn alles voor Mij. En daarmee bedoel Ik jullie
allemaal. Alle zondaars. Al diegenen die Mij niet zullen erkennen. Al diegenen die Satan verafgoden. Al Mijn
trouwe kinderen. Diegenen wier zielen zijn weggerukt. Jullie behoren Mij alleen toe. Ik zal niet toestaan dat
ook maar één enkele ziel genegeerd wordt in deze poging, Mijn laatste, om de wereld voor te bereiden op de
Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon.
Niemand van jullie zal onaangeroerd blijven door Mijn Hand van Barmhartigheid. Laat Mij toe jullie
harten te openen, zodat jullie zullen gezegend worden door Mijn Hand.
Zeg tot Mij: "Liefste Vader, raak mijn lichaam en ziel aan met Uw Hand van Barmhartigheid. Amen".
Ik zal direct reageren op jullie oproep.
Ga heen, Mijn kleintjes, en wees in vrede, want Mijn Tussenkomst zal jullie reddende Genade zijn, ongeacht
hoe moeilijk de komende periode zal zijn. Ik zal wachten om de deur naar Mijn Nieuwe Paradijs te openen,
met Liefde in Mijn Hart, terwijl Ik jullie uitnodig om tot Mij, jullie Vader, te komen.
Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen. Die
Dag is nabij en Mijn Hart verheugt zich in afwachting van het moment waarop de mens terugkomt naar zijn
rechtmatige plaats naast Mij.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

1033. Vandaag geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God.
Dinsdag, 28 januari 2014, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat men de Waarheid kan vinden in Mijn Vaders
Boek, de Allerheiligste Bijbel. Daar kan iedereen getuige zijn van het Woord, zoals dat al eeuwenlang het
geval is. De Heilige Bijbel bevat de Waarheid en al wat van de mensheid verwacht wordt, is op deze
bladzijden onthuld.
Al wat uit de mond van de profeten en van Mijn leerlingen gevloeid is, die geleid werden door de Heilige
Geest, staat daarin. De Waarheid zit vervat in het Woord – dat is – Mijn Vaders Boek. Waarom dan stelt de
mens de geldigheid van het Woord in vraag? Alles wat aan de mens gegeven werd, voor het welzijn van zijn
ziel, kan in de Heilige Bijbel gevonden worden.
De Waarheid werd door de zielen op verschillende manieren opgenomen. De nederige zielen die het Woord
van God aanvaarden, stellen het niet in vraag. Anderen nemen het en gooien stukken ervan weg totdat het
niet langer gelijkt op de Waarheid. Vervolgens zijn er diegenen die het Woord nooit zullen aannemen, omdat
het hen maar weinig interesseert. Zij zien de Waarheid die in de Heilige Bijbel staat, als niets meer dan
folklore.
Vandaag zijn er minder mensen dan ooit die in het Woord van God geloven. Diegenen die het wel doen
nemen slechts delen ervan die aantrekkelijk zijn voor hun eigen levensstijl en gaan steeds verder weg van
Gods Wetten, waarvoor zij geen sympathie voelen. Vandaag is de Waarheid die verkondigd wordt slechts
een schaduw van wat in de Bijbel staat.
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Ik spreek jullie nu over de Waarheid om drie redenen. De eerste is om jullie het Woord van de Waarheid in
herinnering te brengen – dat in Mijn Vaders Boek staat opgetekend. De tweede is om het feit te bekrachtigen
dat jullie het Woord van God niet kunnen herschrijven. De derde is om ervoor te zorgen dat Ik Gods kinderen
kan voeden met het Woord van God in een tijd waarin het jullie weldra zal onthouden worden. Ik doe dat nu
door het Boek der Waarheid, dat jullie door de profeten beloofd werd. Indien de Waarheid jullie niet lekker
zit, dan aanvaarden jullie het Woord van God niet. Indien jullie het Woord van God niet aannemen, dan kan
Ik jullie niet meenemen naar Mijn Nieuw Koninkrijk en jullie de verlossing geven die Ik jullie beloofde, toen Ik
voor jullie zonden stierf op het Kruis.
Jullie Jezus

1034. Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen,
voor de Grote Dag van de Heer.
Woensdag, 29 januari 2014, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, ween niet voor jullie zelf, maar voor Mij, jullie Jezus, Die weent en lijdt als gevolg
van de snelheid waarmee de mensheid in verdorven en zondige levens valt.
Omdat Mijn Woord door zovelen, voor zo lang afgewezen werd, hebben veel mensen geen leiding noch
kennis als het gaat om de keuzes die zij in hun leven maken. Zielen die ver van de Waarheid zijn
afgedreven, hebben alleen hun eigen verlangens en behoeften om hen te leiden. Bezetenheid van zichzelf,
seksuele immoraliteit, zelfbevrediging en het zoeken naar materiële goederen, berokkenen hun ziel grote
schade. Niets zal, noch kan, hen tevredenstellen. Wanneer zij de diepten van de zonden hebben bereikt,
dan gaan zij actief op zoek om de zielen van anderen te verstrikken. Dat komt omdat Satan hun ziel zodanig
heeft verslonden dat hij ze gebruikt om andere zielen in zijn verachtelijke val te trekken.
De moraliteit van de mensheid is tot zulke dieptes gezonken dat deze geest van het kwaad miljoenen
zielen dagelijks overspoelt. Oh, hoe wordt Mijn Pijn verhoogd en hoeveel werk is nodig om deze
besmetting uit te dunnen. Er zal een tijd komen waarin slechts een derde van het menselijk ras de
Genade zal ontvangen om het verschil tussen goed en kwaad te ontcijferen.
Diegenen die het kwaad verwelkomen, in welke vorm dan ook, zullen het presenteren als een goede zaak.
Binnenkort zal het een zeer moedig man moeten zijn om op te staan en te verklaren: "Dit is
verkeerd.", zonder te worden gedemoniseerd en geminacht, voor wat beschouwd zal worden als een
irrationele uitbarsting.
Oh, hoe zullen Gods kinderen zinken. Zielen met verharde harten, met een haat voor anderen, met gebrek
aan medeleven, vol hebzucht en lust voor geweld, zullen in aantal toenemen. Zij zullen in de wereld
bewonderd worden, terwijl ze decennia geleden gevreesd zouden worden. Dat is waarom Ik moet ingrijpen
om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer.
Satan 's plan is om zoveel mogelijk zielen te vernietigen. Mijn plan is om deze plaag te stoppen en Ik
zal niet aarzelen om de tekenen te verstrekken, die nodig zijn om jullie wakker te maken voor de
Liefde van God en voor de noodzaak om jullie gepast voor te bereiden op de komende wereld.
Wijs de Hand van God nooit af. Negeer nooit het Woord van God, want zonder deze dingen zijn jullie niets.
Jullie Jezus

1035. Moeder van Verlossing: Vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt,
omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen.
Vrijdag, 31 januari 2014, 15:27 u.
Mijn lieve kinderen, laat de haat voor deze Missie jullie hart niet vertroebelen. Buig in plaats daarvan jullie
hoofd in dankzegging voor de Gave van het Boek der Waarheid, in deze verwarde tijden op Aarde.
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, werd tijdens Zijn Tijd op Aarde gekweld, geminacht en gehekeld tijdens
Zijn Zending om de Waarheid te preken. Diegenen die het Woord van God kenden, weigerden om de
beloofde Messias te erkennen toen Hij voor hen stond. Zijn Woorden werden aan flarden gescheurd maar
werden desondanks niet genegeerd. Wanneer God spreekt door Zijn profeten en in het geval van mijn
Zoon – de Ware Messias – dan is het voor de mensen onmogelijk om het Woord te negeren. Zij die het
Woord van God niet aanvaarden wanneer het voortkomt uit de mond van de profeten, zullen onmogelijk hun
rug kunnen toekeren. Integendeel, de haat zal hen kwellen en zij zullen geen moment vrede voelen in hun
hart.
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Tijdens de Kruisiging van mijn Zoon werd Hij grof bejegend en gemarteld met een gemene wreedheid, die
diegenen die met Hem op dezelfde dag gekruisigd werden, niet moesten doorstaan. Toch waren zij
veroordeelde misdadigers terwijl de enige misdaad van mijn Zoon was dat Hij de Waarheid sprak. Wanneer
de Waarheid – het Woord van God – gesproken wordt door de profeten, dan is zij als een
tweesnijdend zwaard. Het brengt vreugde en bijzondere Genaden aan sommigen, maar anderen zal
het vrees inboezemen die haat kan doen ontstaan. Wanneer jullie dus haat bemerken in de vorm van
gemene daden, leugens en doelbewuste verdraaiing van het Woord, weet dan dat deze Missie van God
komt. De vele valse profeten die momenteel op Aarde rondgaan, wekken niet dergelijke reactie op, want zij
komen niet van God.
Vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen. Daarom
zal het een zeer moeilijke weg zijn voor diegenen die haar volgen. Ik verzoek jullie oplettend te zijn voor
diegenen die zeggen dat zij in Naam van mijn Zoon komen om dan te verklaren dat deze Missie, het Woord
van God, van de Satan komt. Zij begaan een van de zwaarste zonden van godslastering tegen de Heilige
Geest. Bid, bid, bid voor deze arme zielen. Vrees hen niet. In plaats daarvan moeten jullie om
Barmhartigheid smeken voor hun zielen.
Om deze Missie te behoeden voor de kwaadaardigheid van Satan, vraag Ik dat jullie beginnen met het
volgend krachtig Gebed te bidden om Satan af te weren. Wanneer jullie dit Kruistochtgebed minstens
tweemaal per week bidden, dan zullen jullie helpen om deze Missie van Verlossing te beschermen en
meer zielen naar Gods Koninkrijk te brengen.

Kruistochtgebed (132)
Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen.
“O Moeder van Verlossing, kom deze Missie te hulp.
Help ons, Gods Restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken u om de kop van het beest te verpletteren onder uw hiel en alle obstakels te verwijderen in onze
Missie om zielen te redden.
Amen.”
Kinderen, jullie moeten eraan denken dat het nooit gemakkelijk is om mijn Zoon te helpen Zijn Kruis te
dragen. Zijn lijden wordt dat van jullie wanneer jullie je trouw aan Hem verklaren. Door volledig op Hem te
vertrouwen en te volharden in jullie tocht om Hem te helpen zielen te redden, zullen jullie sterker worden.
Jullie zullen moed, sterkte en waardigheid ontvangen om uit te stijgen boven de spot, de lastering en de
bekoringen die jullie dagelijks lot zullen zijn, tot de Dag van de Tweede Komst van mijn Zoon.
Ga in vrede. Leg al jullie vertrouwen in mijn Zoon en doe steeds een beroep op mij, jullie geliefde Moeder
van Verlossing, om jullie te steunen in jullie Missie om te helpen bij de redding van zielen.
Jullie geliefde Moeder,
Moeder van Verlossing

1036. Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing morgen zou zijn,
want zij zal jullie plots overvallen.
Vrijdag, 31 januari 2014, 16:13 u.
Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij, aangezien Ik spreek over De Waarschuwing die komt.
Zonder Mijn Tussenkomst, zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het beest
storten en nooit het Licht van God zien. Zonder dit Mirakel zouden miljarden zielen naar de hel gaan.
Daarom moet Ik jullie eraan herinneren dat jullie je moeten voorbereiden op deze Gebeurtenis, want ze zal
voor velen een enorme pijn en lijden veroorzaken. Het zal zijn alsof velen ondergedompeld worden in het
laagste niveau van het Vagevuur die de ziel zuivert met een krachtige hitte en die een verschrikkelijk gevoel
van wroeging creëert, die pijn in het lichaam veroorzaakt.
Vele zielen zullen zich verheugen. Nochtans zullen zelfs die zielen die dicht bij Mij zijn eveneens angst
voelen wanneer ze hun overtredingen voor Mij onder ogen zien. De schaamte die ze zullen voelen zal echter
snel vergeten zijn, wanneer het Licht van Mijn Barmhartigheid hen zal verslinden en hen met Genaden zal
vullen. De zielen die Mij helemaal niet kennen zullen gebiologeerd zijn en velen zullen geloven dat ze
gestorven zijn en door Mij, op de laatste Dag, worden beoordeeld. Ook zij zullen zich verheugen wanneer
hun de Waarheid geopenbaard wordt. Dan zullen die arme ellendige zielen, die hun zondige leven genieten,
erg lijden. Sommigen zullen instorten en aan Mijn Voeten liggen en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht,

807

omdat de pijn om vóór Mij te staan, alleen en weerloos, te veel voor hen zal zijn om te verdragen. Ze zullen
niet om Mijn Barmhartigheid vragen, want hun haat tegen Mij zit diep.
Ten slotte zullen de zielen die volledig afstand van Mij genomen hebben en zichzelf naar lichaam en ziel
hebben overgedragen aan de Boze, aan een grotere kwelling lijden, alsof ze in de diepten van de hel
rondkruipen. Velen zullen niet kunnen weerstaan aan Mijn Tegenwoordigheid en ze zullen morsdood voor
Mij neervallen. Anderen zullen trachten Mij aan te roepen, maar ze zullen van Mij worden weggesleept door
de Boze.
Nadat deze krachtige Tussenkomst van Mij heeft plaatsgevonden, zullen echter miljarden bekeerd
worden en zullen ook zij Mijn Rest-kerk vervoegen om boete te verduren voor die zielen die zich
volledig van Mijn Barmhartigheid hebben afgesneden, om Mij daarmee te helpen hun zielen te
redden.
Alles zal goed worden, want uiteindelijk Ben Ik Al-Barmhartig, Al-Goedheid, Al-Liefde. Zij die Mij liefhebben
zullen de Gave van Mijn Liefde in overvloed ontvangen. Mijn Liefde in hen zal het Beeld van Mijn Passie
doen ontbranden en dat zal hen aanmoedigen om grote offers te brengen tot verzoening voor de zonden van
de verloren zielen die Mijn Barmhartigheid het meest nodig hebben.
Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing voor morgen zou zijn, want ze zal jullie plots
overvallen.
Jullie Jezus

1037. Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal ondersteboven
en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is noodzakelijk.
Zaterdag, 1 februari 2014, 19:53 u.
Mijn zeer geliefde dochter, omwille van de beproevingen, die het menselijk ras te doorstaan heeft
tijdens de Zuivering, zou het een vergissing zijn om de pijn die deze veroorzaakt te verwarren met die
van de wanhoop.
Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwd, zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd
worden, maar dat is noodzakelijk. Wanneer de Zuivering voltrokken is, zal er een nieuwe dageraad
verschijnen – plotseling en zonder waarschuwing – en de nieuwe wereld zal aan Gods kinderen voorgesteld
worden.
Ik vraag dat, hoewel diegenen die Mij liefhebben veel pijn zullen moeten doorstaan, zowel als de
anderen die Mij niet beminnen, niemand van jullie ooit zou geloven dat er geen hoop is. Integendeel,
verheug jullie want enkel liefde, vreugde, vrede en geluk liggen te wachten in Mijn Nieuw Paradijs. Wanneer
de wereld zal gezuiverd zijn van zonden en zoveel mogelijk zielen zullen gereinigd zijn, dan zal Ik als een
Bruidegom komen, klaar om jullie te begroeten. De Grote en Glorierijke Dag moet met vreugde, opwinding
en verlangen verwacht worden, want Mijn Hart zal opspringen en zich met de hele wereld verenigen.
Het Nieuwe Begin ligt binnen jullie bereik. Doorsta om het even welke pijn en lijden waarmee jullie nu
geconfronteerd worden, want die zullen van geen betekenis zijn wanneer jullie in Mijn Licht komen, als Ik
jullie zal overweldigen met de liefde en het geluk, waarop jullie je hele leven gewacht hebben, maar die jullie
tot dan toe niet echt konden bereiken.
Help Mij om de verloren zielen terug te brengen in Mijn Armen. Bid voor elkaar. Wees verheugd. Wees
hoopvol. Wees in vrede. Wat er ook komt, weet dat Mijn Liefde machtiger is dan haat. Mijn Macht is
Almachtig. Mijn Barmhartigheid is eindeloos. Mijn Geduld is groot.
Ga in vrede en dien Mij, tot de laatste dag, want de volgende Dag zal het begin zijn van de wereld die geen
einde kent en waar de dood niet meer zal zijn.
Ik bemin en koester jullie allemaal.
Jullie Jezus
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1038. Moeder van Verlossing: Alle aanhangers van andere religies moeten eveneens
Mijn Heilige Rozenkrans beginnen bidden, want dat zal ieder van jullie grote
bescherming bieden.
Zondag, 2 februari 2014, 17:09 u.
Mijn liefste kinderen, ik vraag dat jullie vanaf nu mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag bidden om
deze Missie te beschermen tegen satanische aanvallen. Door mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag te
bidden zullen jullie het kwaad vanwege Satan en diegenen die hij beïnvloedt afzwakken, wanneer hij
probeert om zielen te verhinderen om deze bijzondere Oproep van de Hemel te volgen.
Alle aanhangers van andere religies moeten eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen bidden,
want dat zal ieder van jullie grote bescherming bieden. De Allerheiligste Rozenkrans er is voor
iedereen en voor diegenen die van mijn bescherming willen genieten – de Gave die ik kreeg van God
om zielen te verdedigen tegen de Boze.
Zo velen van jullie, lieve kinderen, zullen gepijnigd worden, tenzij jullie toegeven. Anders zullen jullie van
deze Missie wegtrekken. De vijanden van God zullen elke macht gebruiken die ze kunnen om jullie te
stoppen. Ze zullen aan jullie trekken, misbruik tegen jullie schreeuwen en jullie beschuldigen van kwade
dingen. Negeer dit en laat mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing, jullie troost geven en jullie voorzien van
alle bescherming die jullie nodig hebben.
Tijdens mijn Zoons Missie op Aarde werd Hij op zoveel manieren verraden. Ze wachtten op Hem in dorpen
met stenen in hun handen. Wanneer Hij voorbij liep, met honderden die Hem volgenden, smeten ze deze
stenen naar Hem vanuit schuilplaatsen, zodat niemand zou weten wie ze waren. Ze haatten Hem; gaven
Hem aan bij de Kerkelijke autoriteiten; verspreidden goddeloze leugens over Hem en zeiden dat Hij
met een kwade tong sprak en lasterde tegen God. Toch kon niet één van hen precies uitleggen hoe
Hij schuldig was aan zulke dingen. Ze spendeerden dan veel tijd om bij Zijn discipelen aan te dringen
Hem te verloochenen. Velen van hen deden dit. Bovendien waarschuwden de Farizeeën al diegenen die
hun godsdienstplichten vervulden in de tempels, dat ze nooit nog opnieuw in het Huis van God
zouden worden toegelaten, indien ze mijn Zoon zouden blijven volgen. En velen van hen hielden op
mijn Zoon te volgen. Deze zelfde zielen huilden bittere en treurige tranen nadat mijn Zoon was gekruisigd,
want toen pas beseften ze hoe zij Hem onrecht hadden aangedaan.
Hetzelfde zal waar zijn voor deze Missie, die de weg van de Heer en de Grote Dag voor mijn Zoons
Tweede Komst effent. Alle moeite zal worden gedaan om de Rest-kerk te verzwakken. Elke poging zal
worden gedaan om jullie standvastigheid te verzwakken. Elk plan zal worden gemaakt om jullie aan te
moedigen om jullie rug toe te keren naar jullie eigen heil en dat van anderen.
Jullie mogen nooit toestaan dat de geest van het kwaad jullie geest tempert, jullie geloof verzwakt of jullie
aanmoedigt om mijn Zoon te verloochenen. Verlies nooit het vertrouwen in mijn Zoon noch in Zijn Belofte
terug te komen om aan de mens het Nieuwe Begin te brengen. Hij zal jullie nooit teleurstellen. Hij begrijpt
hoe moeilijk het voor jullie allemaal is, de pijn die jullie te verduren hebben, evenals de offers die jullie voor
Hem maken.
Vergeet niet, jullie zijn van Hem en wanneer jullie echt deel van Hem zijn en jullie aan Hem
overgeven, worden jullie deel van Zijn Licht. Het Licht van God, aanwezig in zielen, verdringt de
duisternis die aanwezig is in andere zielen. Wanneer Satan op deze manier zielen gebruikt, zal hij zijn
woede kenbaar en voelbaar maken. Wanneer tegenwerpingen opgeroepen worden tegen deze Missie, die
gezegend is door God, zullen ze nooit rationeel of kalm zijn. De getoonde razernij zal een duidelijk teken zijn
hoezeer deze Missie door Satan gehaat wordt. Daarom moet mijn Heilige Rozenkrans elke dag, door jullie
allen, gebeden worden om deze Missie te beschermen.
Vertrouw altijd mijn instructies, omdat mijn Zoon mij opdroeg om jullie allemaal te helpen om de druk te
verdragen die jullie zullen moeten doorstaan in Zijn naam.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1039. Nu het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zullen zij zich door niets
laten weerhouden om openlijk hun verering voor de duivel bekend te maken.
Maandag, 3 februari 2014, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij zult Mijn leerlingen kennen, niet enkel door hun geloof, maar door hun werken.
Het haalt niets uit te zeggen dat jullie Mij beminnen, tenzij jullie je geloof beleven in jullie gedachten,
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woorden en daden. Enkel door de vruchten die jullie voortbrengen kunnen jullie werkelijk zeggen dat jullie
toegewijde leerlingen van Mij zijn. Wanneer jullie zeggen Mij te beminnen, kunnen jullie diegenen die jullie
om hulp vragen niet afwijzen, noch diegenen die in uiterste nood verkeren naar vertroosting. Jullie
vermijden het niet om anderen te helpen die vervolgd worden of die lijden, als jullie echt de Mijnen
zijn. Jullie spreken niet hardvochtig of onvriendelijk over een andere ziel, indien jullie trouw zijn aan
Mijn Leer.
Anderzijds zullen jullie in staat zijn om diegenen die Mij vereren duidelijk te herkennen, door de vruchten die
zij voortbrengen. Zij zullen nooit bang zijn om het Ware Woord van God te verkondigen. Zij zullen altijd de
Waarheid spreken; zij zullen nooit kwaad spreken van een ander en zij zullen de eersten zijn om troost te
brengen aan de zieke, de behoeftige en diegenen die op zoek zijn naar de Waarheid. Zij zullen de noden
van de anderen altijd voorrang geven op hun eigen noden; geduldig zijn wanneer zij in Mijn Heilige Naam
worden uitgedaagd en zij zullen blijven zwijgen wanneer zij vervolgd worden omwille van hun trouw aan Mij.
Zij zullen altijd bidden voor de zielen van anderen en smeken om Mijn Barmhartigheid voor de hele
mensheid. Dus terwijl Ik in zulke zielen grote vertroosting en verlichting vind, streef Ik er enkel naar om die
zielen in Mijn Barmhartigheid te trekken die bedekt zijn met de sluier van bedrog, veroorzaakt door de
invloed van Satan in hun leven.
Terwijl Ik wacht op de Grote Dag, waarop Ik Mijn Troon zal opeisen, moet Ik de ondraaglijke pijn ondergaan
bij het zien van het beest, Satan, gezeten op zijn troon, zijn armen trots rustend, voeten apart, met de kop
van een geit, terwijl hij zwelgt in de bewieroking die hem vrijwillig geboden wordt door diegenen die hij in zijn
netten verstrikt. De geit is een symbool van zijn besmetting, waarbij hij de lichamen en zielen verslindt van
allen die hij in zijn macht heeft, door de zonde van seksuele immoraliteit. Zijn eerste doelstelling is het
menselijk lichaam te onteren door zielen aan te moedigen zichzelf op elke wijze, door de zinnelijkheid te
verlagen. Zijn invloed is overal en het symbool van de geit en zijn hoorns zal zichtbaar zijn in ieder
teken. Zijn arrogantie zal spoedig gezien worden door de symbolen die hij zijn volgelingen zal
aanmoedigen te tonen, om zo hun trouw aan hem te tonen in elke levenswandel.
Nu het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om openlijk
hun verering voor de duivel bekend te maken en ieder die gelooft dat dit onschadelijk is, zou er goed aan
doen nu te stoppen. Zij moeten Mij, Jezus Christus, smeken hen te helpen om de duivelse macht te
overwinnen, die in de wereld zal uitgeoefend worden omwille van de macht die Satan in deze tijden zal
uitoefenen.
Voor elke daad van openlijk verzet tegen Mijn Kerk, zal Mijn Vader de schuldigen straffen. Voor elke daad
van ontwijding die zij in de Heilige Tempels van God bedrijven, zullen zij erg lijden. Maar op de dag dat zij
Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie ontwijden, zal een grote kastijding, zoals nog nooit voorheen
gezien werd, Mijn vijanden overkomen.
Ik smeek allen die in Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geloven om bewust te zijn van de grootste
gruwel die in deze tijd gepland wordt om Gods kinderen te vernietigen. Het boosaardige plan om zielen
te verleiden om God te verloochenen, door zichzelf met lichaam en ziel te verkopen aan het beest, wordt
sluw georganiseerd doorheen de wereld van de rock muziek, films, politiek en religie.
De tijd is gekomen om die besmetting aan de wereld bekend te maken, en wel vanuit het binnenste van de
Tempel van God. Hoewel veel mensen zulk een gruwel zouden afwijzen – indien dit hun openlijk zou
gepresenteerd worden – toch is de waarheid dat velen van hen er niet wijzer van zullen worden. Maar
wanneer de satanische symbolen in de kerken zullen geplaatst worden, dan zullen zij een macht
uitoefenen over de onschuldigen en zonder jullie gebeden, offers en lijden, zullen zij van Mij worden
weggenomen.
Wanneer die tijd komt, in de toekomst, dan zullen deze zielen jullie die de Waarheid kennen niet geloven.
Dan, wanneer de essentie van Gods Tegenwoordigheid aangevallen wordt door Zijn Kerk op Aarde,
zullen de gevolgen ervan over de hele Aarde gevoeld worden. Dan zal het Licht van God afnemen,
omdat de Tegenwoordigheid van God zal gedoofd worden. Alleen de duisternis zal zich verspreiden.
Ik vraag jullie, Mijn trouwe dienaren, jullie plicht na te komen en waakzaam te blijven voor al de zaken
waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Tot Mijn gewijde dienaren, die spoedig zullen begrijpen wat zich voor
jullie ogen afspeelt, zeg Ik dit: het zal door Mijn Bevel zijn dat Ik jullie zal onderrichten jullie heilige plichten
uit te oefenen om zoveel mogelijk zielen te redden, door trouw te blijven aan Mijn Woord en Mijn Kudde te
voeden, totdat Ik Mezelf kenbaar zal maken op de Grote Dag.
Jullie Jezus
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1040. God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfels
in jullie hart, maar met liefde en vertrouwen.
Dinsdag, 4 februari 2014, 15:00 u.
Mijn liefste dochter, vandaag is een speciale dag, aangezien je Me eindelijk de gave van je volledige
aanvaarding van deze Missie hebt gegeven.
Wanneer Ik de harten raak van de zielen, die Ik Oproep om Mijn Woord te verkondigen, is het
overweldigend voor de gekozen ziel. Mijn Aanwezigheid schokt net zo goed als ze verzacht. Ze
veroorzaakt een enorme ontreddering en dit vereist volledig vertrouwen van de ziel. Het is
beangstigend voor allen die getuige zijn van Mijn Tussenkomst, aangezien ze groot
onderscheidingsvermogen afdwingt, vanwege het conflict van emoties die in de ziel teweeggebracht
worden.
De ziel is aanvankelijk verzwakt door de pure kracht van de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest
en het lichaam voelt zwaar aan. De zintuigen worden aangescherpt en het intellect is als verdoofd.
Kort daarna is er een natuurlijke drang om te vragen wat er gebeurt en twijfels kunnen intreden. Maar
de Aanwezigheid van de Heilige Geest is ondoordringbaar en zal zo blijven tot Mijn Wil wordt gedaan,
zolang de ziel datgene aanvaardt wat van haar verwacht wordt. Dan overspoelt het verlangen naar
helderheid, samen met een behoefte aan geruststelling, de ziel. En terwijl ze troost en moed zoekt,
kan de kracht van de Heilige Geest niet tot stilstand gebracht worden, verhinderd noch weerhouden.
De bereidheid van de ziel om zichzelf toe te staan een instrument van de Heilige Geest te worden, om
de Waarheid te verkondigen, betekent dat ze machteloos is om het Woord te beïnvloeden, zich ermee
te bemoeien of er op een of andere manier mee te knoeien.
Het menselijk intellect bestrijdt het, van tijd tot tijd. Terwijl de ziel wordt verzacht door de Heilige Geest en er
niet langer bang voor is, is er altijd de hoop dat het leven voor de ziel zal voortgaan zoals voorheen,
wanneer de Missie voorbij is. Maar natuurlijk is dat niet altijd het geval. Zo is er in dit geval, Mijn Missie om
Mijn kinderen te verzamelen en hen in Mijn Wereld zonder einde in veiligheid te brengen, geen einde
aan deze Missie. Ze zal actueel blijven tot op de laatste Dag. Nu je instemt met dit feit en niet langer enig
ander alternatief wenst, kun je eindelijk rust vinden in je hart, Mijn dochter.
Kinderen, alleen wanneer jullie eindelijk Mijn Gave aan de wereld van het Boek der Waarheid aanvaarden,
zullen jullie vrede vinden in jullie hart. Het is pas wanneer jullie aanvaarden dat Ik, God de Allerhoogste – Al
wat Is en zal Zijn – op dit moment met de wereld communiceer, dat jullie in staat zullen zijn om Mij volledig te
vertrouwen.
Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfel in jullie hart, maar met liefde en vertrouwen.
Wanneer jullie dit doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn Vrede en Liefde. Alleen dan zullen jullie gevuld
worden met vreugde en geluk. Alleen dan zullen jullie vrij zijn.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

1041. Moeder van Verlossing: Deze Gebeden, lieve kinderen, komen met grote
Genaden.
Woensdag, 5 februari 2014, 15:27 u.
Mijn kind, voor zielen die eens mijn Zoon gekend maar zich van Hem verwijderd hebben, is het moeilijker om
terug naar Hem te komen, dan dat dit is voor diegenen die Hem in het geheel niet gekend hebben.
Wanneer jullie de Liefde van Jezus ervaren en Hem daarna de rug toekeren, schept dat een grote leegte in
jullie leven. Niets kan ooit Zijn Tegenwoordigheid vervangen. Wanneer een ziel vervolgens probeert om
terug tot Hem te komen, en hoewel mijn Zoon haar steeds met grote Liefde en Geduld verwacht, is die
persoon nog steeds onzeker over hoe zijn hart te openen.
Indien jullie je van mijn Zoon vervreemd voelen, moeten jullie nooit bang zijn om Zijn hulp in te roepen. Jullie
moeten je nooit beschaamd voelen voor Hem te komen, want Hij is de Eeuwig-Barmhartige en zal elke
zondaar vergeven, wanneer Hem dat gevraagd wordt door een berouwvolle ziel.
Wanneer jullie de hulp van mijn Zoon willen inroepen, moeten jullie Hem eenvoudig vragen om jullie in Zijn
Barmhartigheid op te nemen en de rest aan Hem overlaten.
Hier is een bijzonder Kruistochtgebed (133) – Een verzoek om tot God terug te keren:
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Kruistochtgebed (133)
Een verzoek om tot God terug te keren.
“Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel, die U verloochend heeft, omdat ik blind was.
Vergeef mij Uw liefde te hebben vervangen door nutteloze dingen die niets betekenen.
Help mij de moed te vinden aan Uw Zijde te wandelen, om met dankbaarheid Uw Liefde en Barmhartigheid te
aanvaarden.
Help mij dicht bij Uw Heilig Hart te blijven en nooit meer van U weg te gaan. Amen.”
Diegenen die mijn Zoon niet kennen en die verlangen voor de Troon van God, de Allerhoogste, gebracht te
worden, moeten dit Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (134)
Om te geloven in het Bestaan van God.
“O God de Allerhoogste, help mij te geloven in Uw Bestaan.
Werp alle twijfels van mij weg.
Open mijn ogen voor de Waarheid van het leven na dit leven en leid mij op de weg naar het Eeuwig Leven.
Alstublieft, laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen en verleen mij de Gave van echt geloof vóór de dag dat ik
sterf. Amen.”
Deze Gebeden, lieve kinderen, brengen grote Genaden mee en aan wie ze bidden zal de Waarheid getoond
worden en hun hart zal met een grote liefde vervuld worden, zoals zij die tot nu toe nog nooit op Aarde
ervaren hebben. Dan zullen hun zielen gezuiverd zijn.
Ga nu, in de wetenschap dat wanneer jullie dicht bij God zijn, jullie zullen gezegend worden met de Genade
van grote vrede.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1042. Moeder van Verlossing: Wanneer priesters van mijn Zoon met verschrikkelijke
angst en rechterlijke dwalingen zullen worden geconfronteerd, moeten zij mijn hulp
inroepen.
Donderdag, 6 februari 2014, 16:15 u.
Mijn kind, wanneer de tijd komt, wanneer de priesters van mijn Zoon geconfronteerd zullen worden met
vreselijke angst en rechterlijke dwalingen, dan moeten zij tot mij roepen. Mij werd de Genade
gegeven om hen de moed te kunnen geven die zij zullen nodig hebben om mijn Zoon te blijven
dienen. Ik verwijs in het bijzonder naar priesters in de Katholieke Kerk, want zij zullen meer lijden dan
andere dienaren van God.
Wanneer de dag komt en zij worden opgeroepen om een eed te zweren, die de Godheid van mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, zal ontkennen, moeten ze nooit twijfelen aan de werkelijke
bedoelingen van diegenen die dat van hen eisen. Als hun gevraagd wordt om de betekenis van de
Heilige Eucharistie te verloochenen en een nieuwe interpretatie te aanvaarden, dan zullen ze weten
dat het uur gekomen is. Dat zal de dag zijn waarop de verrotting begint en men zal zien hoe de muren
onder de kerkdaken overal zullen afbrokkelen.
Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen onder ogen zullen moeten zien, volgend
Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (135)
Om de Waarheid te verdedigen.
“O geliefde Moeder van Verlossing, help me in mijn moment van nood. Bid dat ik gezegend moge zijn met de
Gaven uitgestort op mijn onwaardige ziel, door de kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid ten alle tijden
te verdedigen. Sta mij bij telkens ik gevraagd word om de Waarheid, het Woord van God, de Heilige
Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te ontkennen.
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Help mij om de Genaden die ik ontvang te gebruiken om vastberaden te staan tegenover de verdorvenheid van
Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
Help mij in mijn uur van nood. Omwille van het heil van de zielen, geef mij de moed om de Sacramenten aan elk
kind van God te verstrekken, wanneer de vijanden van God mij verbieden om dat te doen. Amen.”
Wanneer deze tijden beginnen, moeten jullie voorbereid zijn om verder het Werk van God uit te voeren en
Zijn Kruis met veerkracht en waardigheid te dragen, in het belang van jullie eigen ziel en die van al Gods
kinderen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1043. Moeder van Verlossing: Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilige
man is.
Vrijdag, 7 februari 2014, 15:50 u.
Mijn kind, zou mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd op de aarde rondwandelen, dan zou Hij
vermoord worden. Geen enkele ambtsdrager binnen Zijn Kerk zou Hem aanvaarden. Hij zou een voorwerp
van bespotting zijn, daarna gevreesd en zo veracht dat zij Hem, net zoals vroeger, zouden kruisigen.
Deze keer komt mijn Zoon alleen in de Geest en op Bevel van mijn Vader, Hij zal niet op Aarde
verschijnen als een mens, in het vlees. Ik dring er op aan dat deze Boodschap duidelijk gemaakt
wordt voor allen, want velen zullen komen in Zijn Naam, maar één onder hen zal opstaan en beroemd
worden en zeggen dat hij mijn Zoon is, maar dat zal een leugen zijn.
De antichrist zal oprijzen en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal zal gezien worden. Er zullen
standbeelden van hem opgericht worden en zijn gezicht zal voortdurend over de hele wereld in het nieuws
en op de televisieschermen te zien zijn. Hij zal met applaus onthaald worden door de machtigste leiders,
maar hij zal zijn invloed op de mensheid pas echt uitoefenen wanneer hij openlijk verwelkomd en dan
bevestigd wordt door de valse profeet.
Zou mijn Zoon Zichzelf opnieuw openbaren in het vlees en aandacht eisen, dan zouden zij Hem vernietigen.
De antichrist daarentegen zal in de wereld verwelkomd worden en verkeerdelijk voor Jezus Christus
gehouden worden.
Elk Woord dat in de Bijbel staat, met betrekking tot de Tweede Komst van mijn Zoon, zal aangepast
en verdraaid worden, om zo de wereld ervan te overtuigen dat zij getuige is van de wederkomst van
Jezus Christus. De vijanden van mijn Zoon, die zich mengen onder al die onwetende dienaren van Hem in
mijn Zoons Kerken overal, zullen in grote dwaling geleid worden. Hun leiders zullen de antichrist in de armen
sluiten en zielen aanmoedigen hem te vereren. Zijn invloed zal velen schokken die trouw blijven aan God en
het is belangrijk dat jullie je zielen beschermen tegen zijn hypnotische aantrekkingskracht.
De Medaille van Verlossing zal jullie, wanneer jullie haar dragen, samen met de andere Genaden die
zij belooft, beschermen tegen de macht van de antichrist. Vergis jullie niet, de antichrist zal velen
betoveren en hij zal gezien worden als de machtigste, populairste, meest charismatische en invloedrijkste
leider van alle tijden. Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilige man is, omwille van zijn banden
met de Kerk van mijn Zoon, miljoenen mensen zullen zich bekeren tot wat zij denken de Waarheid te zijn.
Dat valse uiterlijk van heiligheid zal tranen van vreugde brengen bij al diegenen die tot dan toe geen geloof
in hun leven hadden, noch geloof in God. Zij zullen deze man bedelven onder lofbetuigingen en in hem hun
vertrouwen stellen om hun zielen te redden.
In het begin zal de antichrist gezien worden als een grote leider met aantrekkingskracht, charmant en met
een beminnelijke bekoorlijkheid. Na verloop van tijd zal hij starten met het vertonen van genezende krachten
en veel mensen zullen naar voren treden en beweren door hem te zijn genezen. Velen zullen ook beweren
in zijn tegenwoordigheid getuigen te zijn van wonderen. Vervolgens zal er overal een reeks van valse
verschijningen plaatsvinden waarin het beeld van het teken van de Heilige Geest zal gezien worden.
De media zullen van hem een goddelijk beeld ophangen en zeer weinigen zullen hem openlijk durven
afkeuren. Door zijn beheersing van vele talen, zal hij in een zeer korte tijdspanne miljoenen erin laten lopen.
Dan zullen de geruchten aanvangen dat Jezus Christus een tweede keer gekomen is. Die zullen nog gevoed
worden door diegenen die onvermoeibaar voor de antichrist werken door het verspreiden van leugens, totdat
hij uiteindelijk voor mijn Zoon zal gehouden worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar
wanneer zij allemaal voor jullie ogen zullen ontrafelen, zal het lijken op een reeks natuurlijke gebeurtenissen
die door velen als verheffend zullen beschouwd worden.
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Dan, net zoals bij elke duivelse valsheid die de wereld door Satan omgekeerd wordt aangeboden, zal men
de antichrist, door satanische rituelen, als het ware ten Hemel zien opstijgen. Bij Zijn wederkomst, zal mijn
Zoon gezien worden terwijl Hij neerdaalt op de wolken – in omgekeerde richting van toen Hij ten
Hemel opsteeg – juist zoals Hij beloofde.
Dan zullen de antichrist en allen die hem slaafs vereerden, in de vuurpoel geworden worden en vrede zal
jullie deel zijn, lieve kinderen. Want al diegenen die trouw blijven aan de Waarheid, zullen in een oogwenk
opgenomen worden in het Nieuwe Paradijs, wanneer Hemel en Aarde één zullen worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1044. Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig, bevreesd en onzeker
zijn over de vraag of God al dan niet bestaat.
Vrijdag, 7 februari 2014, 23:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn Boodschappen zich verspreiden en naarmate ze de
noodzaak doen ontbranden om velen aan te moedigen zich tot Mij te wenden, zullen vele wonderen
worden gezien.
Niet-gelovigen, diegenen van ieder geloof en diegenen die zichzelf van Mij hebben afgesneden
vanwege hun zondige leven, zullen zich bekeren. Dat beloof ik jullie. De mensen wier ogen gesloten zijn,
zullen ze openen. Wie haat dragen in hun hart zullen tranen van vreugde wenen wanneer het gewicht van
hun last wordt opgeheven. De mens die helemaal geen weet heeft van Mij, zal Mij herkennen. Zo velen
zullen komen en beroep doen op Mij en de Aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld
worden, wanneer ze eindelijk aanvaarden dat Ik ben tussengekomen om hen te redden van alle kwaad.
Mijn dochter, alstublieft stel al diegenen gerust die zich bedroefd voelen door de manier waarop Mijn
Bestaan in de wereld ontkend wordt. Vertel hun, hoewel elk spoor van Mij zal uitgebannen worden, dat door
de Genade van God, Ik de zielen van diegenen die naar Mij roepen, zal blijven verlichten. Ik zal de Mijnen
nooit in de steek laten. Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over de
vraag of God al dan niet Bestaat. Door simpelweg hun trots opzij te plaatsen en Me om een teken van Mijn
Tegenwoordigheid te vragen, zal Ik hun antwoorden. Nooit eerder heb Ik op dergelijke grote schaal
ingegrepen, zoals Ik nu doe. Het is omwille van Mijn verlangen om de hele mensheid te redden, dat Ik
doorbreek tot de harten van diegenen die Mij tot nu toe ontkend hebben, indien en wanneer zij beroep doen
op Mij.
Ik wacht op jullie antwoord. Ik zie de liefde en vreugde tegemoet, waarmee Ik jullie harten en zielen zal
vullen, op het moment van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat zal de tijd zijn waarin
jullie je ziel openen en het Licht van God toelaten om jullie de grootste Gave te brengen die jullie je ooit
zouden kunnen voorstellen – de Gave van Eeuwig Leven.
Jullie Jezus

1045. Moeder van Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als
geestelijk dooreenschudden.
Zaterdag, 8 februari 2014, 16:00 u.
Mijn geliefde kind, net zoals de Heilige Geest, een Gave van God, neerdaalde over mijn Zoons apostelen, zo
zal Hij ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijd mijn Zoon liefhebben.
Mijn Vader heeft vele plannen, die Hij zal uitvoeren om elk van Zijn kinderen te redden. Deze plannen
omvatten vele wonderlijke gebeurtenissen, met inbegrip van de uitstorting van een bijzondere
Genade, openbaringen door deze Boodschappen die aan jou gegeven zijn om ervoor te zorgen dat
Gods kinderen niet het slechte pad opgaan, en vele andere tussenkomsten. Sommige van deze
tussenkomsten zullen in de vorm van ecologische bestraffingen geschieden. Wanneer zij
aanhoudend zullen plaatsvinden, zal de mens niet langer in staat zijn te zeggen dat overstromingen,
aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en orkanen veroorzaakt worden door de
verwaarlozing van de Aarde vanwege de mensen.
God heeft de controle over de Aarde, want Hij heeft haar gemaakt. Hij zal beslissen over haar lot – niemand
anders – want alle Macht behoort Hem toe.
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Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als geestelijk dooreenschudden, terwijl de plannen en
boosaardige daden van de Boze in elke natie floreren. Elke daad van ontheiliging tegenover God zal Hij
evenredig vergelden, wat een ondraaglijke kastijding zal meebrengen. De zonden van de mens zullen door
mijn Vader krachtig bestreden worden en de mens mag de Macht van God nooit onderschatten.
Gods Liefde mag nooit als verworven geacht worden. Hij mag nooit als zwak beschouwd worden, juist omdat
Zijn liefde voor Zijn kinderen onpeilbaar is. Zijn Barmhartigheid is groot en al diegenen die God beminnen
zullen gespaard blijven tijdens die beproevingen die over de mensheid zullen losgelaten worden, vermits
God aan de kant geschoven wordt, ten gunste van valse goden en de obsessie van de mensheid voor
zichzelf.
Bid, bid, bid want alle voorzegde dingen in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn Zoon, zullen
nu beginnen. Gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden, Satans leger zal de Kerken van mijn Zoon met
weloverwogen stappen bestormen, zodat maar weinigen het zullen merken. Daarna zal het hen niets meer
uitmaken, want niet veel later zullen zij zo velen misleid en in hun klauwen hebben, dat zij hun ware
bedoelingen niet langer meer zullen moeten verbergen.
Jullie, mijn lieve kinderen, moeten je nu voorbereiden, blijf rustig, doe alles wat jullie opgedragen werd en
bid. Blijf samen. Breng andere zielen tot de Waarheid, bid vurig voor de bekering van diegenen die niet in
God geloven en voor al diegenen die de gedachtenis van mijn Zoon, Jezus Christus, beledigen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1046. God de Vader: Er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen enkel
offer is te groot.
Zondag, 9 februari 2014, 19:00 u.
Mijn liefste dochter, er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen offer is té groot.
Ik verlaag Mezelf opdat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan plaatsen en toch zullen ze het verder blijven
vertrappen. Ik verneder Mezelf door naar hen uit te roepen doorheen deze Boodschappen en ze bespotten
Me en grijnslachen.
Ik liet hen toe Mijn Zoon te geselen en te vermoorden en ze onderschatten het Grote Offer dat Ik voor hen
maakte, om hun leven te geven en hen te bevrijden van de slavernij aan de Boze.
Ik smeek hen om hun wegen te wijzigen en ze negeren Mij. Ik zend uitverkoren zielen om met hen te
spreken en om Mijn Woord te verkondigen en ze spuwen hen in het gezicht.
Ik liet straffen op hen neerdalen en zij leerden niet van hen. Integendeel, ze beweerden dat ze slechts een
speling van het lot waren en niets met Mij te maken hadden.
Ik stuurde hun Mijn Liefde, door wonderbaarlijke Gaven gegeven aan visionairs, zieners, heiligen en profeten
en slechts weinigen maakten er gebruik van. Let nu op Mijn Woorden, het Boek der Waarheid is het
grootste Geschenk door Mij aan de wereld gegeven, sinds Ik Mijn enige Zoon stuurde om jullie te
verlossen. Ik laat dit Kostbaar Geschenk na zodat het jullie hart zal openen, jullie ziel zal bevrijden
van haar gehechtheid aan de verleidingen van de duivel en jullie zal helpen om jullie voor te bereiden
op Mijn Koninkrijk.
Mijn Krachtige Tussenkomst in deze tijd betekent dat de snelheid waarmee Mijn Woord zich zal
verspreiden, zoals vanaf vandaag, velen zal schokken en verrassen. Wanneer jullie Mijn Woord
horen, gesproken in elke taal, waar weinig organisatie vanwege menselijke tussenkomst bij
betrokken is, zullen jullie het bewijs krijgen van de Kracht van de Heilige Geest.
Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Werk standhoudt. Ik zal al diegenen overwinnen die proberen om Mijn Hand te
stoppen. Ik zal diegenen die door de geest van het kwaad worden geleid naar één kant duwen en het geluid
van hun zielige stemmen dempen.
Ik zal, met de uithaal van Mijn Hand, diegenen tot zwijgen brengen die Mij proberen te stoppen, wanneer Ik
alleen maar verlang om elke ziel te redden. Ik Ben vastbesloten om niet toe te staan dat dit Werk genegeerd
wordt, want wanneer Ik Mijn Autoriteit geef aan een Missie, zoals deze, kunnen jullie ervan verzekerd zijn
dat de macht van de mens in vergelijking daarmee niets betekent.
Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader. Mijn Liefde is zó groot dat ze niet kan
afgezwakt worden, ongeacht hoe zwaar jullie zondigen. Deze beproevingen, rampspoed en snode plannen
om alle sporen van Mijn Zoon uit te wissen laat Ik toe, maar slechts voor een korte tijd.

815

Wees nooit bang voor Mijn Plannen, want ze hebben een doel en dat is om alle kwaad totaal te vernietigen
en jullie allen een leven van Glorie te brengen, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil. Jullie hebben veel
om naar uit te kijken. Al wat Ik vraag, op dit moment, is dat jullie bidden en alles volgen wat Ik jullie
gegeven heb door Mijn Heilige Missie om jullie allen het ultieme, onbetaalbare Geschenk te brengen
dat Ik voor jullie gecreëerd heb in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde – Mijn Nieuwe Paradijs – net
zoals het bedoeld was toen Ik Adam en Eva schiep.
Onthoud altijd Mijn Liefde voor jullie allen, wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want ze is zó groot, ze
gaat jullie bevattingsvermogen te boven.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1047. Weten jullie niet dat jullie ziel, nadat Mijn Tweede Komst plaatsvindt, voor
eeuwig zal leven.
Maandag, 10 februari 2014, 15:43 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd is nabij en de Hemel bereidt zich voor op het grote banket,
wanneer Hemel en Aarde zullen samensmelten om één te worden.
Vele voorbereidingen zijn onderweg en Mijn geliefde Vader neemt zich voor vele Gaven te geven aan
diegenen die Hem niet kennen. Alle engelen en heiligen hebben zich verenigd om voor alle zielen te bidden,
in de hoop dat alle mensen, vooral diegenen die onwetend zijn omtrent het bestaan van Hemel en Hel, de
Waarheid ontvangen.
Wanneer aan zielen het Woord van God wordt aangeboden, heten zij het niet steeds welkom. Integendeel,
zij schuwen het Woord, terwijl het hun enig middel van redding is. Waarom is de mens zo koppig en
vastbesloten enkel te geloven wat hij wil en enkel dat wat zijn eigen ego bevredigt? Waarom ziet de mens
het verband niet tussen de zonde in zijn leven en het gevoel van ontevredenheid dat hij ervaart, veroorzaakt
door het feit dat hij weigert te aanvaarden dat hij niets is. Alleen de Liefde van Mijn Vader voor de wereld en
al Zijn kinderen, heeft ervoor gezorgd dat de mens zoveel kansen gekregen heeft om geheeld te worden.
Toch verkiest hij eerder een half leven te leiden, waarin God slechts plaats krijgt in bepaalde delen of waar
het de mens gelegen komt.
Ik, Jezus Christus, zal weldra de geesten openen van hen die het Woord van God in deze
Boodschappen niet herkennen. Ik zal aan hun hart trekken en het vullen met een verlangen naar de
Waarheid. Wanneer jullie overspoeld worden met valsheden, onwaarheden aangeboden krijgen en gevoed
worden met leugen met betrekking tot zonde en hoe die door God gezien wordt – zal Ik als een barrière
staan om jullie te beschermen. Ik zal velen frustreren, want Ik geef het niet vlug op wanneer de mens de
Gave van de Heilige Geest negeert. Ik zal als een doorn in jullie zijde zijn – zoals de stekende pijn van
alcohol die over een open wonde wordt uitgegoten. Zeer weinigen zullen erin slagen Mij te negeren, maar
niet allen zullen Mijn Laatste Gave van Eeuwige Verlossing aanvaarden.
Helaas, velen zullen Mijn Laatste Oproep verwerpen en zij zullen in plaats daarvan het beest volgen en dat
wil zeggen dat zij voor de eeuwigheid zullen verloren gaan. Weten jullie niet dat jullie ziel, na Mijn Tweede
Komst, voor eeuwig zal leven?
Jullie zullen moeten kiezen tussen Eeuwig Leven met Mij of eeuwige verdoeming met de duivel. Er ligt niets
tussenin. Elke mens zal de weg van zijn keuze volgen.
Jullie Jezus

1048. Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden van het Verbond van
Mijn Vader.
Dinsdag, 11 februari 2014, 23:41 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze Missie gegroeid en hoe zal ze nu heel snel evolueren, aangezien Ik
Mijn Tijd om te komen voorbereid.
Ik ben met het volgende plan begonnen om aan al Gods kinderen het bewustzijn te brengen van de
grote nieuwe wereld, die op jullie wacht en deze voorbereiding zal in fasen verlopen. Het eerste
stadium is de zuivering. Dat zal betekenen: verstoringen, klimaatveranderingen, omwentelingen en
een verschrikkelijke geloofsafval, die heel de Aarde zal bestrijken. Dat alles zal op hetzelfde moment

816

plaatsvinden. Dan zal Mijn Kerk vallen en alleen de Restkerk zal vasthouden aan de Waarheid en
getuigenis afleggen van Mijn Heilig Woord.
Ik zal mensen uit alle hoeken van de wereld verzamelen – eerst elk Christelijk geloof. Dan zal Ik anderen tot
Mij trekken. Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden van het Verbond van Mijn Vader en zij
zullen in het Koninkrijk van God worden gebracht, zoals voorspeld.
Vele stemmen overstemmen nu Mijn Eigen Stem, maar toch zal het alleen Mijn Stem zijn die zij zullen
opmerken, want Mijn Tong is zoals een zwaard en Mijn Aanwezigheid als een bliksemschicht. Wanneer Ik
Mijn Aanwezigheid laat voelen, zal het in de meest nederige verblijfplaatsen zijn en gedeeld met vriendelijke
zielen – de zachte, evenals de scherpzinnige. Ik zal Mijn Aanwezigheid bekend maken onder de heidenen
en, voor de eerste keer, zullen ze vragen stellen over hun toekomstige eeuwigheid en beginnen met hun hart
voor Mij te openen. Jullie zien, niet één ziel zal onberoerd gelaten worden. Sommigen zullen Mij niet
verwelkomen, maar ze zullen weten dat Ik er Ben.
Mijn Tijd om Mijn aanwezigheid te laten voelen, door de Kracht van de Heilige Geest, is zeer nabij. Ik
verlang dat jullie je zielen verzoenen vóór Mij en klaar staan om Mij te ontvangen, want jullie zullen de tijd of
het uur niet kennen. Een ding dat Ik jullie zal vertellen is dat het plotseling zal zijn.
Jullie geliefde Jezus

1049. Moeder van Verlossing: Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer
gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon.
Woensdag, 12 februari 2014, 22:45 u.
Mijn kind, net zoals het Beeld van mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn Belofte van Wederkomst zal
genegeerd en later uitgeroeid worden, zo zal het ook geschieden met elke referentie die naar mij
verwijst, jullie geliefde Moeder.
Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon.
Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover diegenen die mijn heilige Vereringsplaatsen bezoeken
en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen
enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van
God, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een
recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op Aarde. In vele kerken zullen devoties tot mij gestopt
worden, onder het nieuw aangestelde regime dat in de toekomst zal voorgesteld worden. Ik zal vergeten
worden en vervolgens veracht, door diegenen die zullen beweren een nieuwe moderne,
allesomvattende kerk te vertegenwoordigen, die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk
gesticht op de Rots, op Petrus, de geliefde apostel van mijn Zoon.
Wanneer jullie alle devoties tot mij, de Heilige Moeder van God, op die wijze behandeld zien, wees er
dan alstublieft van bewust dat deze nieuwe regels op aandringen van de Boze zullen zijn. De Boze
veracht mij, net zozeer als hij voor mij bevreesd is. Hij weet dat devotie tot mij, vanwege de zielen,
zijn boosaardige wegen op afstand houden en dat het bidden van mijn Allerheiligste Rozenkrans
hem geselt en machteloos maakt. Die komende dagen zullen door diegenen die mij liefhebben moeten
doorstaan worden en er zal een tijd komen dat de samenwerking van de Kerk met mijn Heiligdommen zal
stopgezet worden. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie weten dat dit bedoeld is om Gods kinderen van mijn
invloed te scheiden, die in deze tijden noodzakelijk zal zijn, als ik moet helpen om jullie naar mijn Zoon te
brengen.
Het is mijn rol jullie voor te bereiden op de Grote Dag van de Tweede Komst van mijn Zoon. Ik ben
van plan mijn kinderen te blijven oproepen, totdat die Dag aanbreekt. Ik verlang slechts zielen voor mijn
Zoon te brengen, zodat Hij hen Eeuwige verlossing kan schenken. Het gaat allemaal om de redding van de
zielen, maar de Boze zal geen enkele inspanning schuwen om dat te verkomen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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1050. Zij bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent.
Woensdag, 12 februari 2014, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang heeft de mens gedacht dat Ik zou wachten vooraleer Ik opnieuw met
hem zou communiceren voor Mijn Tweede Komst? Dacht hij dat Ik dit het jaar ervoor zou doen? De maand
ervoor? De week ervoor? Of geloofde hij dat Ik hem helemaal niet zou waarschuwen?
Vóór Mijn geboorte, was aan de wereld een Messias beloofd. Mijn Vader sprak door de profeten, zodat
aan de mensheid hoop, wijsheid en de genade zou worden gegeven om het Woord van God te aanvaarden,
zodat ze klaar zou zijn voor Mijn komst. Hebben ze geluisterd? Velen deden dat en bereidden zich voor op
Mijn Tijd. Helaas, waren ze niet klaar toen ik geboren werd. Toen gaf Johannes de Doper hun het Woord
en waarschuwde hen om zich voor te bereiden. Waren ze er klaar voor? Neen, want ze geloofden hem niet.
En toch werden velen gered, want door Mijn dood aan het Kruis, veroorzaakt door hun verwerping van Mij,
verloste Ik hen in de ogen van Mijn Vader.
Zo velen bevochten toen Mijn Missie en toch volgden velen Mij. Nu wordt de wereld opnieuw voorbereid
vanwege de Liefde van Mijn Vader voor al Zijn kinderen. Deze keer zal het moeilijker zijn. Ondanks al
hun kennis van Mij, zullen ze nog steeds weigeren te aanvaarden dat God ingrijpt en hen voorbereidt
door Zijn profeet. Hoe verder zij zich verwijderen van God, hoe minder ze weten van Mijn Belofte. Zij
bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent, omdat velen van hen er echt helemaal niets
over weten.
Deze keer zal hun weinig keuze gelaten worden dan om de tekenen te zien, waarvan zij allen getuige
zullen moeten zijn, want Ik zal alles onthullen. Wanneer Ik zeg dat er iets zal gebeuren en wanneer dat
gebeurt, zullen ze nog steeds ontkennen dat de profetie kwam van de Woorden die door Mijn Lippen werden
uitgesproken. Wanneer zij de Aarde zullen zien draaien, schudden en andere straffen over hen uitgestort
zien, zullen ze nog steeds beweren dat er een wetenschappelijke verklaring voor is.
Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert, in het voordeel van het
heidendom, zullen ze dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord is ja. Dus, naarmate Mijn
Aanwezigheid minder vereerd wordt door zo velen, welke kans heeft de wereld dan tegen Satan? Dat is de
reden waarom Mijn Vader jullie nu voorbereidt, want Hij geeft nooit op om Zijn kinderen voor te bereiden
voor Zijn Grote Barmhartigheid.
De voorbereiding van de mensheid zal verdergaan en aan de wereld zal de Waarheid worden
gegeven, om de mensen te redden van de uiteindelijke vernietiging. Mijn Tijd is dichtbij en de hele
mensheid moet de nodige tijd reserveren om hun ziel voor te bereiden. Tijd mag nooit verspild worden
wanneer jullie je voorbereiden om Mij te verwelkomen. Jullie mogen nooit het Woord verwerpen dat aan een
profeet van God gegeven is. Wanneer jullie dat doen, slaan jullie Mij, jullie Jezus, in het Gelaat.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

1051. Moeder van Verlossing: Dit is de tijd waarin zielen de pijn van het Vagevuur op
Aarde zullen moeten doorstaan.
Donderdag, 13 februari 2014, 13:13 u.
Mijn lief kind, waarom maak jij je zorgen over de moeilijkheden die jij elke dag tegenkomt in deze Missie.
Weet je niet dat Alle Macht in de Handen van Mijn Vader berust, God de Allerhoogste?
Wanneer de laatste zuivering door de mensheid doorstaan wordt, mag dat dan wel niet aangenaam zijn,
maar zonder haar zullen de zielen niet gezuiverd zijn. Dit is de tijd waarin zielen het lijden van het Vagevuur
op Aarde moeten verdragen. Alleen diegenen die zuiver en met reine zielen zijn kunnen het Nieuwe Paradijs
binnengaan, dat is het Koninkrijk van God. Dus in plaats van vreesachtig te zijn, verzoek Ik jullie allen
Gods Tussenkomst in de wereld te aanvaarden. Wees gelaten bij wat moet zijn, wat moet geschieden
en bij gelijk welke handelingen die nodig zijn om jullie allen te beschermen tegen de
boosaardigheden en ongerechtigheden, die het menselijk ras zullen aangedaan worden door
diegenen wier enige trouw uitgaat naar zichzelf en naar diegenen die agenten zijn van Satan.
Het is mijn Zoons verlangen om al die onschuldige zielen te verenigen die niet in God geloven. Mijn Zoon
weet dat diegenen die God beminnen, maar Hem mogelijks niet aanvaarden, zich met de tijd tot Hem zullen
keren. Hij heeft vertrouwen in diegenen die Hem echt beminnen, maar die Zijn Tussenkomst door deze
Goddelijke Boodschappen verwerpen, omdat ook zij naar Hem zullen toelopen. Het zijn diegenen die Hem
niet kennen en diegenen die weigeren te aanvaarden Wie Hij Is, waarover Hij zich het meeste zorgen
maakt. Herinner jullie dus altijd dat deze verloren zielen de eerste zielen zullen zijn, waarnaar mijn
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Zoon het meest hunkert. Dat zijn de mensen die Hem het meest kwetsen; die Hem verschrikkelijke
pijn en lijden geven en die de oorzaak waren van Zijn Tranen van Bloed, tijdens Zijn Doodstrijd in de
Hof van Olijven.
Kastijdingen worden niet zozeer gezonden als straffen voor de zonden van de mensen, maar als middelen
om de mensheid terug tot bezinning en in nederigheid op de knieën te brengen. Wanneer de mens
gezuiverd is van zijn arrogantie, zijn geloof in zijn eigen grootheid en het verkeerde geloof dat zijn
macht groter is dan die van God, dan alleen kan hij door dergelijke zuivering geschikt gemaakt
worden om voor God te staan.
Een mens in staat van doodzonde die weigert berouw te betonen zal nooit in staat zijn de pijn van Gods
Licht te weerstaan. Daarom is het een Daad van Barmhartigheid dat God tussenbeide komt, om die ziel voor
te bereiden, zodat ook zij in Gods Heerlijkheid kan delen. Het is omwille van Gods Liefde en Zijn
Edelmoedigheid, dat Hij deze moeilijke tijden die reeds begonnen zijn, toelaat plaats te vinden. Niet omdat
Hij gewoon maar Zijn kinderen wil straffen voor hun boosaardigheden, maar om ervoor te zorgen dat zij
waardig gemaakt worden voor het Eeuwig Leven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1052. Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van
wreedheid ondergaan, belasterd, beschimpt en bespot worden in Mijn Naam.
Vrijdag, 14 februari 2014, 22:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een man zegt dat hij goed op de hoogte is van de wetenschap, zal hij
dat moeten bewijzen, opdat jullie hem zouden geloven. Wanneer een leraar zegt dat hij vele dingen weet,
zullen jullie weten hoe goed hij is als jullie van hem kunnen leren. Wanneer een man van God zegt dat hij
alles over God weet, kan hij deze informatie geven en jullie zullen goed ingelicht worden. Maar wanneer een
man van God zegt dat hij door de Heilige Geest geïnspireerd wordt, zullen jullie hem alleen kennen door de
vruchten die hij voortbrengt en niet door de kennis die hij meedeelt.
Wanneer de Heilige Geest aan het werk is zal dat resulteren in vele vruchten, die als volgt zullen
gepresenteerd worden: mensen die door de Heilige Geest aangetrokken worden zullen dichter tot God
aangetrokken worden. Ze zullen anderen met een grotere intensiteit liefhebben dan voorheen. Ze
zullen hun liefde delen. Dan zullen ze meer tijd willen doorbrengen in gebed en vooral zullen ze voor
de zielen van anderen bidden, in plaats van voor hun eigen intenties.
De Liefde van God zal dieper en persoonlijker worden. En als zij de Heilige Geest toestaan om hen te
overspoelen, zullen ze een dringende behoefte voelen om zichzelf volledig over te geven aan de Wil van
God. Diegenen die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd zullen geen haat betonen voor diegenen
die hen verachten. In plaats daarvan zullen zij ernaar streven, door gebed, om Mij te smeken om die
ziel te redden.
De Liefde van God kan de ziel alleen doordringen door de kracht van de Heilige Geest. De ziel zal altijd
vrede en rust voelen, ondanks het leed dat ze onvermijdelijk zullen moeten doorstaan, hoe dichter ze tot Mij,
hun Jezus, komen.
Ik verdeel geen mensen. Ik trek de gezegenden – diegenen met genoeg liefde, geboren uit een diep
gevoel van nederigheid voor God – in Mijn Heilig Hart. Eenmaal in Mij genesteld, is hun enige wens om
Mij zielen te brengen. Wanneer ze echt van Mij geworden zijn, in vereniging met Mij, zullen ze het voorwerp
van haat zijn. De hun getoonde haat zal voor hen niet belangrijk zijn, omdat ze Mij niet in de steek zullen
laten indien hun liefde voor Mij sterk genoeg is. Ze kunnen van tijd tot tijd vallen omdat ze een doelwit van
onderdrukking zullen zijn. Zij zullen de pijn van de afwijzing voelen – net zoals Ik die voel. Zij zullen worden
bespot, gekastijd en dwazen genoemd worden – net zoals Ik dat Werd. Ze zullen een zware last dragen als
gevolg van de manier waarop ze zullen uitgestoten worden – net zoals Ik dat Werd. Hun kennis en hun
wijsheid, aan hen gegeven door de Heilige Geest, zal venijnig worden bestreden en toch zal, wat ze in
Mijn Naam verkondigen, ingeworteld blijven in de herinneringen van al diegenen met wie zij in
contact komen.
Dus, Mijn geliefde leerlingen, denk aan Mij, aangezien Ik onder jullie wandel. Jullie mogen Me niet zien, Me
niet aanraken of in het Licht van Mijn Gezicht kijken, maar weet dat Ik met jullie ben, net zoals Ik dat Was
toen Ik op de Aarde wandelde met Mijn geliefde apostelen. Ik zoek niet naar de intelligenten, de slimmen of
de trouwe aanhangers van de samenleving – hoewel Ik hen verwelkom en hen omarm, zoals Ik met al Gods
kinderen doe. Ik zoek de goedkeuring niet van de geleerden, de vooraanstaanden onder jullie, de leiders van
jullie landen of kerken. Ik zoek de stempel van goedkeuring niet, die de mensen zo vurig verlangen. In plaats
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daarvan zoek Ik de zachtmoedigen, de nederigen en diegenen die alleen zorgen voor het welzijn van
anderen, boven hun eigen behoeften. Dat zijn de zielen die door Mijn Hand gezegend zijn. Hun liefde
voor anderen weerspiegelt Mijn Eigen Liefde. Ze aanvaarden het lijden net zoals Ik doe en het is van
weinig belang voor hen. Deze mensen zijn de ruggengraat van het Christendom en de Heilige Geest
is ingeworteld in hun zielen, voor het goed van al Gods kinderen.
Wees nooit beschaamd voor de Gave van de Heilige Geest. Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden,
verachtelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, mishandeld of bespot worden in Mijn Naam, want
wanneer jullie met jullie hoofd gebogen blijven, zullen de duivel en al die ongelukkige zielen die hij gebruikt
om jullie te kwellen, falen in hun poging om jullie van Mij af te nemen.
Sta op en verklaar jullie trouw aan Mij met een lichtheid van hart en zuiverheid van ziel en Ik zal jullie
zegenen met de Gave van Vrede en Rust.
Jullie Jezus

1053. Moeder van Verlossing: De antichrist zal al zijn zogenaamde stigmata
gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is.
Zaterdag, 15 februari 2014, 17:14 u.
Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de antichrist de zielen overspoelt, dan zullen de
mensen door vele handelingen, daden en woorden die van hem komen, bedrogen worden. Zacht en
kalmerend en met een rustig optreden, zal hij elke zonde tegen God onbevangen rechtvaardigen. Zelfs de
meest boosaardige zonde tegen de mensheid zal beminnelijk goedgepraat worden alsof het van geen
belang is. Hij zal velen ervan overtuigen dat het wegnemen van het leven voor het welzijn van anderen is en
een belangrijk onderdeel van de rechten van de mens. Godslasteringen, die uit zijn mond zullen komen,
zullen gerechtvaardigd en passend geacht worden. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift te
citeren, maar achterstevoren. Zij die elk woord van hem zullen aanhangen zullen niet voldoende kennis
hebben omtrent het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Vervolgens zal hij de indruk
wekken dat hij voortdurend bidt en zal hij beweren geestelijk begiftigd te zijn.
De antichrist zal het gezelschap opzoeken van diegenen die aanzien worden grote werken van naastenliefde
te verrichten en hij zal diegenen opzoeken die beschouwd worden heilig te zijn in Gods Ogen.
Met de tijd, zullen mensen zich bekeren tot wat zij zullen geloven een echte verlichte ene-wereldreligie te
zijn, waarin de antichrist een grote rol zal spelen. Dan zal hij elke duivelse macht gebruiken, die hem
door Satan gegeven wordt, om de wereld ervan te overtuigen dat hij de stigmata heeft, wat
geassocieerd wordt met de heiligen. De antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel
om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat hij gekomen is om de wereld te redden.
Vervolgens zal hij zeggen dat hij de Tweede Komst aankondigt en zij die in aanbidding aan zijn voeten
neervallen, zullen met hem weggevaagd worden door de Engel van de Heer, die hen in de vuurpoel
zal werpen.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

1054. Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen van Satan.
Zondag, 16 februari 2014, 15:47 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnenkomt, moeten ze vechten met elke vezel van
hun wezen om hem uit te roeien. Zo niet, dan zal hij de ziel in kwestie verslinden en eraan blijven knagen
totdat deze verslonden is.
De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten, totdat de ziel
die hij in het vizier heeft, vol van haat wordt voor zichzelf en voor anderen. Haat in een ziel schept
ravage onder elke persoon waarmee die ziel in contact komt. De aangetaste ziel zal elke tactiek en
truc te gebruiken om anderen aan te moedigen zich met haar in te laten, totdat de andere ziel ook
besmet raakt en zo gaat het patroon voort. Haat verspreidt zich als een virus en groeit, omdat hij de ziel
overspoelt en er bezit van neemt, tot die ziel zich dan gedwongen voelt om deze haat onder anderen te
verbreiden. Dat is hoe een moord wordt gepleegd, vanwege de haat die de mens voelt voor een ander. Haat
wordt gevoed door leugens en onwaarheden en hij blijft groeien tot hij zoveel zielen overneemt dat er alleen
maar kwaad van kan worden uitgestoten. Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen van
Satan.
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Satan is een leugenaar en plant zaden van twijfel in die zielen die hun bescherming verlaten. Hij
gebruikt de zonde van hoogmoed telkens weer om haat in de ziel op te wekken jegens een andere
persoon. Hij schept verdeeldheid onder Gods kinderen, die, vanwege de erfzonde, zwak zijn en tenzij ze
echt volgelingen van Mij zijn en zich houden aan het Woord van Mijn Vader, zullen ze het slachtoffer van
bedrog worden.
Durf nooit jullie zelf enerzijds een kind van God te verklaren om dan anderzijds een andere persoon
in twee te snijden. Zeg nooit dat jullie enerzijds vervuld zijn met de Heilige Geest en anderzijds dat een
andere ziel een dienaar is van de duivel. Oordeel nooit een ander persoon op grond van wat jullie als zonde
beschouwen, wanneer jullie zelf Mijn Beeld beklad hebben. Plaats jullie zelf nooit boven Mij en zeg nooit
dat jullie meer kennis hebben dan Mij, wanneer jullie de richting van Satan volgen. Zij wier ogen de
Mijne weerspiegelen zijn alziend en ze moeten bidden voor zulke zielen, opdat hun de Genade wordt
gegeven om zichzelf los te rukken uit de klauwen van het beest.
Mijn Weg voorwaarts wordt steeds moeilijker. Alleen diegenen aan wie moed wordt toegekend, die hun door
de kracht van de Heilige Geest gegeven wordt, zullen in staat zijn om hem te beklimmen. Helaas, velen
zullen uit de boot vallen, tot grote vreugde van de Boze.
De doornen van deze Missie kunnen jullie vlees verscheuren en wrede spottende opmerkingen van haat
kunnen jullie hart doorboren, maar Ik Ben Degene die vóór jullie loopt en daarom Ben Ik Degene Die de
felste haat verduurt. Onthoud altijd, dat aanvallen op deze Missie aanvallen zijn tegen Mij. Haat tegen
deze Missie, is haat tegen Mij, Jezus Christus. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie Mij op een bepaalde
manier liefhebben en dan jullie haat voor Mij op andere manieren tonen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen
Mij. Of jullie geloven Mij, of jullie doen het niet. Indien jullie in Mij geloven, mogen jullie nooit een andere ziel
vervolgen, want wanneer jullie dat doen, zijn jullie door Mijn vijand van Mij weggenomen en hebben jullie
geen recht om te verklaren dat jullie van Mij zijn.
Jullie Jezus

1055. Neem een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen leven – Eeuwige
Zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn.
Maandag, 17 februari 2014, 00:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd komt, van de Laatste Dag van het Oordeel, zullen vele zielen
Mij verloochend hebben en er zal veel angst in hun hart zijn. Want, tegen dan, zal de Waarheid als een
kristalhelder meer zijn, zonder enige bezoedeling. De Waarheid zal zo helder zijn, dat het is alsof zij in een
spiegel kijken. En wat zullen zij zien? Zij zullen Mijn Gelaat zien, Mijn Smart, Mijn Liefde, Mijn Spijt, Mijn
Toorn en dan zullen zij getuige zijn van Mijn Gerechtigheid, want tegen dan kan er geen terugkeer
meer zijn.
De tijd die aan de mensheid gegeven wordt om zichzelf te verlossen is nu. Deze tijd werd Mij toegestaan om
jullie allen voor te bereiden. Gebruik hem met wijsheid en jullie zullen Gods Heerlijkheid aanschouwen.
Verspil hem en jullie zullen het Licht of de Heerlijkheid van Mijn Koninkrijk nooit zien. In plaats daarvan
zullen jullie eeuwige scheiding van Mij moeten verduren. Jullie enige gezelschap zal een meute wolven
zijn – nijdige demonen – in de afgrond – waar de verblijfplaats is van het beest. Al diegenen die
bezwijken voor het kwaad, ongeacht op welke schaal, zullen steeds verder van Mij afdrijven en des te meer
het Woord van God negeren.
Deze tijd werd aan de mensen gegeven, zodat zij zichzelf passend zouden voorbereiden. Mijn Zending is het
de spinnenwebben voor jullie ogen te verwijderen, zodat Ik jullie kan tonen wat jullie moeten doen, opdat Ik
jullie in Mijn Nieuw Paradijs zou kunnen verwelkomen.
Deze Zending kan jullie enige kans zijn om jullie in staat te stellen Mijn Hand te grijpen, voordat jullie
ondergedompeld worden in een grote leegte van bedrog. Satan heeft gesteld dat hij de zielen van hen die
Mij beminnen zal blijven stelen. Zijn enige focus in deze tijd, is diegenen die Mij werkelijk beminnen
van Mij weg te sleuren. Dus zal hij elke mogelijke twijfel, leugen en godslastering in die zielen
brengen die hun leven leiden in overeenstemming met de Waarheid. Door zijn invloed zullen deze
mensen Mij verlaten. Satan beschimpt Mij hooghartig, nu en elke keer dat Ik een ziel aan hem verlies, hij
zweert dat hij nooit zal stoppen zich te bemoeien met elke Missie op Aarde, die door Mij gezegend werd om
de zielen te redden.
Jullie moeten je nooit inlaten met Mijn vijanden of Mij tegen hen verdedigen. Verlies nooit de
Allerheiligste Bijbel uit het oog. Laat niemand ermee knoeien. Negeer hen die jullie ervan proberen te
overtuigen dat God het zou goedvinden om een woord, een profetie, een enkel Gebod te veranderen, want
dat is de grootste zonde. Verbreek nooit het Eerste Gebod. Niemand kan zich boven God plaatsen.
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Wie van jullie ook zondigt, moet naar Mij blijven toekomen, telkens weer. Wees nooit beschaamd om naar
Mij toe te lopen. Sta jullie zelf niet toe om met het even welke soort haat gevuld te worden. Het is jullie
zonde die Ik verafschuw – toch vergeef Ik haar. Ik bemin jullie en zal jullie blijven beminnen. Het is omdat Ik
jullie bemin dat deze tijd Mij is toegestaan om jullie allen samen te brengen. Sta het kwade niet toe jullie te
scheiden van jullie broeder of zuster. Luister naar niets of niemand die jullie van Mijn Werk – deze
Missie van Verlossing – probeert weg te trekken.
Jullie trouw aan Mij is belangrijk, want het zijn jullie, Mijn Restleger, die behulpzaam zullen zijn bij het
behoeden van de rest van de wereld voor het ondergaan van hetzelfde lot van de mensen die weigerden
naar Noach te luisteren. Gelijk wie verantwoordelijk is voor het wegnemen van een enkele ziel van Mij
zal daarvoor boeten. Mijn Toorn is het meest te duchten wanneer jullie, niet tevreden met jullie toe te
leggen op de staat van jullie eigen ziel, opzettelijk pogen om een ander met jullie mee te trekken, weg
van Mijn Liefde en Mijn Koninkrijk.
Jullie werden op voorhand voor de gevolgen gewaarschuwd. Nu herinner Ik jullie er nogmaals aan. Neem
een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen leven – Eeuwige Zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn.
Jullie Jezus

1056. Wanneer Ik kom om te oordelen dan zal de wereld sidderen.
Dinsdag, 18 februari 2014, 18:09 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer deze strijd om zielen toeneemt, zullen veel mensen in eerste instantie
beginnen twijfelen aan Mijn Bestaan, voordat ze Mij volledig verwerpen.
Een nieuwe, valse vervanger zal van Mij worden gemaakt in de gedachten van de wereld. Mijn Naam zal
uitdagend worden gebruikt, maar de woorden die zij aan Mij zullen toeschrijven zullen niet van Mij komen.
Zij zullen verklaren dat God niet toestaat dat de zonden van de mens Zijn Oordeel verduisteren. Maar
veeleer, dat Hij de zonde zal negeren, want ze is van weinig belang, omdat de mens zwak is en altijd
zal zondigen, wat er ook gebeurt. Jezus, zal jullie verteld worden, vergeeft iedereen, omdat Zijn
Barmhartigheid Zijn Oordeel vervangt. Dat zal een leugen zijn, maar veel mensen zullen het geloven en
helemaal geen verplichting voelen om de zonde te vermijden of om vergeving te zoeken, want tegen dan
zullen ze geloven dat de zonde niet echt bestaat. Precies deze zielen zijn diegenen die het gebed het meest
nodig hebben. Laat niemand ooit Mijn Barmhartigheid met Mijn Oordeel verwarren, want zij zijn twee
verschillende dingen.
Mijn Barmhartigheid zal alleen worden getoond aan al diegenen die berouw tonen voor hun zonden. Het zal
niet worden getoond aan diegenen die hooghartig voor Mij staan, terwijl van hun kant geen poging gedaan is
om Mijn Vergiffenis te zoeken. Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld sidderen. En wanneer Mijn
Barmhartigheid uitgeput is, zal Mijn Gerechtigheid als een bijl vallen. Ik zal de goddelozen straffen, die niet
meer te helpen zijn.
De mens mag nooit, nog geen minuut, Mijn Belofte negeren. Ik zal komen om al Gods kinderen te
verzamelen, maar helaas zullen velen van hen nooit Mijn Paradijs binnengaan, omdat zij Mij, Mijn Bestaan
en het bestaan van de zonde zullen ontkend hebben.
Jullie Jezus

1057. Aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld zullen
worden in een veelvoud van landen.
Donderdag, 20 februari 2014, 18:39 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd voor Mij gekomen is om Mij bekend te maken, bij Mijn
Tweede Komst, zullen jullie de wereld niet meer herkennen, want hij zal zozeer veranderd zijn.
Jullie zullen geschokt zijn over de snelheid waarmee de mensheid in diepe zonden zal vallen. Elke
afschuwelijke zonde van het vlees zal zichtbaar zijn en velen zullen deze zonden moeten aanschouwen,
bedreven op openbare plaatsen. Er zal maar weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die als
leeuwen in een voedselrazernij, zullen wegzakken naar de laagste diepten van verdorvenheid, niet meer
gezien sinds de dagen van Sodoma en Gomorra. De aantasting van de mensheid, door satan
teweeggebracht, zal van zo’n aard zijn dat overal moorden zullen begaan worden en zelfmoorden snel om
zich heen grijpen. Aangezien Satan zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke Wet die door Mijn Vader
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werd afgekondigd, zal verbroken worden. Koude harten, dorre zielen en geobsedeerdheid door valse goden
en boze geesten, zullen de liefde vervangen, die in deze tijd nog in de wereld bestaat.
Mijn Naam zal gebruikt worden om schunnige dingen te zeggen en in hun harten zullen zij elkaar
vervloeken. Mijn dochter, de Waarheid kan bij momenten ondraaglijk zijn, maar gerechtigheid zal door
Mijn Vader uitgesproken worden over die landen die Zijn Woord ontheiligen. Al de bestraffingen die
door Mijn Vader zullen voltrokken worden, zullen plaatsvinden voor Mijn Tweede Komst. Steden
zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden door de vloed van Mijn Vaders Toorn en aardbevingen
zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld zullen worden in een veelvoud van landen.
Mijn dochter, jij hebt reeds de informatie gekregen over deze steden, die zeer te lijden zullen hebben. Jullie
moeten Mij jullie tranen geven, als verzoening voor de zonden van diegenen wier lot in duisternis ligt. Zonder
jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Dus, alstublieft, wees edelmoedig met
jullie pijn en Ik zal Barmhartigheid betonen, voor diegenen die jullie voor Mij zullen brengen.
Bergen zullen slinken, meren zullen samensmelten met de zeeën en het vasteland zal teruggebracht
worden tot een derde. Er zal onophoudelijke Regenval zijn, die Mijn Tranen van Verdriet omwille van
de haat in de harten van de mensen evenaart, totdat Mijn tranen zullen afgedroogd worden door de
verzoening van zondaars die zich zullen bekeren.
Weet nu, dat de Genaden die door Mijn Moeder over de eeuwen heen aan de wereld geschonken
werden, gebruikt moeten worden om jullie zelf te beschermen. Weet ook dat de Medaille van
Verlossing – machtiger dan gelijk welke andere – jullie verdediging zal zijn tegen de verleiding van de
antichrist. Alle mogelijke pogingen zullen ondernomen worden om het maken van de Medaille van
Verlossing tegen te houden, maar niets zal de Krachten stoppen die verbonden zijn met deze Gave.
Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten je in deze dagen focussen op het gebed en al jullie vertrouwen in Mij
plaatsen, want de Mijnen zullen beschermd worden en jullie zullen Mijn reden zijn om Barmhartigheid te
tonen aan de noodlijdenden en de heidenen. Jullie mogen nooit verzwakken of opgeven, want als jullie dat
doen, zullen jullie dit pad naar Mij onmogelijk vinden zonder Mijn Licht, dat nodig zal zijn bij elke stap op de
weg, indien jullie deze reis willen voltooien.
Jullie Jezus

1058. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat om
een goede reden.
Vrijdag, 21 februari 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God.
Vanwege een diep ingebakken gevoel van behoud, zal de mens alles doen wat hij moet doen om te
overleven. In tijden van groot fysiek lijden zullen de brokken kracht in hem sterker worden. Grote kracht zal
zich meestal manifesteren in de zwakken, de hongerigen, de fysiek getroffenen, de vervolgden en diegenen
die lijden onder de handen van fanatici. Het zijn de zwaksten onder jullie, die de sterksten zullen worden en
diegenen die denken dat ze de sterksten zijn zullen de zwaksten worden.
Ik Ben de zwakken, de zachtmoedigen, de nederigen en de rechtvaardigen, aan het scheiden van
diegenen die zichzelf verheffen en die lippendienst bewijzen aan Mijn Onderrichtingen, maar die
anderen in hun hart vervloeken. Ik Ben nu het kaf van het koren aan het scheiden en om die reden zal
het geloof van ieder mens worden getest, totdat hij of zij tot op de rand gebracht is. Ik sluit daarbij al
diegenen in die niet in God geloven, diegenen die de Ware God verwerpen en diegenen die hun hart aan
Mijn vijand – de Boze – hebben overgegeven. Aan elke ziel zal, voor Mijn Aanschijn, een gelijke status
gegeven worden en elke Genade zal verleend worden aan diegenen die zich op dat moment niet bij Mij
aansluiten.
De wereld zal worden getest door de staat van de liefde die elke persoon voor de anderen heeft, wat
een waarheidsgetrouwe weergave en meting is van hun liefde voor God. Jullie tijd is beperkt en om
jullie in staat te stellen deze reis van boetedoening te doorstaan, moeten jullie aanvaarden dat Gods
profeten gewoon Zijn Wil verklaren, alleen opdat jullie naar lichaam en geest van Hem zullen worden.
Weersta de Hand van God niet. Verheug jullie, want de beproevingen die door Mijn Vader worden
toegestaan, zullen leiden tot een grote vereniging van Zijn Twee Getuigen op Aarde – de Christenen en de
Joden – en uit deze twee zal een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de
Christenen en de Joden toelaat, dan is dat om een goede reden. Ten gevolge van wat ze zullen moeten
doorstaan, zullen velen tot bekering komen en miljarden mensen zullen de Heerlijkheid van God zien,
met een heldere geest, waar geen verwarring hun vreugde zal bederven, wanneer ze eindelijk de
Waarheid erkennen.
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De tijd om de Waarheid te zien voor wat ze is, met inbegrip van het goede en het slechte, is dichtbij. En dan
zal niets jullie nog pijn doen. Er zal geen scheiding meer zijn van God. De Liefde zal uiteindelijk allen
veroveren. Liefde is God en Zijn Rijk is voor de eeuwigheid. Er zal geen haat meer zijn, want hij zal dood
zijn.
Jullie Jezus

1059. Velen van jullie die nu zeggen dat zij Mij beminnen, zullen Mij verraden net
zoals Judas deed.
Zaterdag, 22 februari 2014, 18:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde, uit wanhoop zal hoop komen en uit vervolging zal vrijheid
komen, wanneer alles in volle vertrouwen aan Mij zal overgeleverd zijn voor de Glorie van God.
Elk schepsel in de Hemel, op Aarde en onder de Aarde zal voor de Heer neerknielen – allen, zonder
uitzondering. Maar de mens, zwak en gevallen, geeft God geen Glorie – zelfs de meest vrome en heilige
niet – wanneer hij er niet in slaagt zich volledig aan Mijn Vader over te geven, door Mij, Zijn enige Zoon,
Jezus Christus. Zolang de geest van het kwaad in de wereld bestaat, is de mens niet waardig om voor
Mij te staan. Jullie kunnen niet voor Mij knielen, wanneer jullie zijn vol van jullie eigen belangrijkheid.
Ik kan jullie niet horen, wanneer jullie Mij buitensluiten, jullie worden als tirannen, wanneer Satan jullie
geesten volpropt met de zonden van zinnelijkheid. Alleen diegenen die zuiver voor Mij komen, nadat zij zich
met Mij verzoend hebben, kunnen echt met Mij verenigd worden.
Wanneer jullie rondwandelen als koningen en anderen commanderen, gezeten op aardse tronen, kunnen
jullie nooit Mijn dienaars zijn. Wanneer jullie Mij werkelijk dienen, ongeacht jullie rol, zullen jullie altijd
de Waarheid spreken. Jullie zullen altijd weten dat wanneer jullie Mijn Ware Woord verkondigen, dat
Woord altijd veel kritiek aan jullie adres zal uitlokken. Weldra zal het Ware Woord niet meer gesproken
worden, door diegenen die Mijn Kerk in de hoogste rangen infiltreren, die veinzen Mij te beminnen, maar die
Mij in werkelijkheid verafschuwen. Dan zullen jullie, de getrouwen, veel moed nodig hebben om in Mij en met
Mij te blijven.
Hoe velen onder jullie hebben die moed? Hoe velen onder jullie zullen in staat zijn de vervolging te
doorstaan die zal komen wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Het is zo dat Ik jullie, met een bezwaard
hart, moet meedelen dat velen onder jullie, die nu zeggen Mij te beminnen, Mij – net zoals Judas – zullen
verraden. Want wanneer Mijn Heilig Woord veranderd wordt, zodat het een leeg en steriel vat wordt, zullen
velen onder jullie die valse leer aanvaarden. Zo velen onder jullie zullen deze Missie verwerpen en Mijn
Beker van Verlossing de rug toekeren.
Jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden om jullie te helpen om trouw te blijven aan Mijn Woord.

Kruistochtgebed (136)
Om jullie Woord te houden.
“Liefste Jezus, help mij Uw Woord te horen. Uw Woord te beleven. Uw Woord te spreken. Uw Woord mee te
onthullen.
Geef mij de sterkte de Waarheid hoog te houden, zelfs wanneer ik daarom vervolgd wordt.
Help mij Uw Woord levend te houden, wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.
Laat mij Uw Moed voelen wanneer ik ontmoedigd ben.
Vul mij met Uw Sterkte wanneer ik zwak ben.
Geef mij de Genade om waardig te blijven, wanneer de poorten van de Hel mij willen overweldigen, wanneer ik
trouw blijf aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.”
Elke duivel van de Hel vervloekt deze Missie, Mijn laatste op Aarde. Het zal grote veerkracht vereisen,
enorme moed en een diepe liefde voor Mij, jullie Jezus, om trouw te blijven aan Mij. De zwaksten
zullen als eersten afvallen. De lauwen zullen volgen en alleen diegenen die zuiver en onbevreesd van hart
blijven zullen stand houden.
Jullie Jezus
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1060. Wanneer de wil van een mens in conflict komt met de Wil van God, wordt veel
pijn doorstaan aan beide zijden.
Zondag, 23 februari 2014, 16:03 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wil van een mens botst met de Wil van God, wordt veel pijn
doorstaan aan beide zijden. Aan de mens werd de gave van de vrije wil door Mijn Vader verleend en, als
zodanig, is hij vrij om gelijk welke keuzes te maken die hij wenst in het leven en God zal zich nooit met dit
Geschenk uit de Hemel bemoeien. Voor diegenen echter die Mij volledig wensen te dienen, met de
bedoeling Mij te helpen om de zielen van anderen te redden, en die Mij het geschenk van hun vrije wil
geven, zal het een zeer moeilijke reis zijn.
Wanneer jullie Mij je vrije wil geven, om te doen wat nodig is voor de redding van zielen, zal het lijden dat
jullie zullen doorstaan erg hard zijn. Omdat jullie wil dan niet langer aan jullie toebehoort en de menselijke
natuur is wat zij is, betekent dit dat een strijd zal komen, tussen de vrije wil van de mens en de Wil van God.
Veel mensen die Mij liefhebben en die de Wil van God in hun leven willen uitvoeren, zullen altijd strijden. Om
aan de Wil van God te voldoen, moet de ziel alle gevoel van trots en de behoefte om haar eigen
persoonlijke verlangens te bevredigen afleggen. Jullie kunnen God alleen waarlijk dienen, indien jullie
volledig op Hem vertrouwen en al jullie beproevingen en ellende aan Hem opofferen, voor het welzijn van
allen.
Wanneer goedbedoelende mensen die God dienen en proberen hun leven te leven zoals Hij onderrichtte, uit
de gratie vallen, voelen ze schaamte. Vernederd om God te hebben geschuwd en voor het feit Hem te
hebben teleurgesteld door egoïsme, gevoelens van eigenwaarde of arrogantie, verbergen ze vervolgens hun
gezicht voor het Licht van God. Verlicht door de Waarheid, kunnen deze zielen plotseling en zonder
waarschuwing aan hun geloof beginnen te twijfelen. De ene minuut beminnen ze God met heel hun hart en
bieden zich volledig in Zijn zorg aan en de volgende minuut snijden ze zich af van de Bron van Licht. Het is
dan dat de persoon, met behulp van het menselijk verstand, aan God dicteert wat hij bereid is om te doen
om God te dienen en dat zal gewoonlijk op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan tegen God zeggen:
"Ik zal U dienen, maar op voorwaarde dat U mij deze of die gunst verleent." Weten jullie niet dat jullie geen
twee heren kunnen dienen, want er is maar Eén God en Hij voert het Bevel. God is Meester van al wat is en
zal zijn. De mens is er om God te dienen, maar toch zal God al doen wat Hij kan om Zijn kinderen troost te
geven.
Wanneer jullie merken dat jullie beginnen te twijfelen aan God of het vertrouwen in Zijn Liefde en Zijn
Belofte verliezen, dan moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden, bekend als het Gebed van Herstel.

Kruistochtgebed (137)
Gebed om Herstel.
“O Almachtige God, o God de Allerhoogste, zie neer op mij, Uw nederige dienaar, met liefde en medelijden in
Uw hart. Herstel mij in Uw Licht.
Til mij terug in uw Gunst. Vul mij met de Genade, zodat ik mezelf aan U kan aanbieden in nederige
dienstbaarheid en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.
Ontdoe mij van de zonde van hoogmoed en van al wat U beledigt en help mij U te beminnen met een diep en
blijvend verlangen om U al mijn dagen voor eeuwig en altijd te dienen. Amen.”
Alstublieft, vergeet niet dat het heel eenvoudig is om God de rug toe te keren en dat er slechts één
persoon nodig is om twijfel in jullie ziel te zaaien over de Goedheid van God en Zijn Grote
Barmhartigheid voor al Zijn kinderen.
Het vergt veel moed en veerkracht om trouw te blijven aan het Woord van God, maar zonder de Genaden te
vragen om Hem goed te kunnen dienen, zullen jullie niet in staat zijn om dat op eigen kracht te doen.
Jullie Jezus

1061. Moeder van Verlossing: Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en de
mens werd misleid naar een vals gevoel van veiligheid.
Zondag, 23 februari 2014, 16:28 u.
Mijn kind, zolang als Satans rijk op Aarde bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.
Sinds de dood van mijn Zoon op het Kruis, werd elke poging om Zijn Woord te verspreiden gedwarsboomd.
En sinds de verspreiding van het Christendom, verschenen er vele barsten en de Leer voorgeschreven door
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Mijn Zoon, Jezus Christus, door Zijn leerlingen, werd aangepast. Er werd altijd met de Waarheid geknoeid,
maar ondanks dat, blijft het Woord van God in de wereld nog steeds levendig en de Tegenwoordigheid van
mijn Zoon werd, door de Heilige Eucharistie, behouden.
De Waarheid, met betrekking tot het bestaan van Satan en de realiteit van de Hel, werd vele decennia
verzwegen en dat heeft een schadelijke invloed op de verlossing van de mensheid. Alle verwijzingen
naar de Hel werden afgeschaft en de mens werd misleid naar een vals gevoel van veiligheid. Daardoor
geloven nu nog maar weinig mensen in het bestaan van de duivel of de afgrond van de Hel. Deze leugen is
de gesel van de mensheid geweest en als resultaat daarvan zijn vele zielen verloren gegaan, omdat
de Hel ontkend wordt. Doodzonde wordt niet langer als een werkelijkheid beschouwd en zo doet men
geen poging om ze te vermijden. Diegenen die mijn Zoon, Jezus Christus, in Zijn Kerken dienen, hebben
de plicht zielen voor te bereiden, zodat zij geschikt zouden zijn om het Koninkrijk van de Hemel binnen te
gaan.
De Hel kan vermeden worden, door het begrijpen van de gevolgen van doodzonden, toch wordt daar
met geen woord over gerept. Zielen zijn verloren omdat zij nooit op de juiste wijze onderwezen werden
over hoe zonde te vermijden en berouw op te wekken. Om waardig te worden mijn Zoons Koninkrijk binnen
te gaan, moeten jullie de tijd nemen om jullie leven te leiden in overeenstemming met het Woord van God.
Alstublieft, ga de Waarheid niet uit de weg, want indien jullie dat doen zullen jullie verloren gaan.
Bid, bid, bid opdat de mensheid het bestaan van Satan zou erkennen, want niet eerder zullen de mensen de
Belofte van Verlossing vanwege mijn Zoon echt aannemen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1062. Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden.
Maandag, 24 februari 2014, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de rangorde van valse religies. Veel van
dergelijke zielen weten niet beter en ze zullen Mij aanvaarden wanneer Ik Mezelf aan hen bekend maak. De
gevaarlijkste van allemaal zijn zij die de grootste afvalligheid zullen uitwerken binnen de gelederen van Mijn
Eigen Kerk op Aarde.
Niet allen, die als Mijn dienaren verkleed komen, zijn van Mij, maar weet dit. Mijn Uur is dichtbij en
voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, zal de teistering van de afvalligheid neerdalen en Mijn Kerk op
Aarde verslinden. Net zoals die wolven in schaapskleren de wereld bedotten door haar te doen
geloven dat het Huis van God elk geloof aanvaardt, inclusief diegenen die Mij, Jezus Christus,
ontkennen, zullen zij jullie overtuigen dat deze gruwel de grootste evangelisatie zal zijn die de wereld
ooit zal hebben gezien. En in zijn kielzog zal de Wraak van God komen. Terwijl de wereld en al haar
religies zullen worden meegezogen in deze nieuwe, valse kerk, zal de weg voor hen bereid worden om trots
voor de mens der wetteloosheid te zorgen.
Terwijl diegenen onder jullie die alert blijven voor Mijn Waarschuwing en diegenen die uitdagend zullen
vasthouden aan Mijn Woord, lijden, zal Ik jullie ook de kracht geven om deze treurige gebeurtenis te
verduren. Die bedriegers, die zich ingedrongen zullen hebben in Mijn Kerk, zullen velen bedrogen hebben en
ze zullen miljoenen blijven misleiden, met inbegrip van alle Christelijke religies, evenals diegenen die Mij
helemaal niet eren. Al die bedriegers zullen ketterij verspreiden en mettertijd zullen ze één religie voor de
wereld vormen. Geen enkel ander geloof, anders dan de nieuwe valse leer – de leer van de Hel, zal
getolereerd worden. Christenen en Joden zullen de twee geloven zijn van waaruit de Restkerk zal
gevormd worden.
Wanneer Mijn Profetieën tranen in jullie ogen brengen, weet dat jullie trouw zullen blijven aan Mij, jullie
Jezus, omdat Ik jullie door middel van deze Missie zegen met stalen zenuwen en een ijzeren
vastberadenheid.
Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden. Weersta de verleiding om jullie van Mij af te
keren en volhard te allen tijde in jullie liefde voor Mij. Mijn Restkerk zal gevormd worden, zowel buiten
deze Missie, als er binnenin. Diegenen onder jullie die deze Missie nu afwijzen, maar die Mij oprecht
liefhebben, ook jullie zullen in Mijn Restleger op Aarde worden getrokken. Op de dag waarop dit
gebeurt, zullen jullie je hebben gerealiseerd dat het Boek der Waarheid inderdaad een Geschenk uit
de Hemel was om jullie te helpen in jullie laatste reis naar Mijn Koninkrijk en het Eeuwige Leven.
Alleen dan zullen jullie je verheugen en onbevreesd zijn, want jullie zullen al het vertrouwen hebben dat
nodig is om God eer te brengen.
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Jullie Jezus

1063. De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn.
Dinsdag, 25 februari 2014, 13:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het werd voorspeld dat de haat van de mensheid jegens God ongeziene
proporties zal aannemen in de eindtijden. Mensen zullen dan niet meer in staat zijn goed van kwaad te
onderscheiden. Veel verwarring zal hen te gronde richten en in hun binnenste zal een duisternis van de ziel
regeren, die hun maar weinig vrede zal geven.
God zal afgewezen worden. Ik, Zijn enige Zoon, zal bespot worden en Mijn Godheid verworpen. Allen die
Mij liefhebben zullen bekoord worden om zich af te keren van alles wat Ik hun geleerd heb. Al de
mensen die Mij verloochenen zullen proberen om hun reden daarvoor te rechtvaardigen. Hun redenen zullen
als volgt zijn. “Jesus – zullen zij zeggen – is slechts een boegbeeld, een profeet, gezonden om mensen de
Waarheid te leren.” Weldra zullen zij geloven dat Mijn Godheid een leugen was en dat alleen de trouw
aan God – een God van Goedheid – nodig is, voor alle geloofsovertuigingen, zodat zij als één kunnen
verenigd worden.
De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn. In plaats daarvan zullen zij valse
geesten vereren, vermomd als engelen van God. Terwijl de wereld zich verheugt, samen met de
Christenen, die Mij trouw blijven, en met de Joden, die Mijn Vader trouw zullen blijven, zal de Tijd voor Mijn
Tweede Komst zo plots neerdalen dat zeer weinigen er voor klaar zullen zijn. Dan zullen de vervolgers tot
zwijgen gebracht worden, de boosaardigen vernietigd en diegenen wier namen in het Boek des Levens
opgetekend staan zullen zich verenigen en een leven leiden in eeuwige heerlijkheid.
Jullie Jezus

1064. God de Vader: De Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn vroegere
Glorie vernieuwd worden.
Woensdag, 26 februari 2014, 16:26 u.
Mijn kinderen, luister naar Mij, aangezien Ik jullie Roep en Mijn diepe en blijvende Liefde voor jullie allen
verklaar. Te midden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de goddeloosheid en inderdaad, de
vreugde en vrede, Ben Ik in Bevel van alles.
De tijd is rijp om de Zuivering te intensiveren, maar niets behalve het goede, zal van deze tijden
komen. Denk aan deze tijden alsof het gaat om een ziek kind dat bedlegerig is en getroffen door een ziekte
die het zwak, machteloos maakt, met gebrek aan energie en voedingsstoffen en met zeer hoge koorts. Het
zal niet herstellen totdat de koorts verdwenen is maar toch is het de koorts die het van de ziekte bevrijdt.
De Zuivering van de mens is voorspeld en Ik laat ze toe, zodat Ik de mensheid kan ontdoen van de ziekte,
die de harten en zielen geselt van diegenen die Mij niet echt kennen. De verdeeldheden in de wereld zullen
toenemen, voordat ze uiteindelijk uitgeput zijn. Oorlogen die uitgebroken waren en vernielingen
veroorzaakten, zullen verdwijnen en vrede zal heersen. De afvalligheid zal vele zielen omhullen, maar
daarna zullen de meeste van Mijn kinderen de Waarheid zien en naar Mij toe komen rennen, door de liefde
die zij zullen ervaren voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Mijn Schepping zal perfect worden, wanneer Satan en alle demonen die de Aarde teisteren, zullen
verbannen zijn. Het Licht zal helderder worden, de Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn
vroegere glorie vernieuwd worden en de mensheid zal Een worden in Mij.
Mijn Belofte om jullie terug te brengen naar het Paradijs, dat Ik voor ieder van jullie heb gemaakt,
zelfs voordat jullie je eerste adem namen, kan bijna gezien worden. Aan ieder van jullie werd dit
geboorterecht gegeven. Bereid jullie voor. Jullie zullen in Mijn Paradijs worden getrokken door de liefde,
die Ik in jullie harten zal plaatsen en door de Genaden, die jullie in jullie ziel zullen worden verleend. Niet één
ziel onder jullie zal in staat zijn om te zeggen dat Ik jullie niet elke kans, elk teken, elke uitstel gaf. Bid dat
jullie de hoffelijkheid zullen hebben om het glorieuze leven te aanvaarden van een wereld zonder
einde, die Ik voor jullie klaar heb.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste
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1065. Moeder van Verlossing: Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat komt
enkel van Satan. Er is geen tussen-figuur.
Donderdag, 27 februari 2014, 14:48 u.
Mijn kind, er is veel haat tegen deze Zending van Verlossing, omdat de Boze niet één ziel aan God wil
verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, veroorzaakt dat verbolgenheid in de Hel. In deze
omstandigheden doet de Boze elke mogelijke inspanning om het Woord van God te smoren. Hij, Satan, zal
al het mogelijke doen om mensen op te stoken tegen alles wat de zielen van de mensheid zal redden.
Hij zal haat zaaien totdat de zielen, die vol van zijn haat zitten, zijn gewillige tussenpersonen zullen worden,
totdat zij niet langer de controle hebben over wat zij doen. Vol van zijn verbolgenheid zullen zij in de
onmogelijkheid zijn om liefde in hun hart te voelen voor diegenen van wie zij denken dat zij hun vijanden zijn.
Dan zullen zij zichzelf beginnen te haten en hoe meer ze tegen God zullen zondigen, hoe meer zij met een
verschrikkelijke kwelling zullen vervuld worden. Uiteindelijk, wanneer dergelijke haat zielen overmant, zullen
zij niet in staat zijn zichzelf van Satan te bevrijden. Er is veel gebed nodig voor zulke zielen. Wanneer zielen
tegen Gods Woord lasteren, zullen zij geconfronteerd worden met een strijd tegen het beest, die zo hevig is,
dat het hun onmogelijk wordt zichzelf van zijn macht te ontdoen. Hun vervloeking van God wordt hun eigen
vervloeking en in dat stadium kan niets voor hen gedaan worden.
Zielen die vol haat zitten, spreken het Woord van God niet, want dat kan niet. Haat zal nooit uit de mond
komen van diegenen die God oprecht beminnen. Jullie moeten de macht van Satan nooit onderschatten,
want hij kan elke ziel vangen, ongeacht hoe goed ze zijn. Eerst zal hij, de Boze, zeer overtuigend zijn
wanneer hij het slachtoffer vult met zijn leugens. Hij zal zelfs een geestelijke gewaarwording scheppen alsof
Ik het ben, de Moeder van God, die met de ziel spreekt. Hij zal de liefde tot God van de ziel gebruiken om in
haar geleidelijk een gevoel van verontwaardiging te doen doordringen tegen wat de ziel begrijpt als zijnde
een boze handeling, daad of woord. Hij strikt de zielen die, bij momenten, trouwe volgelingen van God
kunnen zijn. Maar vanaf het moment dat een ziel de Boze toestaat haar te vullen met om het even welke
vorm van haat, dan zal zij het onmogelijk vinden om zich van hem te bevrijden. Alleen gebed en grote daden
van boete en nederigheid kunnen hem verdrijven. Na een tijdje, zal de ziel beseffen dat iets haar verstoort,
wanneer woede, ongemak, angst en een volledig gebrek aan vrede in de ziel de overhand nemen. De Boze
zal niet rusten, totdat de ziel zich, uiteindelijk, tegen God keert en tegen Hem lastert.
Kinderen, jullie mogen je nooit inlaten met diegenen die twijfels zaaien in jullie ziel omtrent de Volmaaktheid
van God. Wanneer jullie je inlaten met diegenen die God vervloeken, zullen jullie aangestoken worden.
Indien jullie dat doen, zullen ook jullie gevuld worden met een haat die jullie nooit eerder gevoeld hebben.
Dan zullen jullie grote bijstand en tussenkomst nodig hebben, alvorens jullie waardig kunnen gemaakt
worden om weer in Gods Tegenwoordigheid te kunnen staan.
Negeer elke vorm van haat, want die kan nooit van God komen. Er is slechts één bron van waaruit haat
ontstaat en dat is Satan. Ga om met Satan en met diegenen wier harten vol haat zitten, en dan zal dat venijn
ook in jullie ziel overstromen. Negeer die situatie. Blijf zwijgen. Bid voor die zielen die anderen haten. Jullie
moeten mijn Heilige Rozenkrans bidden als bescherming tegen deze bekoring.
Ik waarschuw jullie voor deze dingen, daar de macht van Satan in deze tijd zo sterk is, terwijl hij probeert de
zielen te stelen van al die mensen over de hele wereld die in mijn Zoon, Jezus Christus, geloven en
diegenen die mij, Zijn geliefde Moeder, trouw zijn. Alstublieft luister naar mij, in deze tijd, door dit Gebed
te bidden om jullie tegen haat te beschermen.

Kruistochtgebed (138)
Bescherming tegen haat.
“O Moeder van Verlossing, bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij stilzwijgend te blijven, wanneer ik met haat geconfronteerd wordt.
Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus, wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
Help mij om mij af te wenden van diegenen die mij bestoken met woorden die de Leer van uw Zoon ontkennen
of van diegenen die mij beschimpen omwille van mijn geloof.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder, opdat zij Satan zouden verwerpen en de vrede van uw liefde en het Rijk van
de Heilige Geest zouden voelen in hun zielen. Amen.”
Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussen-figuur. Geen middenin.
Jullie zijn ofwel voor mijn Zoon ofwel tegen Hem.
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Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1066. De wereld zal buigen, neerknielen op beide knieën en het beest verafgoden.
Vrijdag, 28 februari 2014, 21:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef Mijn Restleger en al diegenen die nooit van Mijn Heilig Woord
afwijken, gezag over naties, wanneer de afvalligheid allen verblindt in de naam van de eenwording.
Aan jullie zullen grote Gunsten, grote Genaden en de kracht gegeven worden om de gelovigen, de
zwakken en diegenen die verdwaald zijn in een dorre woestijn, te leiden. Jullie zullen de Ware Geest
worden, de enige overgebleven Rest van de Geest van de Heer in een kerk, die zal beroofd worden
van Mijn Heilige Aanwezigheid. Mijn Aanwezigheid zal alleen verblijven in diegenen aan wie de
bevoegdheid gegeven wordt om het Woord van God te dicteren en dorstige zielen tot de Bron van het Leven
te leiden.
Wanneer de valse boodschappers, die beweren dat ze woorden en instructies van de Hemel ontvangen,
zich binnenkort aandienen, zullen ze worden als prinsen op de troon, die snel zal worden onthuld in de
nieuwe tempel van de gruwel. Dit nieuwe regeercentrum zal getooid worden met zijn eigen toegewijde
dienaren, waarzeggers en met diegenen die vervuld zijn van de geest van duisternis – en allen zullen de
antichrist vleien.
De wereld zal buigen, knielen op beide knieën en het beest verafgoden. Geen greintje pure liefde zal in hun
hart blijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie, met jullie
linkerhand, het beest de hand schudden, en dat zal jullie aantrekken en onderdompelen in zijn boze greep.
Wanneer jullie je ziel openen voor de Boze, zal hij ze binnenkomen en hij zal jullie nooit een moment van
rust geven. Omwille van jullie vrije wil, zullen jullie proberen om hem te bevechten, maar jullie zullen niet
sterk genoeg zijn.
Mijn Rest zal zich zijn weg banen, onbevreesd en getekend met het Licht van Mijn Aangezicht, naarmate zij
miljoenen verzamelen uit de vier hoeken van de Aarde, om hun de Waarheid te brengen. Zij zullen het
Evangelie prediken, Mijn Woord verkondigen en nooit van de Waarheid afwijken. Zij zullen worden
geminacht, bespot, vervolgd, verraden – zelfs door diegenen die het dichtst bij hen zijn – en toch zullen ze
nooit hun ogen van Mij afwenden.
De wereld zal de Waarheid niet verwelkomen, wanneer de mensen geïndoctrineerd werden met valse
vroomheid en de voldoening die ze zullen voelen, want in dat stadium zal de zonde in al zijn vormen ontkend
worden.
In elke oorlog kan er maar één winnaar zijn. Wanneer de mens tegen God vecht, zal hij altijd falen. Wanneer
hij de kant van de bedrieger kiest, zal hij uitgeworpen worden en nooit het Licht van Mijn Gelaat zien.
Bid, Mijn geliefde Rest, voor diegenen die bedrogen zullen worden door de antichrist. Ik wil dat deze zielen
onder Mijn Bescherming worden gebracht. Ze zullen Mij niet zoeken, maar door jullie gebeden, zal Mijn
Vader bemiddelen, zodat ze onder Mijn Grote Barmhartigheid kunnen komen.
Jullie Jezus

1067. Eenmaal jullie Mij hebben, hebben jullie alles.
Zondag, 2 maart 2014, 20:14 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten van strijd waarin mensen zich hulpeloos kunnen voelen. Er zijn
momenten van tragedie waarin zij zich beangstigd voelen. En er zijn momenten dat de mens wanhoopt en
alle hoop uit zijn leven verdwijnt. Er zijn momenten van ellende wanneer de mens zich afsnijdt van diegenen
die hem beminnen – wanneer hij het gevoel heeft dat het leven voor hem te moeilijk is om door te gaan. Ik
zeg tot diegenen die zulke pijn ervaren, om beroep te doen op Mij en Mij, jullie Jezus, te vragen al jullie lijden
weg te nemen. Offer Mij al jullie beproevingen, wanneer zij voor jullie te veel worden om dragen. Het is op
dat moment, wanneer jullie je verschrikkelijke angst overgeven, dat Ik de wolk zal optillen die jullie ziel
verduistert en jullie geest verwart.
Geef nooit toe aan lijden. Denk nooit dat alles hopeloos is, want eenmaal jullie Mij hebben, hebben jullie
alles. Ik Ben jullie steunpilaar in dit leven en Ik alleen kan jullie helpen. De mens moet altijd worstelen om te
overleven, ongerechtigheid te bestrijden, deugdzaamheid in ere te houden en nooit bang te zijn om de
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Waarheid te verkondigen. Maar wanneer datgene wat jullie zien jullie grote pijn en lijden geeft, omwille van
ongerechtigheden, dan kan Ik alleen jullie ondersteunen tijdens dergelijke beproevingen.
Niets van wat de wereld jullie kan bieden kan jullie echte troost geven in tijden van nood. Alleen Ik,
Jezus Christus, kan jullie de vrede van geest schenken en sterkte en moed geven om haat,
ongerechtigheid, vervolging en eenzaamheid te weerstaan. Ik moet jullie eerste keuze zijn in tijden van
nood, wanneer jullie op Mij beroep moeten doen. Ik alleen zal jullie rust brengen, vrede en bevrijding van
angst, want Ik Ben Liefde en wanneer liefde in jullie zielen woont kunnen jullie alles doen.
Jullie Jezus

1068. Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan.
Maandag, 3 maart 2014, 23:37 u.
Mijn zeer geliefde dochter, denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen door de Liefde dat Ik
met de wereld communiceer, door middel van het Boek der Waarheid.
Op Bevel van Mijn Vader verzamel Ik al Zijn dierbare kinderen, als één met Hem en in Hem. Het is
Liefde, die deze Goddelijke Tussenkomst toelaat. Mijn Vader verdraagt Pijn, Woede, Ongeduld en
Frustratie vanwege de smet van de zonde, die de ziel van elk van Zijn kinderen vergalt. Maar het is Zijn
eeuwige Liefde voor jullie allemaal, die het Licht van God op Aarde gloeiend houdt.
Zonder dat Licht zou er slechts duisternis zijn, niet alleen van geest, maar op Aarde zelf. Daglicht zou niet
bestaan. De zon zou niet schijnen, noch zou de maan de nacht verhelderen. De sterren zouden verdwijnen.
Nochtans blijven al die Gaven op hun plaats dankzij de Liefde van God. Wanneer deze Liefde wederzijds
is, brengt ze grote vreugde naar Mijn Vader, want Hij weet dat van zodra de geest van liefde in de
zielen aanwezig is, hij alle duisternis van de ziel kan overwinnen.
Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan. Liefde voor elkaar zal het kwaad
vernietigen. Liefde voor God zal de macht van Satan over de mens vernietigen. Loyaliteit aan de Geboden
van God zal de ziel perfectioneren en, op haar beurt, het menselijk ras redden van de verbanning en de
scheiding van God.
Wanneer het Licht van God in jullie harten wordt bewaard en de Liefde van God voor elkaar aanwezig is in
jullie ziel, dan kan en zal alle kwaad worden overwonnen. Wanneer jullie van God houden, zullen jullie een
diepe vrede in je binnenste voelen, want wanneer jullie je liefde voor Hem tonen, zal Hij jullie vullen met Zijn
Genaden. Jullie moeten altijd troost vinden in de machtige Liefde, die God in Zijn hart voor ieder van jullie
bewaart. Wie jullie ook zijn, welke grieven jullie Hem ook mogen veroorzaakt hebben en ongeacht hoe
verdorven jullie zonden zijn, Hij zal jullie vergeven – altijd. Het enige wat jullie moeten doen is Hem
aanroepen door Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te vragen om namens jullie in te grijpen door
verzoening.
Kom tot Mij met jullie gebed en zeg:
"Jezus, neem mij onder Uw Bescherming naar mijn Vader en breng mij Eeuwige Verlossing."
Wanneer jullie naar Mij komen, met echte wroeging in jullie ziel, zal het Koninkrijk der Hemelen van jullie zijn.
Jullie Jezus

1069. Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard.
Dinsdag, 4 maart 2014, 17:00 u.
Mijn lieve dochter, het is belangrijk dat mensen over de hele wereld zich omkeren en Mij, in deze tijd,
vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.
Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard en dan zal de grootste vijand, dat
is het communisme, grote beroering veroorzaken bij alle naties. Macht en machtshonger, ontstaan uit
egoïsme. Diegenen die macht zoeken zullen er, met de tijd, geen hebben, wanneer zij voor Mij zullen
moeten verschijnen. Zij die de zwakken en de kwetsbaren vervolgen zullen te lijden hebben onder hun eigen
vervolging, driemaal datgene wat zij anderen hebben aangedaan.
Deze oorlogen zullen eindigen in beroering. Levens zullen verloren gaan, maar dan zal de oorlog in het
Oosten een nog grotere oorlog teweegbrengen. Wanneer die oorlog uitbreekt, zullen miljoenen levens
verloren gaan. Wanneer alles hopeloos lijkt, zal de man van vrede verschijnen en dan zal het begin
van het einde ervaren worden.
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Mijn Leven, Mijn Tegenwoordigheid, zal ervoor zorgen dat hoop, liefde en gebed zullen aanhouden, om zo
de pijn van Gods kinderen, tijdens deze tijden, te verzachten. Alle oorlogen, dat verzeker Ik jullie, zullen van
korte duur zijn. Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zullen kortstondig zijn, maar weet wanneer zij
plaatsvinden, dat de timing van al wat moet zijn in Mijn Vaders Handen zal liggen.
Jullie Jezus

1070. Ik Ben Een-en-Al-Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak.
Dinsdag, 4 maart 2014, 21:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vergeet niet dat God altijd recht spreekt in het voordeel van de onderdrukten. Hij
zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. Voor elke man die wordt verheven, zal de minste van de
minsten in de wereld in Mijn Koninkrijk worden verheven. De onderdrukkers in jullie wereld zullen zelf
onderdrukten worden, op de Laatste Dag van het Oordeel.
Ik ben Een-en-Al Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak. Ik berisp jullie niet door het onrecht dat jullie aan
anderen deden, de haat die jullie aan anderen toebrachten of de harde manier waarop jullie anderen
oordeelden te herhalen. Zo groot is Mijn Liefde, dat Ik jullie elke zonde zal vergeven, behalve de
eeuwige zonde, die het Woord van God vervloekt. Ik zal jullie altijd vergeven, ongeacht hoe jullie Mij of
Mijn dienaren, die naar jullie werden gezonden om jullie te verlossen, kruisigen. Sinds Mijn Kruisiging is de
mensheid nooit getuige geweest van Mijn Tussenkomst zoals nu, nu Ik jullie het Boek der Waarheid
breng.
De tijd is nu nabij, want ik verzamel alle naties voor de laatste reünie. Ik zal diegenen die van Mij zijn,
door middel van hun daden, hun woorden en hun handelingen, meenemen in een nieuw begin, dat de
nieuwe wereld, het Nieuwe Paradijs zal worden. Mijn Koninkrijk zal van jullie zijn. Ik zal Mijn volk uit alle
hoeken van de Aarde verzamelen. Sommigen zullen van Mij zijn, terwijl de anderen zullen gestraft worden
voor hun goddeloosheid. Diegenen die geroepen zijn, evenals diegenen onder jullie die van bij het begin van
de tijd werden gekozen, zullen als leeuwen zijn. Uit de Hemel zal jullie moed geschonken worden en
jullie zullen die nodig hebben indien jullie de haat, die jullie zal betoond worden, moeten overwinnen.
Alstublieft, wees nooit bang van Mijn vijanden. Negeer hun gif. Hun stemmen kunnen brullen en hun
geschreeuw kan oorverdovend zijn, maar ze hebben geen macht over jullie. Wanneer jullie echt van Mij
zijn, dan zullen de vuren van de Hel jullie nooit overweldigen.
Jullie Jezus

1071. Wat verkeerd is zal als juist beschouwd worden en wat juist is als verkeerd.
Donderdag, 6 maart 2014, 13:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen proberen aan te zetten om te zondigen, doen zij dat op
uiteenlopende manieren, die niet duidelijk lijken.
De bekoring om te zondigen is verlokkelijk en het slachtoffer zal altijd moeite hebben om haar weg te
drukken. In het geval van diefstal, zal de zondaar aangetrokken worden tot de grote beloning, die de zijne
zou zijn, indien hij zou instemmen te stelen. In het geval van een fysieke aanval en lichamelijke schade aan
een ander toegebracht, zal het slachtoffer verleid worden door haat, die hem als iets goeds wordt
voorgesteld. Hij zal ervan overtuigd zijn dat hij slechts betrokken is in een bestraffing die noodzakelijk is in
de naam van gerechtigheid. In andere gevallen, zal het slachtoffer aangetrokken worden tot zonde zonder er
iets verkeerds in te zien, omdat de verlokking zo aantrekkelijk zal zijn.
Zonde en de bekoring om te zondigen zullen altijd als een goede zaak voorgesteld worden, onschadelijk, en
in vele gevallen zullen ze opgevat worden als volkomen terecht te zijn. Wat kwaad is zal als goed
beschouwd worden en wat goed is als kwaad. Alles waarbij Satan betrokken is, en vooral wanneer hij de
mens bekoort met elk denkbaar voorwendsel om God de rug toe te keren, zal achterstevoren gebeuren.
Overal waar Satan aanwezig is zal er verwarring zijn. Niets zal zijn zoals het zou moeten zijn. Niets goeds
kan er komen van zijn aantasting. Zielen die ingaan op zijn intriges, zullen tijdens en nadat de zonde
bedreven werd te lijden hebben onder een zeer verward geweten. De belangrijke les hier is om de situaties
te vermijden waarin jullie bekoord worden. Om dat te doen, moeten jullie bidden om de kracht in staat van
Genade te blijven.
Laat niemand ooit geloven dat hij uit zichzelf voldoende kracht heeft om de druk van de geest van
het kwaad te weerstaan. Wanneer jullie dat geloven, zullen jullie plots en onverwacht vallen. Jullie moeten
waakzaam blijven, elke minuut van elke dag, want jullie weten nooit wanneer de Boze aan het werk is. Hij is
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zeer listig en zeer voorzichtig. Velen hebben geen idee hoe Satan werkt, maar een ding is zeker. Hij zal jullie
niets dan ellende en smart geven. Daarom moeten jullie elke dag het gebed tot de Heilige Michaël
bidden.
“Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen
van de duivel. Wij smeken u ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen, en gij Vorst van de Hemelse
Legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke Kracht in de hel terug. Amen.”
Satan en alle demonen, die over de Aarde ronddwalen, zijn op dit moment hard aan het werk om jullie
van Mij weg te trekken – nu meer dan in alle andere tijden sinds Ik op de Aarde wandelde. Jullie
moeten je ogen op Mij gericht houden en naar Mij luisteren, zodat Ik jullie kan blijven beschermen.
Jullie Jezus

1072. Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn Ogen.
Zaterdag, 8 maart 2014, 13:37 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Kracht van de Heilige Geest is op zijn sterkst op dit moment in de
wereld, door middel van deze Boodschappen. Terwijl de haat die Satan de mensheid toedraagt over de
hele wereld intens is geworden, zo is ook de Kracht van de Heilige Geest toegenomen en zij zal met grote
sterkte toeslaan op de kern van het kwaad.
Onthoud altijd dat de strijd die tussen God en Satan bestaat, gaat om de zielen van de mensen. En
terwijl elke kracht en Genade over de mensheid uitgestort worden door Mijn Vader – worden door de Boze
elke slechte daad en handeling gepleegd over de zielen. Veel mensen zijn ongevoelig voor wat er gebeurt
en helaas geven velen zich gewillig aan Satan door hun ziel open te stellen en hem toe te laten deze binnen
te treden.
Het kan enige tijd duren voordat Satan zich echt in zielen manifesteert en diegenen die voortdurend
verzoening zoeken door Mij, Jezus Christus, zullen de Genaden bekomen om tegen hem op te staan, om
zich te beschermen tegen het bezwijken aan handelingen die kunnen leiden tot volledige verdorvenheid. Ik
roep jullie allen op om te bidden voor de zielen die het slachtoffer worden van Satans boze plannen
en bedoelingen. Wil alstublieft volgend Gebed bidden:

Kruistochtgebed (139)
Voor de kracht om het kwaad te verslaan.
“Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de duivel. Bedek mij en al diegenen die zwak en weerloos zijn in
zijn aanwezigheid met Uw Kostbaar Bloed. Geef mij de moed om hem te negeren en help mij, elke dag, om elke
poging van hem te vermijden om me op de een of andere manier in beslag te nemen. Amen.”
Gelieve Mijn waarschuwing niet te negeren, over de gevaren van het zich inlaten met de duivel, door
te bezwijken voor zijn slechte wegen. Wanneer jullie zijn eigenschappen trachten te evenaren, waaronder
liegen, genotzucht, het toebrengen van pijn aan anderen en het belasteren van jullie buren, dan zullen jullie
weten dat hij jullie heeft verslonden en het zal alleen door Mij zijn en door de Genaden die Ik jullie schenk,
dat jullie in staat zullen zijn om los te raken uit de greep waarin hij jullie zal vasthouden.
Roep altijd tot Mij, Jezus Christus, wanneer jullie in je hart weten dat het door de invloed van de duivel is dat
jullie onrein worden in Mijn Ogen.
Jullie Jezus

1073. Moeder van Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen
komen om God te eren.
Zondag, 9 maart 2014, 17:25 u.
Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder mijn bescherming zijn wanneer jullie mij, de Moeder van Verlossing,
daarom vragen, doorheen deze Missie. Ik ben een dienares van God en het is mijn rol om mijn Zoon,
Jezus Christus, te dienen en Hem te helpen in Zijn zoektocht naar zielen, die zich zal uitstrekken over
de hele Aarde. Hij zal geen enkele natie uitsluiten. Mijn Zoons plannen om de wereld voor te bereiden,
omvatten elk ras, natie, geloofsovertuiging en elke man, vrouw en kind zal er zich van bewust zijn dat Hij
komt om hen te helpen. Hij doet dit vanuit zijn diepe Liefde, die God in Zijn Hart voelt voor Zijn kinderen.

832

Veel mensen, die geen enkele religie praktiseren, zullen de Tussenkomt in de wereld door mijn Zoon,
Jezus Christus, niet kunnen negeren. Zij zullen overweldigd worden en in het begin zullen zij niet in
staat zijn om de buitengewone spirituele ervaring te begrijpen die zij zullen voelen, in elke vezel van
hun harten en zielen. Wat een vreugde zal De Waarschuwing voor veel mensen zijn, daar met haar het
bewijs zal geleverd worden van het Bestaan van mijn Zoon. Met deze Gave, zullen velen vervuld worden
van een vreugde die zij nog nooit voorheen gevoeld hebben, eveneens met een groot verlangen om in Jezus
gezelschap te vertoeven.
Terwijl alle twijfels omtrent het Bestaan van mijn Zoon zullen verdwijnen uit de geesten van diegenen die
blind zijn voor de Waarheid van het Woord van God – zullen velen geestelijke begeleiding nodig hebben
eens de Waarheid van de Waarschuwing geopenbaard is. Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen
komen om God te eren. Dat zal een periode zijn van grote beproevingen; omdat Gods vijanden alles in het
werk zullen stellen om de wereld ervan te overtuigen dat De Waarschuwing – De Gewetensverlichting – niet
heeft plaatsgevonden.
Wanneer God Zichzelf zo vernedert om Zijn kinderen op te roepen en wanneer Hij hen smeekt naar Hem te
luisteren, dan is dat één van de grootste Daden van Edelmoedigheid van Zijn kant. Kinderen, aanvaard De
Waarschuwing met goede Genade, want voor velen zal het de levenslijn zijn die zij nodig hebben om
te leven in de wereld zonder einde. Verwerp nooit grote handelingen of wonderen van de Hemel, want zij
dienen voor het heil van allen, opdat verlossing zou verleend worden aan de massa’s en niet slechts aan
enkelen.
Wees altijd dankbaar voor mijn Zoons Grote Barmhartigheid. Jullie hebben gehoord hoe Edelmoedig Hij
is en weldra zullen jullie getuigen zijn van de omvang van Zijn Barmhartigheid, die de wereld zal
omvatten.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1074. De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding.
Maandag, 10 maart 2014, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeer binnenkort zal je een aantal aankondigingen horen door bedriegers,
die Mijn Huis op Aarde geïnfiltreerd zijn. De ketterijen die uit hun mond zullen rollen en hun daden zullen
tot nieuwe wetten leiden, die het Woord van God verontreinigen en die opgedrongen zullen worden aan allen
die trouw zijn aan het Woord.
De Sacramenten zullen minder worden en het aantal Missen zal langzaam worden ingetrokken totdat
ze zelden worden gehouden. Elke verontschuldiging zal worden gemaakt, maar dat alles zal de echte
reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn getuigen van alles wat Mijn
geliefde Moeder voorzegde in La Salette en Fatima. Jullie moeten begrijpen dat het plan erin bestaat om
elke Kerk van God te ontheiligen, voordat de antichrist op de troon in Mijn Tempel zit, in al zijn verachtelijke
glorie. Diegenen die antwoorden vragen zullen genegeerd worden en later belachelijk gemaakt voor het
durven in vraag stellen van diegenen die beweren Mijn Kerk op Aarde te leiden.
Elke zonde in de Ogen van God zal uiteindelijk afgewezen worden. Niet alleen zal de zonde verworpen
worden, maar ze zal in elke verachtelijke vorm op Mijn Altaar worden gepresenteerd. De afschaffing
van de zonde zal opgemerkt worden in de indoctrinatie van de opvoeding van kinderen. Vooral
kinderen zullen dwangmatig met ketterijen gevoed worden. Zij zullen te horen krijgen dat indien ze deze
onderrichtingen niet aanvaarden, ze schuldig zullen zijn van diegenen streng te oordelen, die verklaren dat
zonde een goede zaak is. Kinderen zullen worden onderricht om nooit openlijk het Woord van God te
verkondigen in het bijzijn van anderen, uit vrees om ervan beschuldigd te worden tegen de mensenrechten
te zijn.
Elke poging om onder jongeren op enigerlei wijze de moraal te bevorderen, zal met geweld bestreden en
veroordeeld worden. Christenen, en diegenen die openlijk hun recht verklaren om de Christelijke Leer in
praktijk te brengen, zullen worden neergeslagen en het zwijgen worden opgelegd. Hun woorden zullen
gefluister worden en de mensen zullen beschaamd zijn om toe te geven dat ze Christenen zijn. En terwijl de
rechten van niet-christenen zullen worden gehandhaafd, zullen het de rechten van atheïsten zijn, die van het
allergrootste belang zullen worden verklaard. Zoals Ik jullie heb verteld, zal de haat tegen de Christenen
buiten Mijn Kerk toenemen. Dan zal zij van binnenuit stuk-voor-stuk uit elkaar worden genomen tot er niets
anders overblijft dan een schelp. De bakstenen en de mortel zullen nog steeds op hun plaats zijn, maar Mijn
Kerk op Aarde, zoals jullie ze kennen, zal veranderd zijn boven jullie begripsvermogen.
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Mijn mensen zijn Mijn mensen – diegenen die het Heilige Woord van God zullen handhaven en die de
Heilige Sacramenten blijven benutten, die voor jullie beschikbaar zullen worden gemaakt door Mijn
dappere en moedige gewijde dienaren, die Mij nooit in de steek zullen laten.
Wanneer jullie horen dat Mijn Woord – bevat in het geschreven Woord en eeuwenlang doorgegeven in het
Boek van Mijn Vader – in vraag gesteld en geanalyseerd wordt, met een verlangen om Het te herschrijven,
dan moeten jullie dit weten. Ik machtig zulke ketterij niet. Ik veroordeel deze verraders vanwege de zielen die
ze op een dwaalspoor zullen brengen. Jullie mogen evenmin ooit naar iemand luisteren die jullie vertelt om
Mijn Woord te ontkennen.
Binnenkort zullen jullie elke wet in jullie landen en kerken zien veranderen, om elke vorm van zonde
te verwelkomen en ze te legaliseren. Beide reeksen van wetten zullen in elkaar overlopen als één totdat
het Woord van God uiteindelijk niet meer zal worden besproken of nageleefd. De rechten opeisen van
Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding en zal strafbaar zijn in vele opzichten. Diegenen onder
jullie die niet geloven dat deze dingen mogelijk zijn zullen dan, helaas, getuige zijn van deze zaken in jullie
eigen leven en zoals voorzegd.
Hoeveel van jullie zullen trouw blijven aan Mijn Woord? Mijn Leer? Niet veel. Toch zijn het diegenen die
zeggen dat ze Mij nu eren en die Mijn Kerk toegewijd zijn, die de eersten zullen zijn om hun rug toe te keren
aan de Waarheid.
Jullie Jezus

1075. Moeder van Verlossing: Zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de
kop van een geit verborgen in zijn omslag.
Dinsdag, 11 maart 2014, 20:39 u.
Mijn lieve kind, toen Ik mijn Zoon ter wereld bracht, betekende dit dat Ik niet alleen de Mensenzoon baarde,
de Verlosser van de Wereld, maar ook een nieuw begin bracht. Door de geboorte van mijn dierbare Zoon
was de wereld verlost en werd aan de mensheid een bijzonder Geschenk gegeven. Dat Geschenk werd
afgewezen, maar de mensheid haalt er nog steeds haar voordeel uit, omdat zo velen de Waarheid aanvaard
hebben.
De geboorte van mijn Zoon luidde de geboorte in van Zijn Kerk op Aarde, daar beide geboren werden
uit mij, een reine dienstmaagd van de Heer. Ik zal het zijn, de vrouw bekleed met de zon, die door het
serpent, samen met de Kerk van mijn Zoon, naar de woestijn zal verbannen worden. Elk spoor van mij, de
Moeder van God, zal weggewist worden. Verschijningen die aan mij worden toegeschreven, zullen
belachelijk gemaakt worden en mensen zullen de opdracht krijgen, vanwege de vijanden binnen de
Kerk van mijn Zoon, om alle geloof dat eraan gehecht wordt, op te geven. Vervolgens zal de Kerk van
mijn Zoon afgedankt worden, samen met de ware volgelingen van Christus. De Heilige Missen zullen
ophouden en terwijl dit alles gebeurt, zal het serpent zijn dienaren verspreiden en zij zullen hun zetels
opeisen in elke Christelijke Kerk. Deze overname zal van zo’n omvang zijn dat veel mensen, ware gelovigen,
zo stomverbaasd zullen zijn dat zij te bang zullen zijn om op te staan om de ontwijding aan te klagen die zij
zullen te zien krijgen, uit vrees voor hun leven.
Gedurende die tijd, zal mijn Zoons Restleger in elke natie, over de hele wereld, samenkomen om leiding te
geven aan de verlorenen en verbijsterden, tijdens deze verschrikkelijke periode van teistering. Dat Leger zal
grote macht ontvangen over het kwaad dat zal vastgesteld worden in wat eens de Kerken van mijn
Zoon waren. Door de Kracht van de Heilige Geest zullen zij de Waarheid preken – de Ware Evangeliën –
het Ware Woord, dat aan de wereld gegeven werd in de Heilige Bijbel. De Bijbel zal openlijk uitgedaagd
worden door bedriegers binnen de Christelijke Kerken en zij zullen elk Onderricht in vraag stellen dat
waarschuwt voor het gevaar van de zonden. Zij zullen de inhoud verdraaien en zij zullen een nieuw rood
boek presenteren met de kop van een geit verborgen in zijn omslag, verborgen binnenin het symbool van
het kruis.
Voor de buitenwereld van ongelovigen zal dat als een revolutie overkomen en een die hen fascineert en
diegenen aanspreekt die het Bestaan van God verwerpen. Grote vieringen zullen in vele landen een
aanvang nemen. Zij zullen al te graag de vrijheid vieren, vrijheid van alle morele verplichtingen, in naam van
een wereldwijde eenheid en een viering van mensenrechten.
Het Licht van mijn Zoons Tegenwoordigheid zal hooggehouden worden, als een baken, door diegenen die
mijn Zoons Restleger zullen leiden. Dat Licht zal zielen blijven trekken, van overal, ondanks de verspreiding
van het heidendom over alle kerken, van alle gezindten, met uitzondering van de twee getuigen – de
Christenen en de Joden, die trouw zullen blijven aan Gods Wil.
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Daarna, wanneer de Grote Dag aanbreekt en nadat de drie verschrikkelijke dagen van duisternis
voorbij zijn, zal er een groot Licht over de Aarde verschijnen. Dat Licht zal mijn Zoon omgeven en de
zon, die op haar sterkste kracht zal zijn, zal neerdalen over de wereld – beide op hetzelfde moment.
Niemand zal ontbreken om dit bovennatuurlijk spektakel te zien. Het geraas van de aankondiging zal door
allen gehoord worden doorheen elke vorm van communicatie die door mensen gekend zijn. Bijgevolg zullen
allen een grote gebeurtenis verwachten, maar zij zullen niet de tijd kennen, het uur of de dag. En dan zullen
zij, wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens, samengebracht worden.
Bid, bid, bid dat de wereld de voorbereiding niet zal verwerpen, die nodig is vooraleer de mensheid het Licht
kan zien van het Gelaat van mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1076. Mijn Tranen zullen tegen die tijd zijn opgehouden, maar Mijn Verdriet zal nooit
eindigen.
Woensdag, 12 maart 2014, 21:08 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens van Mij scheidt, volg Ik hem naar de uiteinden van de
Aarde om hem terug tot Mij te trekken. Hij kan Me beledigen, verschrikkelijke wreedheden plegen en
zelfs zo ver gaan als om alle kwaad te verafgoden, met inbegrip van het zichzelf tot slaaf van de
duivel maken, maar Ik zal nooit opgeven.
Ik zal op vele manieren in zijn leven ingrijpen. Ik zal echte liefde in zijn leven introduceren; en Ik zal zijn
hart openen om andere mensen te beminnen; Ik zal aan zijn geweten trekken; Ik zal toelaten dat hij zal lijden
door de handen van anderen – alleen om hem nederig te maken en daardoor meer open voor Mij, Jezus
Christus. Ik zal hem de eenvoud van de wereld in al zijn glorierijke schoonheid laten zien, zoals die door Mijn
Vader werd geschapen, om hem weg te lokken uit de buurt van valsheden die zijn leven verwoesten. Ik zal
hem, door kleine kinderen, het belang laten zien om de behoeften van diegenen die op hem rekenen vóór
zijn eigen behoeften te plaatsen. Ik zal hem de lach brengen, hem grote daden van vriendelijkheid door
zuivere zielen laten zien en Ik zal hem voorbeelden van zijn eigen zwakheid tonen, zodat hij weet dat hij niet
groter is dan God. Ik kan hem toelaten om ziek te worden, indien hij zich daardoor aan Mij zal overgeven en
dan zal, in dergelijke gevallen, Mijn Barmhartigheid op haar grootst zijn. Want het zijn zulke zielen die zich
het meest waarschijnlijk tot Mij wenden en dan zullen en kunnen ze door Mij gered worden.
Hoeveel moeite doe Ik, jullie geliefde Jezus Christus, om ieder van jullie op te nemen in de veiligheid
van Mijn Armen – Mijn Schuilplaats. En hoeveel van jullie draaien nog steeds de andere kant op en
negeren Mij.
Ik kom tussenbeide via boodschappen, gegeven aan echte zieners en visionairs, en deze hebben miljoenen
bekeerd. Ik stuur tekenen; Ik schenk Genaden uit de Hemel; Ik breng jullie Gaven door de Heilige
Sacramenten en miljoenen hebben zich bekeerd. Helaas hebben niet genoeg (mensen) zich tot Mij gewend
en dit is de reden waarom Ik niet zal rusten totdat elk teken, elke wonder, elke Gave, elke profetie en elke
Tussenkomst is uitgeput geworden, voordat Ik kom om te oordelen.
Het zal een trieste dag zijn als diegenen die Mijn Gaven en Mijn Tussenkomst weigeren op de Grote
Dag vóór Mij staan en Mij nog steeds ontkennen. Zelfs dan, wanneer Ik ze de kans geef om hun trots
opzij zetten en tot Mij te komen, zullen ze nog steeds weigeren. Tegen die tijd zal er niets meer zijn dat Ik
kan doen om ze Eeuwig Leven te brengen, want zij zullen het niet verwelkomen. Jullie kunnen je afvragen
waarom dat het geval is en dus zal Ik het uitleggen.
Wanneer de duivel de ziel verleidt, duurt het enige tijd voordat hij een sterke positie binnen de persoon krijgt.
Maar eens hij hem verslonden heeft, dicteert hij elke beweging die deze persoon maakt – hoe hij denkt, hoe
hij met mensen communiceert, hoe hij zondigt en de aard van de zonde waarin hij wil dat die ziel zich
uitleeft. De grootste macht die Satan dan over hen heeft is om hen ervan te overtuigen dat God kwaad
is. Satan zal de ziel overtuigen dat hij God is en dat God, in feite, de boze is. Dat is hoe deze zielen
zullen vernietigd worden door de slinkse geslepenheid en manipulatie van de duivel. Zo duister zullen deze
zielen worden, dat het staan in Mijn Licht ondraaglijk pijnlijk voor hen zal zijn en zij zullen hun gezicht voor
Mij verbergen. Mijn Tranen zullen tegen die tijd zijn opgehouden, maar Mijn Verdriet zal nooit eindigen.
Jullie Jezus
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1077. God de Vader: Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de
vervulling van Mijn Heilige Wil.
Donderdag, 13 maart 2014, 20:45 u.
Mijn liefste dochter, Mijn Bescherming strekt zich nu uit over al Mijn kinderen in de wereld die Mij
beminnen. Ik doe dat overvloedig, omwille van de bedreigingen die de mensen in deze tijd van de
geschiedenis tegemoet gaan.
Jullie, Mijn kinderen, moeten bidden voor ieder van diegenen die voor Mij verloren zijn. Ik smacht naar
hen. Ik hunker naar hun liefde. Ik ween om hen. Ik wacht op de dag wanneer zij Mijn Verbond zullen
begrijpen, door Mij in den beginne geschapen. Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de
vervulling van Mijn Heilige Wil. Het was door Mijn Verbond dat Ik de mens de nodige tijd gaf om tot
bezinning te komen en zichzelf te herkennen voor wat hij is en wat hij niet is. De mens werd geschapen door
Mijn Liefdevolle Hand, naar Mijn Eigen Beeld. Ik overstroomde zijn ziel met Mijn Liefde, Ik gaf hem volledige
vrijheid, door Mijn Gave van vrije wil en vrije keuze. Nooit wilde Ik dat de mens zijn wederzijdse liefde zou
schenken uit angst voor Mij. Ik verlangde enkel dat hij Mij zou liefhebben, net zoals Ik hem liefhad. Om Mij te
dienen schiep Ik Mijn Engelen nog vóór de mens, maar omwille van Mijn Liefde voor hen ontvingen ook zij
de Gave van vrije wil.
Het was door het verraad van Lucifer dat de mens leed. Hij, Lucifer, werd door Mij bemind en begunstigd. Hij
was uitgerust met buitengewone gaven en krachten en vele Engelen dienden onder hem. Toen Ik de mens
schiep, ontstak Lucifer in een jaloerse woede. Hij kon niet verdragen dat Ik Mijn kinderen in zo’n grote mate
zou beminnen en zo zette hij het plan op Mij van Mijn kinderen te scheiden. Hij verleidde Adam en Eva en
dat bracht mee dat zij, uit eigen vrije wil, Mijn Macht ontkenden en dachten – net zoals Lucifer – dat zij Mijn
Macht konden bereiken en een deel van Mijn Godheid konden opeisen.
Lucifer werd samen met zijn trouwe engelen – allen die toen en nu gruweldaden tegen Mijn kinderen
begingen – in de afgrond geworpen voor eeuwig. Maar omwille van hun vrije wil – die door Mij om niet en
met Liefde voor de mensheid gegeven werd, eiste Ik die nooit terug. Dus maakte Ik het Verbond om hun
zielen terug te winnen, door Mijn Plannen om hen te verlossen. Zij ontvingen enorme gunsten van Mij. Ik
zond profeten om hen te waarschuwen voor de gevaren die het ingaan op de bekoringen van de duivel
meebrengen. Ik gaf hun de Tien Geboden om hen te leiden en te helpen om overeenkomstig Mijn Wil te
leven. Ik zond hen Mijn enige Zoon, genomen van Mijn Eigen Vlees, om hen te bevrijden van de Hel.
Zij zouden dat niet aannemen, maar Zijn dood op het Kruis was het keerpunt in Mijn Plan van het
Laatste Verbond.
Het Boek der Waarheid is het laatste deel van Mijn Tussenkomst, vóór de Laatste Dag, wanneer Ik al
Mijn kinderen verzamel en terugbreng naar het Paradijs, dat Ik voor hen in de eerste plaats schiep. Zij
die naar de Waarheid luisteren en trouw blijven aan Mijn Heilig Woord, zullen grote begunstiging vinden bij
Mij. Zij die dat niet doen zullen ook gunsten vinden bij Mij, door de levens die zij leiden, de liefde die zij
anderen betuigen en de zuiverheid van hun ziel. Ik zal hen verwelkomen, eens zij toegeven dat zij de Hand
van Barmhartigheid aanvaarden, die hen zal aangereikt worden door Mijn Zoon.
De Laatste fase van de vervulling van Mijn Verbond zal pijnlijk zijn. Door de invloed van Satan en zijn
demonen, zullen vele mensen ertoe verleid worden hem te vereren en al zijn dienaren, die onder jullie
rondwandelen. Ik zal het lijden van zielen verdragen en de tegenspoed die vele onschuldige mensen zullen
verduren, maar slechts voor een korte tijd. Dan zal Ik mijn vijanden van het Aardoppervlak wegvegen. Ik
beloof jullie, lieve kinderen, dat Ik jullie pijn, smart en angst zal verzachten, door jullie te begunstigen met
krachtige Genaden en Zegeningen. Jullie zullen beschermd worden door de cirkel van Mijn Hiërarchie van
Engelen.
Om Mij te vragen jullie angst en verdriet te doen verdwijnen en jullie bevrijding te verlenen van vervolging,
bid alstublieft dit gebed.

Kruistochtgebed (140)
Bescherming door de Hiërarchie van Engelen.
“Liefste Vader, God van heel de Schepping, God de Allerhoogste, verleen mij de Genade en Bescherming door
Uw Hiërarchie van Engelen.
Stel mij in staat mij alleen te concentreren op Uw Liefde voor elk van Uw kinderen, ongeacht hoezeer zij U
beledigen.
Help mij het nieuws te verspreiden van het Laatste Verbond om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst
van Jezus Christus, zonder vrees in mijn hart.
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Verleen mij Uw bijzondere Genaden en Zegeningen om boven vervolging uit te stijgen, die mij door Satan, zijn
demonen en zijn handlangers op Aarde wordt toegebracht.
Sta mij nooit toe Uw vijanden te vrezen.
Geef mij de kracht mijn vijanden te beminnen en diegenen die mij vervolgen in de Naam van God. Amen.”
Kinderen, jullie moeten sterk blijven in deze tijd. Luister nooit naar de haat en het venijn die de Aarde zullen
overdekken als gevolg van de komende teistering. Wanneer jullie het zullen negeren, kunnen jullie Mij op de
meest heilzame wijze dienen, zonder enige kwaadwilligheid in jullie harten.
Wees voorbereid want er zal in de wereld veel woede uitbarsten, die tot Mij zal gericht zijn, God de
Allerhoogste en tot Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Bid voor diegenen die in een vacuüm van leugens
zullen meegezogen worden, wat hun niets dan smart zal brengen.
Blijf in Mij, met Mij en voor Mij.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1078. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de antichrist
Mijn Kerk binnentreden.
Zaterdag, 15 maart 2014, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de afvalligheid door Mijn Kerk kabbelt, zal in haar schoot de
grootste test van alle plaatsvinden voor al diegenen die Mij dienen. De crisis binnen Mijn Kerk op Aarde
zal betekenen dat veel priesters aan een vreselijk dilemma zullen lijden. Het geloof van velen van hen
werd reeds dooreen geschud en ze zullen moeten kiezen of ze een nieuwe plaatsvervangende
doctrine willen aanvaarden, die het Woord zal vervangen, of trouw blijven aan het Ware Geloof. Zelfs
de meest vromen onder hen zullen door de luide stemmen van de bedriegers overweldigd worden en zij
zullen beginnen om het belang van Mijn Onderrichtingen in de wereld van vandaag in vraag te stellen, waar
de zonde niet langer van enige betekenis zal worden verklaard.
De weg wordt voorbereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal binnenkort klaar zijn om de
nieuwe valse kerk te omarmen. Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke duisternis lijden en Mijn
Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. Mijn vijanden zullen verwoestende en
radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt
verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging
vechten als gevolg van de zonde van lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse
sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe
volgelingen, zal Ik ze niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen.
Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren door de
handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer ze jullie vertellen
dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan dat de heilige communie,
die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen nooit in staat stellen om de
betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is
afgeschaft, zal de antichrist Mijn Kerk binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie
zullen weten dat de wereld van de politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer
in hen Aanwezig zal zijn. Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal
laten schijnen en Mijn Aanwezigheid zal levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen
Kerken en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact te
houden.
Veronderstel nooit dat de zoon van Satan, de antichrist, agressief of als een kwaadaardige dictator
zal verschijnen, want dat zal zijn stijl niet zijn. In plaats daarvan zal hij veel vrienden hebben. Hij zal
geliefd worden door veel overheden, evenals door de vijanden binnen Mijn Kerk, die elke beweging
luidruchtig zullen toejuichen, totdat hij een ere-positie binnen Mijn Kerk krijgt. Kardinalen, bisschoppen en
andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en zullen hem in hun preken prijzen. Zijn
verleidingskracht zal zo groot zijn dat zij hypnotisch zal zijn. Hij zal, door de bovennatuurlijke macht van
Satan, al diegenen aantrekken die beslissingen nemen in Mijn Kerk, tot zij mettertijd voor hem zullen buigen
alsof hij Mij zou zijn.
Het zal door ambitieuze leden van de clerus zijn, gevallen in hun geloof, maar die niettemin nog steeds
gezegend zijn met de Gave van de Heilige Wijdingen, dat de antichrist extra kracht zal winnen. Hij zal uit
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deze arme misleide verraders van Mij het laatste segment van de macht putten van binnenin Mijn Kerk,
totdat het voor hem klaar is om haar als de nieuwe leider binnen te treden. Gedurende heel deze periode
van duisternis zullen Mijn vijanden, op een rustgevende en charmante manier, een buitengewoon vermogen
hebben om leugens te presenteren als zijnde de Waarheid. Alleen diegenen die blijven bidden voor
bescherming en die Satan aanklagen op elke manier die zij hebben geleerd, zullen in staat zijn om te
ontsnappen aan de klauwen van de antichrist.
Jullie Jezus

1079. Het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Zijn kinderen, moet
uiteindelijke aan hen teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie.
Zondag, 16 maart 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vlees werd, betekende dat dat het Heilig
Woord van God zich materialiseerde, zoals voorspeld werd in Mijn Vaders Boek.
Het Woord van God is zeer duidelijk en het verandert niet. Het zal voor eeuwig standhouden. Om het even
wie het Woord van God uiteen trekt en het aanpast om hem – of anderen – goed uit te komen, is schuldig
aan ketterij. Toen Ik in de wereld kwam, kenden Gods kinderen – en in het bijzonder Zijn geleerde dienaren
in Zijn Tempels op Aarde – de profetieën die in Mijn Vaders Boek stonden. Het was geen geheim dat Mijn
Vader Zijn Messias zou zenden om de mensheid te verlossen en dat feit werd in de tempels onderricht en in
elke lezing van de Heilige Schriften ingesloten. Alles wat van Mijn Vader komt, is de Waarheid. Hij liegt niet.
Het Woord van God staat in steen gegrift. Wat Mijn Vader zei in het begin zal gebeuren. Wat Hij beloofde zal
volbracht worden, ongeacht of de mensheid dat feit aanvaardt of niet.
Mijn Vader gaf aan de wereld Zijn Woord, vervolgens Zijn Vlees, door Mijn geboorte – Zijn enige Zoon Jezus
Christus – en dan beloofde Hij de mens Eeuwige Verlossing. Elk Woord dat opgetekend staat in de Heilige
Bijbel, zoals die gegeven werd in zijn oorspronkelijke vorm, inclusief het Boek der Openbaring, is de
Waarheid. Daarom mag de Belofte van Mijn Vader aan de wereld dat Hij Zijn Zoon zou terugzenden –
deze keer echter om de levenden en de doden te oordelen – nooit verworpen worden. De periode
vóór die Grote Dag zal woelig zijn en details over de aanlooptijd naar Mijn Tweede Komst, zijn vervat
in het Boek der Openbaring, zoals door de Engel van God aan Johannes gedicteerd werd.
Zeggen dat men een gedeelte van Mijn Vaders Boek aanneemt en een andere deel niet, komt neer op het
ontkennen van het Woord van God. Men kan niet een deel van de Waarheid aanvaarden en de rest van het
Woord van God verklaren als zijnde een leugen. Het Boek van Waarheid werd voorzegd aan Daniël en
dan in delen gegeven aan Johannes de Evangelist. Veel van wat er in het Boek der Openbaring staat
moet nog worden geopenbaard. Veel mensen zijn bang van de inhoud, en daarom proberen zij hem te
ontkennen, omdat de Waarheid een te bittere pil is om door te slikken. En toch is de Waarheid, wanneer zij
aanvaard wordt, iets dat veel gemakkelijker kan begrepen worden omdat er met haar ook meer klaarheid
komt. Klaarheid wil zeggen dat men zich gemakkelijker kan voorbereiden en met vrede in jullie ziel en
vreugde in jullie hart, omdat jullie weten dat Ik wederkom om de wereld te vernieuwen. Jullie zullen weten
dat het Paradijs dat door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen werd, uiteindelijk aan hen moet
teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie.
Niemand kan het Boek der Openbaring echt begrijpen, omdat niet elke gebeurtenis in detail of in
volgorde opgetekend staat, en dat is ook de bedoeling niet. Maar weet dit. Jullie kunnen er zeker van
zijn dat dit de periode is waarin Satans rijk sterft en omdat zijn einde nadert, zal hij Mij alle mogelijke
aanvallen doen ondergaan. Hij zal dat doen door Mijn Kerk op Aarde van binnenin te infiltreren. Hij zal zielen
van Mij stelen en Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie, ontheiligen. Maar Ik Ben de Kerk en Ik zal Mijn volk
leiden. Satan kan Mij niet vernietigen, want dat is onmogelijk. Toch kan Hij vele zielen vernietigen door hen
te misleiden en hen te doen geloven dat hij Mij is.
Net zoals de wereld voorbereid was op Mijn Eerste Komst, zo wordt hij nu voorbereid op Mijn Tweede
Komst. Diegenen die Mij bestrijden, in Mijn Pogingen om zielen te redden en die Mijn vijanden in de armen
sluiten, weet dit. Jullie zullen nooit de Macht van God overwinnen. Jullie zullen het Woord nooit vernietigen.
Jullie zullen Mijn Lichaam nooit ontheiligen en daarbij staande kunnen blijven.
Wanneer de profetieën, die opgetekend staan in het Boek der Openbaring, zich ontvouwen, moeten jullie
nooit wanhopen, want wees er zeker van dat de Liefde van God voor Zijn kinderen betekent dat Hij hard zal
optreden tegen Zijn vijanden en zal streven om al Zijn kinderen die Mij, Zijn enige Zoon erkennen, in Zijn
Goddelijke Haven van Vrede te brengen. En terwijl de vijanden van God de zielen van velen zullen stelen,
door een vernislaagje van charme en bedrog, zullen vele mensen schimpen op het Ware Woord van God.
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Voor diegenen die gezegend zijn met inzicht, vrees Mijn vijanden niet, maar wel de Toorn van God, omdat
die neerkomt op diegenen die de zielen trachten te stelen van diegenen die niet in de gaten hebben wat er
gaande is.
Gods Liefde is Almachtig en Zijn Trouw tegenover het overleven van elke persoon is oneindig. Maar Zijn
Bestraffing voor Zijn vijanden is net zo intens als definitief.
Jullie Jezus

1080. Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan om verheerlijkt te
worden door zondaars omwille van het begaan van zonden in Mijn Ogen.
Dinsdag, 18 maart 2014, 16:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging die hij eventueel ondergaat omdat
hij Mij als een Christen verdedigt. Jullie moeten nooit bang zijn voor vervolging in Mijn Heilige Naam, want
wanneer jullie vinden dat jullie bekritiseerd worden voor het spreken van de Waarheid, weet dan dat jullie
een ware dienaar van Mij zijn.
Alleen diegenen die in Mij en met Mij zijn, lijden door spot of haat in Mijn Naam. Diegenen onder jullie die
echt van Mij zijn en die hun wil overgeven zodat hij van Mij wordt, zullen het meest te lijden. Jullie moeten
altijd begrijpen dat wanneer de haat tegen gelijk welke geliefde volgeling van Mij op zijn sterkst is,
jullie er zeker van kunnen zijn dat dan ook Mijn Aanwezigheid het sterkst is. Het is veel beter om in
Mijn Naam pijn te verdragen, dan om verheerlijkt te worden door zondaars omwille van het begaan van
zonden in Mijn Ogen.
Liefste volgelingen van Mij, laat Mij jullie geruststellen dat Mijn Hand jullie elke dag begeleidt bij deze
Missie, Mijn laatste op Aarde. Mijn Woord zal jullie ziel beroeren en de zielen van al die miljarden die
jullie zullen volgen – want spoedig zal de wereld Mijn Stem horen. Laat geen obstakels in de weg staan
wanneer jullie van Mij spreken, wanneer jullie mensen aan Mijn Onderrichtingen herinneren en wanneer
jullie Mijn heilige dienaren herinneren aan hun verplichting om trouw te blijven aan Mijn Woord, vervat in de
Heilige Evangeliën.
Wanneer jullie wordt gevraagd om Mij op te zeggen, hetzij door middel van de Heilige Eucharistie of door
middel van een gewijzigde versie van de Heilige Bijbel, moeten jullie weigeren om dat te doen, openlijk en
zonder schaamte. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren om leugens in Mijn Naam te
aanvaarden. Om jullie te beschermen tegen de vervolgers, die wandaden zullen toebrengen aan Mijn
Kerk en aan al diegenen die trouw blijven aan het Woord van God, alstublieft bid dit Kruistochtgebed.

Kruistocht Gebed (141)
Bescherming tegen vervolging.
“Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd om trouw te blijven aan Uw Woord tegen elke prijs. Bescherm mij tegen
Uw vijanden. Bescherm mij tegen diegenen die mij vervolgen omwille van U.
Deel in mijn pijn. Verlicht mijn lijden. Verhef me in het Licht van Uw Gelaat, tot de Dag dat U wederkomt om
Eeuwige Redding aan de wereld te brengen.
Vergeef diegenen die mij vervolgen. Gebruik mijn lijden om voor hun zonden te boeten, zodat zij vrede in hun
hart kunnen vinden en U kunnen verwelkomen met wroeging in hun ziel op de laatste Dag. Amen.”
Ga en vind vertroosting in de hoop dat Ik al Mijn vijanden en diegenen die iemand van jullie in Mijn Naam
vervolgen, zal opnemen in de Schuilplaats van Mijn Grote Barmhartigheid.
Jullie Jezus

1081. Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden.
Woensdag, 19 maart 2014, 16:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, als Ik naar Mijn vijanden verwijs, dan bedoel Ik altijd diegenen die door
sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen. Ik verwijs, in het bijzonder, naar diegenen die de schijn
van heiligheid gebruiken om vrijwillig zielen te misleiden in zonde. Wanneer iemand een ander probeert te
verleiden om onwaarheden omtrent Mijn Heilig Woord te geloven, dat aan de wereld gegeven werd door
Mijn Vaders Boek, dan is hij een vijand van Mij.
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De meeste pijn heb Ik te verduren vanwege diegenen die belijden trouwe volgelingen van Mij te zijn
en die prat gaan op hun kennis over Mij. Wanneer deze mensen anderen proberen te kwetsen en er niet
aan denken om hen in Mijn Naam te waarschuwen, dan is dat voor Mij aller pijnlijkst. Ik vind zielen die Mij
zeer na zijn en Ik trek hen op vele wijzen naar Mij toe en Ik sluit niet alleen diegenen in die reeds deel
uitmaken van Mijn Kerk op Aarde. Ik loop altijd diegenen na die verdreven werden, die verloren zijn en die
aanvankelijk niet kunnen zien. Dat zijn de eerste zielen die Ik uitzoek en zij zijn het die, in de verkeerde
handen, kunnen en zullen misleid worden.
Ik vraag jullie om altijd die naties, die religies, diegenen zonder geloof in Mij – altijd – in jullie gebeden te
gedenken. Alstublieft verwelkom hen, net zoals Ik dat zou doen. Tracht hen nooit jullie meningen op te
dringen of hen in Mijn Naam te intimideren. Reik hen steeds de hand met liefde en edelmoedigheid, want zij
zijn voor Mij net zo belangrijk als de vroomste onder jullie. Het is van geen belang wie jullie bereiken, weet
dat niet een onder jullie waardiger is dan de ander, want jullie zijn allen zondaars.
Al Gods kinderen zullen, binnenkort, getuige zijn van de beslissende Waarheid van Zijn Plan om Zijn
Verbond te vervullen. Iedereen zal de Waarheid kennen en dan zullen zij gemakkelijker Mijn Hand van
Barmhartigheid kunnen aanvaarden. Op die Dag zullen mensen van alle religies, gezindten, huidskleur en
nationaliteit het bewijs van Mijn Bestaan zien. Zij die de hindernissen opruimen, die zij tussen zichzelf en hun
Schepper plaatsten, zullen wenen van dankbaarheid, want eindelijk zullen zij getuige zijn van Gods Liefde.
En terwijl jullie plannen en voorbereidingen treffen voor de komende tijden, weet dat om het even welke
hindernissen op jullie weg geplaatst worden in deze mars naar Eeuwige Verlossing, dat Mijn vijanden uiterst
streng zullen behandeld worden.
Zij die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. Zij die het Plan van Mijn Vader bestrijden om zielen te
redden, zullen overwonnen worden. En zij die Gods kinderen vervolgen en in de weg van de Heer
staan, zullen zelf vervolgd worden door de dienaar aan wie zij hun trouw schonken. Niets zal in Mijn
Weg staan, want dat is onmogelijk. Door Gods Macht zal elke vijand vernietigd worden en al diegenen die de
woorden, daden en handelingen van de antichrist verkondigen, zullen afgewezen worden en dan zal Gods
Koninkrijk gereed zijn.
Jullie Jezus

1082. Er zal een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien nog nooit een
gelijkaardig gezien werd.
Donderdag, 20 maart 2014, 21:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen en deze zullen veel weerslag
hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. Het zal tijdens definitieve vredesonderhandelingen
zijn, die zullen plaatsvinden na veel slachting en vernietiging, dat veel mensen zich hulpeloos, alleen,
angstig en zonder enig echt leiderschap zullen voelen. Het zal een gevolg zijn van de zwakke schakels in de
politieke wereld, waardoor de wereld op zijn meest kwetsbaar zal zijn. Daardoor zal er een verschrikkelijk
leger oprijzen, zoals er voordien nog nooit een gelijkaardig gezien werd. Evenals de wereld in
stukken zal breken, zo zullen ook vele kerken dat doen. Dan zal wanneer alles hopeloos lijkt, een
verenigde groep tot stand gebracht worden, bestaande uit politieke leiders en Christelijke
Kerkleiders, onder een één-wereld-organisatie – waaruit een nieuwe gruwel zal ontkiemen – een
nieuwe één-wereld religie.
Al deze gebeurtenissen zullen in fasen plaatsvinden. Jullie verplichting is tot Mij, Mijn geliefde
volgelingen, aangezien Ik jullie leid, want er is maar één weg naar vrede en veiligheid en dat is door Mij,
Jezus Christus. Ik zal jullie door de doornen, de pijn en de verschrikkingen van de gruwel der verwoesting
leiden. Jullie zullen veilig zijn wanneer jullie je aan Mij vastklampen.
Wees sterk, Mijn geliefde dochter, gedurende deze moeilijke beproevingen, want het zal door jouw kracht en
moed zijn dat Ik in staat zal zijn om de Weg van de Waarheid te tonen, wanneer de wereld binnenstebuiten
wordt gekeerd, vanwege de boosheid veroorzaakt door de liefde voor macht en corruptie, die zal leiden tot
deze oorlogen en vervolgens tot de Grote Oorlog.
Beweeg snel en zorg ervoor dat jullie je leven aan gebed wijden en voor de bescherming van Mijn
Kerk op Aarde. Mijn Gaven zullen ieder van jullie beschermen en Ik zal altijd reageren op diegenen
die Mij zoeken, in deze komende tijd van grote onrust. Wanneer deze gebeurtenissen zich
ontvouwen, zal Mijn Leger op Aarde aanzwellen. Diegenen die zich verzetten tegen deze Missie zullen
Mij volgen, want tegen die tijd zullen ze niet langer in staat zijn om de Waarheid te ontkennen – wanneer ze
ondervinden dat ook zij de vervolging zullen lijden waarmee Christenen overal worden geconfronteerd,
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wanneer ze het bewind van de Draak moeten verdragen. Hun enige hoop zal zijn om Mij te volgen, hun
Jezus, in dat stadium, want alleen door Mij zullen ze in staat zijn om naar Mijn Vaders Koninkrijk te komen.
Jullie Jezus

1083. Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan.
Zaterdag, 22 maart 2014, 14:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden, indien jullie Mijn dood op het Kruis
aanvaarden. Dood is enkel een overgangsmoment van deze wereld naar het Huis van Mijn Vaders
Koninkrijk. De dood vrezen staat gelijk met het ontkennen van Mijn Barmhartigheid, want Ik zal elke ziel
redden die Mij erkent en die Mij vergiffenis vraagt voor haar zonden.
Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan. Zij zal Eeuwig Leven hebben, indien
de ziel Mij zal toestaan dat op te vorderen. Anders, indien de ziel Mij zou ontkennen terwijl zij weet Wie Ik
Ben, zal zij verloren gaan aan Satan.
De dood van een ziel op aarde is even natuurlijk als een geboorte. Wanneer een ziel het lichaam verlaat
en naar Mij toekomt zal zij overvloedig vervuld worden van Genaden en omhuld worden door Mijn
Vaders Familie – Zijn Koninkrijk, dat vol is van verheven liefde, vreugde en geluk, die op Aarde nooit
kunnen bereikt worden. Velen onder jullie die liefde, vreugde en geluk ervaren hebben in hun leven,
hebben slechts een petieterig deeltje ervaren van hoe het Eeuwig Leven smaakt. Jullie moeten altijd met
vreugde in jullie harten streven naar het moment dat jullie Mijn Vaders Koninkrijk zullen binnengaan, want
het moet verwelkomd worden – niet gevreesd.
Indien jullie moeten sterven of een geliefde moet sterven, richt jullie dan altijd tot Mij, jullie Jezus, om
hulp. Als jullie dat doen zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen afwissen, alle vrees uit jullie harten wegnemen
wanneer jullie dit gebed bidden.

Kruistochtgebed (142)
Voorbereiding op de dood.
“Mijn liefste Jezus, vergeef mij mijn zonden.
Zuiver mijn ziel en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
Verleen mij de Genaden om mij voor te bereiden op mijn eenmaking met U.
Help mij elke vrees te overwinnen.
Verleen mij de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden, zodat ik passend voor U kan staan.
Ik bemin U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid. Moge Uw Wil de
mijne zijn en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.”
Ik verwelkom zonder uitzondering alle zielen die dit gebed bidden. Mijn Barmhartigheid is uitgebreid, in het
bijzonder voor zielen die stervende zijn, maar niet in Mij geloven, wanneer zij dit gebed driemaal per dag
bidden, in hun laatste dagen.
Jullie Jezus

1084. Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil
voor Mij gebracht wordt? Het is nutteloos.
Zondag, 23 maart 2014, 11:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie heeft voor je familie, buiten jullie
huis uit te breiden. Ik roep jullie allen op om te zien naar diegenen die jullie kennen, diegenen die jullie
niet kennen, jullie vijanden, evenals diegenen die dicht bij jullie zijn, net zoals jullie zouden doen
indien zij jullie natuurlijke bloedverwanten zouden zijn. Zoveel mensen zijn vergeten hoe anderen lief te
hebben, net zoals Ik jullie heb liefgehad. Het is niet gemakkelijk om vreemden lief te hebben, maar Ik zeg
jullie – wees aardig voor anderen en toon hen respect, zelfs als ze jullie afwijzen. Boven alles moeten jullie
hun naastenliefde betuigen. Jullie moeten je bekommeren om de behoeften van anderen, alsof Ik jullie
gezonden heb om rechtstreeks voor hen te zorgen.
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Toen Ik jullie Mijn Woord gaf, was het Mijn Wens dat alle zielen gered worden. Om gered te worden, mogen
jullie niet egoïstisch zijn en alleen jullie eigen ziel verzorgen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, hebben de
plicht om de Gaven die Ik jullie nu breng, door deze Boodschappen, met anderen te delen. Deel Mijn
Liefde met anderen en vooral met jullie vijanden. Bid voor al diegenen die Mijn Tussenkomst nodig hebben.
Behandel hen met geduld. Wanneer jullie hun Mijn Gaven, Mijn Gebeden en het Zegel van de Levende
God ter Bescherming geven, dan moeten jullie je terugtrekken en hen de tijd gunnen om zich tot Mij
te wenden.
Ik geef jullie geen opdracht om mensen te dwingen om het Boek der Waarheid te aanvaarden. Door hun
vrije wil zal het hun eigen keuze zijn of ze al dan niet naar Mij wensen te luisteren. Verzeker die mensen dat
geen Tussenkomst te veel is voor Mij, Jezus Christus, om hun ziel te winnen. De zwaksten onder hen zullen,
op een bepaalde manier, op Mijn Oproep reageren. Diegenen die in hun ziel haat voelen voor Mij zullen, op
een gegeven moment, een verzachting van hun hart gewaar worden zonder te begrijpen waarom dat zo is.
Dus jullie moeten Mij altijd, door liefde en geduld, zielen brengen.
Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil voor Mij gebracht wordt? Het is
nutteloos. De Kruistochtgebeden, die Ik de wereld heb gegeven, zijn zo krachtig, dat door Gods Liefde
aan de zielen van al diegenen voor wie jullie bidden, grote Liefde, Mededogen en Barmhartigheid
door Mij zullen betoond worden. Het enige wat jullie hoeven te doen is hun de Gebeden te geven en Me
dan te vragen om deze zielen tot Mij te trekken. Want Ik wijs nooit de zondaar af die Mijn Barmhartigheid het
meest nodig heeft.
Jullie Jezus

1085. God de Vader: De hongersnood die de wereld zal treffen wanneer het Derde
Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot gebrek aan voedsel.
Maandag, 24 maart 2014, 15:33 u.
Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in haar greep zal houden wanneer het Derde Zegel
geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot het gebrek aan voedsel voor het lichaam. De hongersnood
waarover Ik spreek zal het verhongeren van de geest zijn, daar elk spoor van de Waarheid zal
uitgewist worden door de vijanden die infiltreren in de Kerk, die op Aarde gesticht werd door Mijn
Zoon, Jezus Christus, in vereniging met Zijn Lichaam.
Weldra zal de Waarheid verwarrend worden en de Heilige Geest zal door de geest van het kwaad
vervangen worden. Diegenen die de nieuwe vorm van valse evangelisatie verspreiden zullen
verantwoordelijk zijn voor het weerhouden van het Voedsel van Leven voor Mijn Kinderen. Wanneer jullie
gebrek lijden aan de Waarheid, zullen jullie maar weinig hebben om jullie zielen mee te voeden en dan, met
de tijd, zullen jullie vervallen in heidendom. Ik Ben bezig tussenbeide te komen bij elke stap van het proces
waardoor jullie in dwaling zullen geleid worden. Ik zal geen enkele moeite sparen en Ik zal, door Mijn Zoons
Barmhartigheid, vele van Zijn gewijde dienaren de Genaden schenken die zij nodig hebben om de Waarheid
van fictie te onderscheiden.
Wanneer Ik jullie wegtrek van de vijand, zullen velen het moeilijk hebben om trouw te blijven aan het Woord
van God. Jullie zullen gekweld worden door twijfels, gebrek aan moed om vast te houden aan het
Heilig Woord en de schrik om als een vijand van de Kerk beschouwd te worden. De strijd om zielen zal
net zo intens zijn als tijdens Mijn Zoons Tijd op Aarde. De grootste moeilijkheid zal veroorzaakt worden door
de nalatigheid vanwege Mijn Zoons gewijde dienaren om het bedrog binnen hun eigen rangen op te sporen.
En zo zullen zij, omwille van hun lauwe geloof en gebrek aan onderscheiding, velen van hun medegeestelijken in ernstige dwaling leiden, zoals voorzegd.
Ik zeg jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de nodige tijd verleend worden om al Mijn kinderen in de
Barmhartige Armen van Mijn Zoon te trekken. Van diegenen die het voorrecht gegeven werd van de
Genade om de Gave van het Boek van Waarheid te erkennen, zal daarom veel verwacht worden. Door
jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen Mijn kinderen terug te brengen,
zodat zij zonder aarzelen de Interventie van De Waarschuwing zullen aanvaarden, wanneer Mijn Zoon de
wereld zal omhullen binnen de Stralen van Zijn Grote Barmhartigheid.
Die tijden staan jullie nu te wachten en het is tijd om jullie wapenrusting op te nemen en te strijden om het
Ware Woord – de Waarheid – te handhaven. Zonder de Waarheid is er geen leven.
Jullie Vader
God de Allerhoogste
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1086. Moeder van Verlossing: Vraag mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te
geven om door te gaan en om de Missie van Verlossing te beschermen
Dinsdag, 25 maart 2014, 15:30 u.
Mijn lieve kinderen, wanneer God mij als de Moeder van Zijn eniggeboren Zoon koos, was het zo dat ik eer
kon geven aan God door Hem te dienen om de langverwachte Messias aan de wereld te geven. Ik was toen
gewoon een nederige dienares, net zoals ik nu ben.
Onthoud altijd dat wanneer jullie God dienen, in Zijn plan om Eeuwig Heil aan de wereld te brengen, jullie
gewoon Zijn dienaar zijn. God te dienen vereist een diep gevoel van nederigheid. Het kan niet op een
andere wijze. Deze missie, de laatste bekrachtigd door mijn Vader in Zijn Plan om de uiteindelijke
redding aan Zijn kinderen te brengen, zal miljoenen zielen aantrekken om Hem te dienen. Ze zullen
uit alle hoeken van de Aarde komen. Velen zullen zich niet bewust zijn van hun roeping, totdat ze de
Kruistochtgebeden bidden. Het zal door de overweging van de Kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest
deze zielen zal vervoeren en dan zullen ze klaar zijn om het Kruis van mijn Zoon te dragen.
Wanneer jullie echt mijn Zoon dienen en Hem te hulp komen, zodat Hij redding kan brengen aan elke
zondaar, dan moeten jullie het gewicht van het Kruis aanvaarden. Wanneer jullie mijn Zoon dienen,
maar dan later aanstoot nemen aan het lijden dat het jullie zal brengen, zal dit ervoor zorgen dat de barrière
breekt die jullie tegen de boze beschermt.
Satan zal nooit diegenen lastigvallen die valse visionairs of hun aanhangers volgen, omdat hij weet dat zij
geen vrucht dragen. Hij zal echter in het geval van authentieke missies, met onverbiddelijke wreedheid
aanvallen. Hij zal zwakke zielen gebruiken die aangetast zijn door de zonde van hoogmoed, om ware
discipelen van mijn Zoon aan te vallen. Voor diegenen die reageren op mij, de Moeder van Verlossing, zal
zijn haat het duidelijkst zijn wanneer mijn Medaille van Verlossing over de hele wereld beschikbaar wordt
gesteld.
De Medaille van Verlossing zal miljarden zielen bekeren en daarom zal alles in het werk worden
gesteld door de boze om ze te stoppen. Jullie zullen door dergelijke aanvallen het pure vergif zien dat de
boze en elk van zijn agenten zal uitstorten, want hij wil niet dat deze Medaille aan Gods kinderen gegeven
wordt. Kinderen, jullie mogen nooit buigen voor de druk of de goddeloosheid, die zal uitgaan van
diegenen die mijn Zoon zijn afgevallen. Dat te doen is toegeven aan Satan. In plaats daarvan moeten
jullie mij, jullie geliefde Moeder, vragen om jullie de kracht te geven om door te gaan en om de Missie van
Verlossing te beschermen in deze tijd van de verjaardag van de Annunciatie (Maria Boodschap).

Jullie moeten dit Kruistochtgebed (143) bidden
Om de Missie van Verlossing te beschermen.
“O Moeder van Verlossing, bescherm deze Missie, een Gave van God, om Eeuwig Leven te brengen aan al Zijn
kinderen overal. Kom alstublieft tussenbeide tot bemiddeling voor ons, door uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
om ons de moed te geven onze taken uit te voeren en God te allen tijde te dienen en vooral wanneer we als
gevolg daarvan lijden.
Help deze Missie om miljarden zielen te bekeren, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God en om de
harten van steen te veranderen in liefdevolle dienaren van uw Zoon.
Geef ieder van ons die Jezus in deze Missie dienen de kracht om de haat en de vervolging van het Kruis te
overwinnen en om het lijden dat daarmee gepaard gaat te verwelkomen, met edelmoedigheid van hart en
volledige aanvaarding van wat er in de toekomst kan komen. Amen.”
Mijn lieve kinderen, laat nooit toe dat vrees om God te dienen in de weg staat van jullie verkondiging van Zijn
Heilig Woord. Angst komt van Satan – niet van God. Moed en kracht, gecombineerd met nederigheid en het
verlangen om zich aan de Wil van God te houden, kunnen alleen van God komen.
Ik dank vandaag, op deze de verjaardag van de Annunciatie, mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, voor
de Gave die Hij de wereld gaf toen Hij mij vroeg om Zijn geliefde Zoon te baren om de mensheid te
verlossen en om de wereld in Zijn Eeuwig Koninkrijk te brengen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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1087. Zij zijn van Mij. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen
allemaal. Zo eenvoudig is dat.
Woensdag, 26 maart 2014, 14:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen over de gehele wereld op om zich als één man
met Mij te verenigen, om voor de zielen van diegenen die zich van Mij hebben afgescheiden te
bidden. In het bijzonder roep Ik Mijn Kruistochtgebedsgroepen, van overal, op en allen die Mijn
Oproep beantwoord hebben, door het Boek van Waarheid, om elkaar te beminnen zoals Ik jullie
bemin. Zet jullie verschillen opzij, mochten die voorkomen, negeer verdeeldheid, mocht die oprijzen en sla
geen acht op de haat die Satan en de zielen die hij misleid heeft jullie betonen, want dit is Mijn laatste
Zending in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.
Jullie moeten het doel begrijpen van Mijn Plan om de wereld te redden door het Boek der Waarheid.
Het gaat om de redding van alle zielen, overal, ongeacht wie zij zijn, waarin zij geloven, hoezeer zij
zondigen, wat zij elkaar aandoen en om het even welke inzichten zij mogen hebben. Zij zijn de Mijnen. Ik
Ben van hen. Dat zal altijd zo zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat. Het kan niet anders zijn.
Telkens wanneer jullie in Mijn Naam vervolgd worden, stijg daar dan altijd boven uit en bid voor de zielen die
jullie vervloeken, want Mijn Hart breekt om hen. Ik lijd verschrikkelijk voor zulke zielen. Breng ze tot Mij,
zodat zij hun harten kunnen openen voor Mijn Liefde voor hen. Help mij hun smartvolle en gebroken
zielen en hun verharde harten te bereiken, want zonder Mij en zonder Mijn Tussenkomst, zullen zij
wegkwijnen en sterven. Dat is niet Mijn Verlangen. Kom, jullie allen. Ik doe een oproep tot diegenen die in
Mij en met Mij zijn. Ik doe een oproep tot diegenen die Mij niet echt kennen, waar die denken van wel. Ik doe
een oproep tot al diegenen die Mijn Leer ontrouw zijn. Ik doe een oproep tot diegenen die deze Zending
verwerpen en zeggen dat ze vals is. Laat Mij niet in de steek, want Ik heb jullie niet verlaten. Vrees Mij niet,
want Ik Ben jullie vijand niet en Ik verlang jullie ziel, zodat jullie deel kunnen uitmaken van Mij en dan zullen
jullie vrede vinden in jullie hart.
Nu is het Mijn Tijd en terwijl Ik jullie leid, open jullie harten en herinner jullie de Waarheid van Mijn Woord dat
nooit verandert. De Tijd voor Mijn Komst is nabij en het is belangrijk dat jullie je ziel voorbereiden en
diegenen waarmee jullie in contact komen. Mijn komst zal plotseling gebeuren en jullie zullen geen
voorafgaande waarschuwing krijgen. Verwaarloos jullie zielen niet, want jullie moeten klaar zijn om het
Licht van Mijn Gelaat te aanschouwen en wel zo dat jullie voor Mij staande kunnen blijven, indien jullie Mijn
Koninkrijk willen binnengaan.
Ik zal altijd van jullie houden wanneer jullie Mij dienen met heel jullie hart. Ik zal altijd van jullie houden
wanneer jullie Mij verwerpen, Mijn Zending afkeuren of anderen in Mijn Naam belasteren, want jullie weten
niet wat jullie doen. Als de Dag komt, roep Ik jullie op, één voor één, en neem Ik jullie in Mijn Armen om jullie
de vertroosting te geven die jullie zullen nodig hebben. Want op die Dag zal Ik allen die Mij beminnen
verenigen en zal Ik de Poorten voor geopend verklaren om toegang te verlenen aan al Gods kinderen, van
over de hele wereld, ook diegenen die gestorven zijn en die zullen verrijzen – als één in Mij. Dan zal eindelijk
de Wil van Mijn Vader volbracht zijn.
Jullie Jezus

1088. Door zich te laten terroriseren door de heidenen, zullen ze als heidenen
worden.
Donderdag, 27 maart 2014, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Wens dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle
denominaties, momenteel meer tijd in Mijn Gezelschap doorbrengen.
Het maakt niet uit hoe dicht jullie geloven dat jullie bij Mij zijn, de boze zal elke inspanning doen om jullie te
verleiden tot elke soort van ongerechtigheid. Niemand van jullie is zo sterk in het geloof dat jullie de invloed
kunnen weerstaan van de geest van het kwaad. Jullie moeten ernaar streven om meer tijd door te
brengen in gebed, dagelijks, en deze tijd gebruiken om het harnas om jullie heen te bouwen dat
nodig is om jullie te beschermen, indien jullie trouw willen blijven aan Mij. Het verzuim om met Mij te
spreken, door gebed en de sacramenten, zal jullie zwak maken, onzeker van jullie liefde voor Mij en
dan zullen jullie jezelf openstellen voor twijfels over Mijn Onderrichtingen, Mijn Beloften en Mijn
Macht. De beproevingen die jullie zullen tegenkomen, veroorzaakt door de terreur die toegebracht wordt aan
ware volgelingen van Mij, die intens trouw zullen blijven aan het Heilige Woord van God, zullen zeer moeilijk
zijn.
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God gaf jullie de vrije wil als jullie natuurlijke geboorterecht en toch zullen die bedriegers, die Mijn Kerk
zullen binnenvallen, proberen om hem van jullie af te nemen. Jullie zullen gedwongen worden om
onwaarheden aan te nemen, die jullie zullen aangeboden worden onder het mom van nieuwe
vertolkingen van de Heilige Evangeliën en indien jullie deze durven in vraag te stellen, zullen jullie in
ongenade worden verdreven. Zo velen van jullie zullen, door lafheid, blindheid en een misplaatste
toewijding aan diegenen die jullie geloven Mijn kudde te leiden, merken dat jullie zelf een valse leer
omarmen.
De valse leer, die zal worden geïntroduceerd, zal zorgvuldig worden gecamoufleerd met liefdevolle
woorden. De manier om te herkennen dat ze niet van Mij afkomstig is zal drieledig zijn.
-

Ze zal de behoeften van de zondaars op de eerste plaats zetten, door te verklaren dat jullie moeten
bidden om de rechten van de mens om te zondigen voor de Heer te bevorderen.

-

Ten tweede zal jullie worden gevraagd om te verklaren dat de zonde een natuurlijk iets is en dat
jullie nooit bang moeten zijn voor de gevolgen ervan in de toekomst – dat God nooit een zondaar zal
verwerpen en dat al Zijn kinderen het Paradijs zullen binnengaan.

-

Ten derde zal jullie worden verteld dat de Sacramenten moeten worden aangepast vanuit hun
oorsprong in het Christendom om aantrekkelijk te zijn voor de heidenen die het verdienen dat met
hun mensenrechten rekening gehouden wordt in de Ogen van God.

Wanneer die zaken gebeuren, zal dat slechts een ding betekenen. De mens zal overal voor de altaren van
Mijn Kerken, zijn interpretatie naar voren schuiven van welke door God vastgestelde Regels hem passen en
welke niet. Hij zal dan van God verwachten te buigen voor zijn eisen. Hij zal in feite de wet voorschrijven aan
God omdat hij zal geloven groter te zijn dan Mij.
Ik zal deze zielen van Mij weg werpen, want zij zullen niet langer in staat zijn om zichzelf Christenen te
noemen. Door zich te laten terroriseren door de heidenen, zullen ze als heidenen worden. Er is geen plaats
in Mijn Koninkrijk voor diegenen die zich niet aan Mij geven op de manier die Ik hen leerde, toen Ik op
Aarde rondliep. Jullie zullen het moeilijk vinden, in de komende jaren, om trouw te blijven aan Mijn
Onderrichtingen, omdat diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen jullie tot ernstige dwaling
zullen meevoeren, zoals voorspeld. Weest voorzichtig. Let op wat jullie zal worden gevraagd om te
aanvaarden, als een substituut voor Mijn Heilig Woord. Diegenen met echt onderscheidingsvermogen, hun
gegeven door de Kracht van de Heilige Geest, zullen onmiddellijk weten wanneer deze dingen gebeuren.
Anderen zullen niet gezegend zijn, omdat ze geen aandacht hebben besteed aan alles wat Ik hun leerde. Zij
zullen zich in een zeer donkere en eenzame plek bevinden, zonder Mijn Aanwezigheid om de weg van de
Waarheid te Verlichten. Die tijd komt zeer heel dichtbij.
Jullie Jezus

1089. De mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke
inspanning leveren om het Bestaan van God te weerleggen.
Zaterdag, 29 maart 2014, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke inspanning
leveren om het Bestaan van God te weerleggen. Zij zullen valselijk beweren dat de mens kan leven op
andere planeten, los van de Aarde. De Aarde is het enige levende deel van het universum dat door God
geschapen werd voor Zijn kinderen. Maar dat is niet de enige reden waarom deze beweringen zullen geuit
worden om te bewijzen dat God niet Bestaat. Zij zullen de grootheid van de mens loven, zijn intelligentie
en zijn vooruitgang op het gebied van de wetenschap, om zo de idee te verdrijven dat de mens door
God werd geschapen. De grootste belediging zal zijn wanneer zij beweren dat de mens door een
wonder van de wetenschap werd geschapen. Zij zullen grote moeite doen om te bewijzen dat de mens
onoverwinnelijk is, toch, zullen zij geen antwoord kunnen geven op de vraag wat er gebeurt na de fysieke
dood van het lichaam, die elke mens moet doorstaan. Dat deel zal door diegenen die liegen en God
afwijzen, genegeerd worden.
Zij zullen diegenen belachelijk maken die geloven in het Bestaan van de Hemel of in hun Ware Schepper,
God de Allerhoogste. En tijdens al deze openlijke verklaringen, tegen de Waarheid, zal er niet een
woord gesproken worden door diegenen die beweren Mijn Kerk te leiden. In de laatste dagen zal religie
een heidens concept worden, wanneer de bewieroking van de Aarde, de zon, de maan en de sterren de
vervangmiddelen zullen worden om God eer te bewijzen.
Het grootste deel van de wereld zal zich tot het heidendom keren en hun zielen de dood brengen. Ondanks
elke Tussenkomst vanwege Mijn Vader, zullen zij toch de andere kant opgaan. Dat is de reden waarom Mijn
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Vader het Boek der Waarheid aan de wereld beloofde, de ontrafeling van het Boek der Openbaring, om jullie
erbarmelijke zielen te redden. De mens is koppig. De mens is hoogmoedig, ijdel en hoe meer vooruitgang hij
in de wetenschap maakt hoe minder hij weet en hoe meer hij zich van de Waarheid verwijdert.
Luister nu naar Mijn Woord, want spoedig zal al datgene wat Ik jullie leerde, geleidelijk, stap voor stap
herroepen worden door Mijn Kerken op Aarde. Het Woord zal jullie ontnomen worden, maar Ik zal jullie nooit
verlaten, want Ik zal altijd bij jullie blijven, jullie leiden, jullie onderrichten en jullie vervullen met Mijn Liefde.
Jullie zullen altijd in Mijn Hart zijn en het zal omwille van jullie liefde voor Mij zijn dat Ik in staat zal zijn om
diegenen die verloren zijn te redden. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn verbinding naar Gods
kinderen en door jullie gebeden, zal Ik trachten om de wereld te verenigen. Daarom moeten jullie nooit
wanhopen, zelfs niet wanneer alles hopeloos lijkt.
Jullie Jezus

1090. Wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen,
want zij zullen zich niet bewust zijn van Mijn Oproep.
Zondag, 30 maart 2014, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn Woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want zij zijn
aan jou gegeven als een Daad van Grote Barmhartigheid. Ze zijn niet aan de wereld gegeven omdat de
mens waardig is, maar eerder omdat hij hongert naar het Woord.
Elke Gave aan de mens, gegeven op voorspraak van Mijn Moeder sinds Mijn dood aan het Kruis, was
bedoeld om alle zondaars te helpen zich voor te bereiden op de Grote Dag. Mijn Moeder reageerde op
de Goddelijke Wil van Mijn Vader toen ze beviel van Mij, de Redder en Verlosser van de wereld. Zij, op haar
beurt, werd aangesteld als bemiddelaar tussen de mens en de Goddelijke Gerechtigheid van God. Het is
haar taak om te bemiddelen ten behoeve van zondaars, om hen te waarschuwen en om hen voor te
bereiden om Mij, haar Zoon, te verwelkomen op de laatste dag.
Elke verschijning van Mijn geliefde en Heilige Moeder, die in de wereld plaatsvond, was door de
Machtiging van Mijn Vader. Alles wat zij voorzegde zal nu gaan gebeuren en al wat zij verklaarde is
vergeten door de meeste van Mijn gewijde dienaren, die ervoor gekozen hebben om haar waarschuwingen
te negeren.
Oh wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet
bewust zijn van Mijn Oproep. Doof en blind zullen zij een verwaterde versie van Mijn Vaders Boek volgen en
in plaats van de vruchten voort te brengen waartoe zij geroepen zijn, zullen alleen verrotte vruchten uit hun
mond te voorschijn komen. Hooghartig en arrogant hebben zij Mijn Moeders bemiddeling verloochend,
evenals haar verschijningen en haar oproep om hen te verzamelen, met de bedoeling hen in de wijsheid van
de hemelse hiërarchie te brengen, waar de Waarheid regeert als Koning. De Waarheid is hun ontglipt en in
plaats van zichzelf ter aarde te werpen in naakte nederigheid voor de Troon van God, volgen zij de regels
van de mens – de feilbare mens – die de Waarheid niet kent van de Beloften door God aan Zijn volk gedaan.
De wereld van vandaag kan grote vooruitgang gemaakt hebben in de geneeskunde, in de technologie
en in kennis, maar ze hebben de wijsheid verhandeld van wat nodig is om Mijn Koninkrijk binnen te
treden in ruil voor geld, rijkdom en macht. Alle dingen van deze wereld – geld, macht, bezittingen,
machtsposities in regeringen – betekenen niets in Mijn Ogen. Ik kan ze wegvagen met slechts een veeg van
Mijn Hand. Respect voor de menselijke kennis en vooruitgang in de wetenschapen zijn waardeloos,
want ze komen niet van jullie – ze zijn talenten vanwege God aan de mens geschonken omwille van
Zijn Liefde voor Zijn kinderen. Indien Hij ze zou wegnemen, samen met al het materieel comfort dat jullie
hebben, wat zouden jullie dan nog overhebben? Niets.
Diegenen die Mij echt kennen, zouden zich over niets zorgen maken, omdat ze weten dat wanneer ze
van Mij zijn, ze alleen maar opluchting zullen krijgen als ze volledig in Mij vertrouwen, omdat ze
weten dat Ik hen nooit zou verlaten om voor zichzelf te zorgen. Waarom dan gaan jullie op zoek naar
dingen die niet van Mij zijn – dingen die jullie nooit zullen bevredigen? Hoe meer jullie Mij afwijzen en op
zoek gaan naar loze beloften, hoe meer jullie je geïsoleerd zullen voelen, aangezien de tijd voor Mij komt om
het kaf van het koren te scheiden.
De enige keuze die jullie kunnen maken is om een waar kind van God te worden, zonder Wie jullie
niets zijn. Het is niet wie jullie zijn, welke positie jullie in dit leven bekleden, welke rol jullie spelen dat telt.
Het is alleen omdat jullie door God geliefd zijn dat jullie zullen gered worden. Geen mens is geschikt om vóór
Mij te staan. Geen mens is zo zuiver van ziel dat hij heiligheid kan bereiken. Niemand onder jullie kan tot
Mijn Koninkrijk worden verheven op basis van jullie verdiensten. Het is alleen door Mijn Barmhartigheid dat
jullie waardig zullen worden gemaakt om Eeuwig Leven te leven.
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Jullie Jezus

1091. God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen.
Maandag, 31 maart 2014, 14:00 u.
Mijn liefste dochter, de tijd is gekomen dat de mens, die gezondigd en zichzelf in Mijn Ogen bezoedeld
heeft, en dat al zo lang, nu in de beslissende diepten van verdorvenheid zal zinken, wanneer hij
ernaar zal streven om al wat voor Mij heilig is te vernietigen.
Alle leven komt van Mij. Het leven van de ziel is van Mij. Het leven van het vlees is ook van Mij. Laat
niemand bij geen van beide tussenkomen – opdat zijn eigen leven niet door Mij zou worden weggenomen.
Daarvan kunnen jullie zeker zijn. Elke vorm van leven dat door Mijn Hand tot stand kwam, zal gedood
worden door de handen van boosaardige mensen. Zij zullen het leven ontnemen van diegenen die zich in de
moederschoot bevinden en beweren dat dit een vorm van menselijk recht is. Jullie, Mijn kinderen, hebben
het recht niet om het leven van Mijn kinderen te vernietigen – noch voor noch nadat zij geboren zijn –
en wanneer jullie dat toch doen, zullen jullie een verschrikkelijke bestraffing te verduren hebben.
Zonder verzoening en bij gebrek aan berouw voor deze weerzinwekkende zonde, zal Ik jullie
vernietigen, evenals die landen die dit kwaad aanmoedigen. Wanneer jullie je eigen leven doden,
beledigen jullie Mij, want het behoort jullie niet toe en Ik alleen heb het recht om te geven en terug te nemen,
op Mijn Tijd. Door met het leven van het vlees te knoeien, bemoeien jullie je met Mijn Goddelijkheid en Ik zal
Mij nooit op de achtergrond houden tegenover zulk een belediging jegens Mijn Schepping noch haar
negeren.
Wanneer het doden van het leven niet genoeg is, zal de mens op sluwe wijze het leven van de ziel
aanvallen, door Mijn Heilig Woord te doden, waarop hij zal trappelen totdat hij elk deeltje verbrijzeld heeft
zodat het als grind wordt onder zijn voeten. Vervolgens zal er een man, arrogant en vol van zijn eigen
pervers inzicht over zijn bekwaamheden, proberen om een nieuwe planeet te zoeken om een nieuwe
thuis te vinden voor de mensheid, hoewel dat onmogelijk is. De Gave van de ware bodem, waarop Ik de
mensheid plaatste, zal als onvoldoende beschouwd worden voor de noden van de mens. En zo zal het
verdergaan – deze mars naar zelfvernietiging. De mens zal de auteur zijn van zijn eigen dood. Hij zal
systematisch alles wat voor Mij heilig is verwoesten.
De Gave van het leven, aan elk schepsel door Mij geschonken, zal van Mij gestolen worden door de mens,
zonder een greintje berouw. Hij zal elk deel van zijn moordzuchtig voornemen goedpraten, door te verklaren
dat het doden van het leven een goede zaak is. Dood, door abortus, is de grootste belediging van alle en Ik
waarschuw de mensheid voor Mijn Gerechtigheid, want Ik zal jullie niet langer toestaan Mij op die manier te
vervloeken.
Aardbevingen zullen jullie steden treffen en voor elke natie die het doden van het leven toestaat, zullen
jullie de nasleep van Mijn Toorn voelen, wanneer Ik jullie snode en haatvolle harten tref. Zij die
berouw tonen voor deze wandaden zullen gespaard blijven, maar weet dat geen enkele natie onder
jullie aan deze kastijding zal ontsnappen.
De dood van Mijn Kerk zal niet geduld worden, wanneer de mens, samen met de valse leiders die hij slaafs
zal volgen, de Sacramenten zal vernietigen om ze te herscheppen, zo dat zij zullen verdwijnen. Ik zal jullie
tempels en jullie kerken neerhalen wanneer jullie de ontwijding van Mijn Zoons Lichaam blijven voortzetten.
Jullie geselden Hem, bespotten Hem en vervolgden Zijn volgelingen – totdat jullie Hem barbaars
vermoordden toen jullie Hem kruisigden. Jullie hebben nog steeds niets geleerd. Jullie gebrek aan nederige
dienstbaarheid jegens Hem Die jullie het leven schonk en jullie Verlossing bracht en Die nu probeert om
jullie voor te bereiden op de Grote Dag, doet Mij walgen.
Ik Ben Bedroefd. Ik Ben Verdrietig en Ik Ben Boos, want jullie zijn er uiteindelijk in geslaagd elke
vorm van leven dat Ik jullie gaf, te doden. Ik verwijs hier zowel naar het leven van het vlees als naar
het leven van de ziel. Het leven dat Ik jullie gaf is niet langer voldoende, dus zal Ik het op de Laatste Dag
terugnemen van diegenen die het naar Mij teruggeworpen hebben. Terwijl jullie oorlog voortduurt tegen Mij,
de Schepper van de Wereld, van al wat is, zal Ik enkel toestaan dat jullie gemene daden van vernietiging
nog maar een zeer korte tijd zullen duren.
Ik geef jullie nu de tijd om de zonden van de mensheid tegen alles wat Ik heilig acht, te onderzoeken, zodat
jullie boete kunnen doen voor de zonden van de wereld. De laatste strijd is begonnen en veel leven – de
Gave van het leven door Mij geschapen – zal door de mens vernietigd worden. En daarvoor zal Ik de wereld
straffen.
Jullie Vader
God de Allerhoogste
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1092. Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed weende in de Tuin van
Gethsemane.
Dinsdag, 1 april 2014, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze Heilige Missie overweldigend zijn.
Het is belangrijk dat Mijn Woord in alle landen wordt gehoord en dat de Kruistochtgebedsgroepen in
elke natie worden opgericht en vooral in landen waar Ik niet vereerd word.
Laat nooit de intensiteit van dit Woord de reden overschaduwen waarom Ik de wereld moet bereiken. Ik wil
ook graag van de meest verharde zielen, die geen verlangen hebben om de Heilige Geest toe te laten
hun hart te beroeren, dat zij luisteren en horen wat Ik zeg en dat ze Mijn Belofte begrijpen.
Mijn Heilsplan is niet voorbehouden aan de meest trouwe gelovigen – het is voor iedereen, ook voor
diegenen wier zwartgeblakerde zielen jullie kunnen doen walgen. Het was voor deze arme zielen dat Ik
Tranen van Bloed weende in de Tuin van Gethsemane. Dat waren de zielen van de bitteren, de verlorenen –
de minnaars van het beest, die Mij werden getoond door Satan. Hij liet Mij zien hoeveel zielen Mij nog
steeds zouden afwijzen, ondanks Mijn offer aan God van Mijn bereidheid en Mijn verlangen om de wereld te
verlossen door Mijn dood aan het Kruis. Mijn Pijn voor deze zielen is ondraaglijk en jij, Mijn dochter,
mag nooit Mijn Verlangen negeren om niet-gelovigen te bereiken. Het maakt niet uit hoe jullie veracht
worden, bespuwd en vervloekt, jullie moeten boven de haat uitstijgen, die altijd naar deze Missie zal uitgaan
en Mij deze zielen brengen, ongeacht wat de kost is. Breng Mij Mijn geliefde volgelingen en vervolgens
diegenen die Mij niet kennen of diegenen die Mij misschien niet kennen. Breng Mij dan de zielen van
diegenen die Mij haten. Dit moet de betrachting zijn van ieder van jullie. Wanneer jullie Mij deze arme
treurige zielen brengen, zal Ik hen grote Genaden schenken, zodat Ik ze in Mijn Barmhartigheid kan trekken.
Wanneer jullie om jullie heen kijken en de zielen zien van de mensen met wie jullie in contact komen,
die zich niet bewust zijn van Mijn Plan om terug te komen, dan moeten jullie je openstellen voor hen
en hen aan Mij toewijden. Jullie brengen Me veel troost en vreugde wanneer jullie dit doen, want dan kan
Ik alles doen om alle zielen overal te verenigen.
Ga en vermenigvuldig want de weg werd voorbereid. Het is een korte tijd geleden dat Ik voor het eerst de
hele wereld riep, door middel van deze Missie. Toch is het een zware reis geweest en nu zullen alle paden
zich weer verdelen en vertakken, zodat niet één volk zal worden uitgesloten, zo is Mijn Barmhartigheid.
Jullie Jezus

1093. Moeder van Verlossing: De bekering die mijn Vader beloofd heeft, zal deze
maand beginnen.
Woensdag, 2 april 2014, 16:27 u.
Mijn kind, de bekering die door Mijn Vader Beloofd werd, zal deze maand beginnen en zich door de
Kracht van de Heilige Geest over de wereld verspreiden. Zielen zullen gespaard worden en grote
Barmhartigheid zal aan de meest verharde zondaars door mijn Zoon betoond worden.
Veel mensen, die geen geloof in God hebben en hun leven doorbrengen alsof er geen Eeuwig Leven
bestaat, zullen de eerste mensen zijn aan wie mijn Vader het Licht van de Waarheid verlangt te tonen. Deze
mensen zijn zeer innig geliefd en hun gebrek aan geloof zal vervangen worden door een liefde en een
verlangen naar verzoening met Jezus Christus, die zij verloochend hebben. De zielen van diegenen die
verschrikkelijke zonden begaan hebben en die aangetast zijn door de invloed van de duivel, zullen de
volgenden zijn. Zij zullen grote Genaden ontvangen en de Barmhartigheid van mijn Zoon zal hun
harten zo plots doorboren, dat hun bekering ogenblikkelijk zal plaatsvinden. Dit wonder zal zo
onverwacht zijn, dat wanneer zij het nieuws van de Evangeliën zullen beginnen te verspreiden, velen zullen
opkijken en naar hen luisteren.
Door de bekering van de meest geteisterden, zullen en kunnen veel meer zielen gered worden. Het zal er
dan van afhangen of allen die de Waarheid reeds volgen, al dan niet verlangen trouw te blijven aan
mijn Zoon en Zijn Leer. Het zullen deze zielen zijn die het meest zullen te lijden hebben, want zij
behoren God toe en om die reden zal door de boze geen enkele moeite gespaard worden om hen te
kwellen met twijfels omtrent de Waarheid. Dit zijn de zielen die van mijn Zoon zullen weggetrokken
worden en waarop de boze het meest zijn zinnen zet.
Tot bescherming van het geloof van Christenen overal, bid alstublieft dit Kruistochtgebed:
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Kruistochtgebed (144)
Om het Christelijk Geloof te beschermen.
“O Moeder van Verlossing, alstublieft bemiddel ten gunste van de zielen van Christenen overal ter wereld.
Alstublieft help hen hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de Leer van Jezus Christus. Bid dat zij de
sterkte van geest en ziel mogen hebben om hun geloof te allen tijde te bewaren.
Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de Waarheid en hun de Genade te geven
om gelijk welke valse doctrine te onderscheiden die hun in de Naam van uw Zoon aangeboden wordt.
Help hen om oprechte en trouwe dienaren van God te blijven, te verzaken aan het kwade en aan leugens, zelfs
als zij hiervoor moeten lijden en bespot worden.
O Moeder van Verlossing, bescherm al uw kinderen en bid dat elke Christen het pad van de Heer zal volgen, tot
zijn laatste ademtocht. Amen.”
Kinderen, Jezus bemint iedereen. Hij zal altijd vechten om jullie tegen beschadiging te beschermen en op de
meest buitengewone wijzen tussenbeide komen om jullie te beschermen tegen alle kwaad, in de dagen van
duisternis, die jullie in Zijn Naam zullen moeten verduren. Vertrouw op mij, jullie geliefde Moeder, want ik zal
voor jullie ten beste spreken om jullie tijdens de komende beproevingen dichter bij mijn Zoon te brengen.
Dank jullie om deze Hemelse Oproep te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
Moeder van God

1094. Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven.
Donderdag, 3 april 2014, 17:11 u.
Mijn zeer geliefde dochter, liefde is een van de krachtigste Geschenken van God. Zolang de liefde gedijt,
kan het menselijk ras overleven. Liefde overstijgt alle kwaad, verdeeldheid en haat, want zij komt van God,
Die de Almachtige is, en geen kracht van het kwaad kan haar volledig vernietigen.
Wanneer een ziel echt dicht bij Mijn Hart is, zal Ik ze met liefde vullen. Ik zal die persoon overspoelen
met deze Gave en daardoor zullen ze het onmogelijk vinden om een andere persoon te haten, ook
niet diegenen die hen kwellen. De Liefde, wanneer aanwezig in een ziel, wordt door God gebruikt om
andere zielen naar Zich toe te trekken. Zij wordt gebruikt om vreugde en troost te brengen aan mensen in
nood en die lijden. Zij blijft echter een Genade en wordt verleend aan die zielen die gekozen worden opdat
ze haar zouden delen met anderen tot Glorie van God. Oh wat een vreugde brengen deze zielen Mij
wanneer ze zonder enige voorwaarde Mijn Liefde aanvaarden. Wanneer ze Mijn Aanwezigheid met een
open hart verwelkomen en Mij toestaan hun ziel te overspoelen. Deze zielen worden Mijn werktuigen en
zoals een goede wijn, zullen ze de zielen vullen en verzadigen van diegenen die dorsten naar Mijn
Tegenwoordigheid.
Liefde is de weg waarlangs Ik met de wereld communiceer, tot de Grote Dag wanneer Ik zal komen
om Mijn Koninkrijk terug te eisen. Wanneer er echte liefde aanwezig is, Ben Ik daar. Wanneer er geen
liefde is, wordt Mijn Aanwezigheid teruggetrokken. Veel mensen sluiten Me uit en zijn daarom niet in staat de
volheid van de Gave van Liefde te voelen, zoals het zou moeten zijn.
Ik beloof jullie allemaal dat Ik de Gave van Mijn Liefde zal verspreiden door middel van deze Missie.
Mijn Liefde zal een onderscheidend kenmerk zijn en al diegenen die op Mijn Oproep reageren zullen met
Mijn Liefde omhuld worden, wanneer zij dit Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (145)
Vul mij met Uw Gave van Liefde.
“Liefste Jezus, vul mij, een leeg vat, met de Gave van Uw Liefde.
Overspoel mijn ziel met Uw Tegenwoordigheid.
Help mij om anderen te beminnen zoals U mij bemint.
Help mij om een werktuig te zijn van Uw Vrede, Uw Rust en Uw Barmhartigheid.
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Open mijn hart altijd voor het lot van anderen en geef me de Genade om diegenen te vergeven die U verwerpen
en die zondigen tegen mij.
Help mij om Uw Liefde te verkondigen door het goede voorbeeld, zoals U zou doen in mijn plaats. Amen.”
Ik zal de zielen van iedereen raken, die Me toelaten binnen te treden. Liefde zal jullie eeuwig geluk brengen.
Door Mijn Liefde zonder twijfel en met een open hart te aanvaarden, zullen jullie Mij grote vreugde brengen.
Mijn Gave is nu van jullie en Ik wens dat jullie de Gave van Liefde voorop plaatsen in alles wat jullie doen,
vanaf deze dag. Op deze manier zullen jullie helpen om de haat, die de mensheid teistert en die afkomstig is
van de satan, te verslaan. Met deze Gave van Liefde stort Ik een bijzondere Zegen over jullie heen; een
Zegen die uniek en krachtig is, die jullie zullen voelen wanneer jullie dit Gebed bidden en vooral in een
Kruistochtgebedsgroep, die bijzonder belangrijk is in deze Missie, Mijn Missie of Verlossing.
Jullie Jezus

1095. Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken
zullen hun Heiligheid verliezen.
Vrijdag, 4 april 2014, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, God openbaart aan de mens geen profetieën om sensatie te wekken. Zij worden
gegeven om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst in Mijn Koninkrijk, zodat zij vooraf
gewaarschuwd kunnen zijn voor mogelijke gevaren voor hun zielen. Elke Tussenkomst in jullie leven, op
bevel van Mijn Vader, is voor jullie eigen goed en dat van andere zielen.
Mijn Profetieën die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, zijn goed en wel begonnen. De bedriegers
hebben de controle overgenomen van binnenuit, en zij zullen doorgaan met de wereld te belazeren
om te geloven in een nieuwe leer – een waarin wijzigingen zijn aangebracht aan de bestaande Heilige
Leer voorgeschreven door God – en die vatbaar is voor aanpassingen om gelegen te komen voor de
levens van alle mensen en religies. Pas op voor het woord “oecumenisch” en voor elke poging om Mijn
Kerk op Aarde te grijpen en van haar Goddelijkheid te ontdoen.
Wie knoeit met de Liturgie is geen waarachtige dienaar van Mij en toch is dat precies wat er zal
gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in
glorievolle lofprijzing voor de nieuwe valse leer en Alles ontkennen wat Ik aan de wereld gaf. Hun liefde
voor wereldse zaken, hun verlangen om bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen
doen breken met hun geloften. Zij zullen verraders worden en Mij hun rug toekeren. Zij zullen miljoenen
Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen. Spoedig daarna,
wanneer de kern van Mijn Kerk ontwijd is, zullen zij alle andere Christelijke geloven verzamelen en
nieuwe oecumenische sekten bedenken, wat zal leiden tot de publieke verklaring die het bestaan van
de Hel zal ontkennen. Dan, achterwaarts werkend in volkomen tegengestelde richting van de Waarheid, zal
aan alle gelovigen verteld worden dat zonden alleen bestaan in de ogen van wie ze als dusdanig opvat en
dat het onmogelijk is haar te vermijden omwille van de oorspronkelijke erfzonde. Daarom, zo zal men jullie
zeggen, is dat niets om zich zorgen over te maken. De zonde zelf zal opnieuw gedefinieerd worden. Eens
dat gebeurt is, zal alle zin voor moraliteit afsterven. Wanneer zedelijke beginselen niet langer als
belangrijk beschouwd worden, dan zal de zonde onstuitbaar woekeren. De zonde zal zich verspreiden,
verhevigen, totdat de maatschappij ineenstort en voor diegenen die trouw zullen blijven aan Mijn Kerk – de
Ware Kerk – zal het een verschrikking zijn dat te aanschouwen.
Mensen zullen opscheppen over hun zonden, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de
nieuwe wereldreligie zal voorschrijven dat zonden jullie nooit zullen blokkeren of schaden in de Ogen
van God. De god waar zij naar zullen verwijzen is Satan, maar dat zullen ze jullie er nooit bij vertellen.
Om Mij te bespotten zullen ze jullie voorstellen aan de antichrist die geestdriftig zal ontvangen
worden, omdat hij zal toegejuicht worden door de valse profeet en door hem worden vereerd. De
antichrist zal alles doen wat Mijn Leer tegenspreekt, maar hij zal dat doen met charisma en charme.
Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal zoveel mensen bedotten dat het
voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen naar ketterij en ellende te leiden.
Ik Ben jullie allen op die dag aan het voorbereiden. Voor velen onder jullie is het zeer moeilijk om dit nieuws
te aanhoren, maar het is de Waarheid. De Waarheid zal jullie zielen vrijmaken van de dood. Bevecht de
Waarheid en er zal daaruit niets goeds voortkomen – alleen wanhoop. Indien jullie anderen verhinderen om
trouw te blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen die op het punt staat van
binnenuit Mijn Kerk opgelegd te worden aan de wereld, zullen jullie voor de leeuwen gegooid worden.
Diegenen die de zielen van anderen met geweld vernietigen, gaan van Mijnentwege de grootste
bestraffing tegemoet.
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Aanvaard de Waarheid en bereid jullie zelf voor. Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk leiden.
Volg het beest en hij zal jullie en diegenen die jullie meebrengen naar de vuren van de Hel leiden voor de
eeuwigheid.
Jullie Jezus

1096. Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het
punt te worden onthuld.
Zaterdag, 5 april 2014, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens moed en kracht te geven aan ieder van jullie, aan wie de Gave van
onderscheiding werd gegeven om Mijn Stem te herkennen, wanneer Ik tot de wereld spreek door deze
Boodschappen.
Terwijl jullie, Mijn Restant, voorwaarts oprukken, in vereniging met Mijn Kerk op Aarde, zullen jullie al
snel veel mensen zien die zich terugtrekken van de Heilige Sacramenten. Dat zal jullie van streek
maken en dan een kwelling worden, want binnenkort zullen ze worden ontheiligd en zullen ze niet langer
dezelfde Sacramenten zijn die Ik aan de wereld gaf. Jullie mogen nooit tijd verspillen indien jullie echt
geloven dat Ik met jullie spreek. Ga – verzamel Mijn priesters en diegenen die reageren op Mijn
Oproep. Maak jullie vervolgens klaar voor de komende jaren, zodat zij Mijn kudde kunnen voeden
met het Voedsel van Leven, wanneer er geen spoor van Mijn Tegenwoordigheid zal achtergelaten
zijn.
Wanneer alles wat van Mij is en Wie Ik Ben uit Mijn Kerken wordt weggenomen, dan zal alles wat
overgelaten wordt, komen van al wat Ik niet ben. De vleesgeworden duivel zal Mijn Kerk binnengaan en
hij zal iedereen aantasten die voor hem buigt en hem aanbidt. Hij zal zielen voor de eeuwigheid
verslinden en jullie moeten te allen tijde alert blijven, want die tijden komen er aan. Stel jullie zelf niet open
voor ketterij, die Mijn Kerk zal binnendringen van binnenin zowel als van buitenaf. Jullie worden nu
voorbereid, dus moeten jullie alles volgen wat Ik jullie zal vertellen, zodat jullie Mijn Kerk kunnen redden van
Mijn vijanden, in zo veel aangelegenheden als jullie kunnen.
Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het punt te worden onthuld.
Wanneer Ik jullie onderricht, zullen jullie veel kracht en doorzettingsvermogen nodig hebben, want
jullie vijand zal de antichrist zijn – en zijn leger zal helaas groter in omvang zijn dan het Mijne.
Daarom zal dat voor jullie ontmoedigend zijn – maar weet dit. Het zal niet de Kracht van God achter zich
hebben en het zal jullie nooit overwinnen, eens jullie trouw blijven aan Mijn Woord.
Ga in vrede en wacht op Mijn instructies.
Jullie Jezus

1097. Zij die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen
tot zwijgen gebracht worden door verdrijving.
Maandag, 7 april 2014, 19:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de zaden zijn gezaaid en elk detail van het plan om de wereld op de
antichrist voor te bereiden, is voltooid. Alle veranderingen die jullie zullen waarnemen in de politieke
wereld en in Mijn Kerk op Aarde, hangen samen – zoals elk gebaar tussen twee landen – zoals elke wet die
Gods Wetten uitdaagt. Het is geen toeval dat dergelijke wetten de wereld rond worden geïntroduceerd, met
grote snelheid zoals nu het geval is, want zij werden zorgvuldig georganiseerd.
Nieuwe, plotselinge aankondigingen met betrekking tot het smeden van schakels tussen Staat en Kerk,
waarbij hun wetten zich verstrengelen, zullen onder jullie bekend gemaakt worden. Diegenen die zullen
trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door
verdrijving. Er zal geen genade getoond worden voor diegenen die Mijn Kerk proberen te verdedigen, want
Mijn vijanden zullen het tegenovergestelde als waarheid afkondigen. Jullie, Mijn volgelingen, zullen als
ketters bestempeld worden voor het ongehoorzaam zijn aan de nieuwe regels, die weldra door Mijn Kerk
zullen voorgeschreven worden. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn Kerk niet kan dwalen en zo, zelfs
wanneer jullie de Waarheid hoog houden, zullen jullie geïsoleerd raken. Mijn Kerk zal nooit dwalen. Mijn
gekozen leiders zullen zich nooit vergissen, maar wanneer een bedrieger de macht grijpt, moeten
jullie hem niet volgen, wanneer hij verklaart dat de Waarheid een leugen is.
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Door de Kracht van de Heilige Geest, zullen jullie weten, wanneer die dag aanbreekt. En op die dag, moeten
jullie Mij, jullie Jezus, volgen. Bid om Mijn Moed, zodat Ik jullie kan ondersteunen, want jullie zullen
stalen zenuwen nodig hebben om Mij trouw te blijven, wanneer de wereld zal gedwongen worden om
plat te gaan voor de antichrist, in volledige overgave van de vrije wil.
Jullie Jezus

1098. Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren, die
Mijn Godheid beledigen.
Dinsdag, 8 april 2014, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven. Neen,
zij zijn diegenen die goed weten wie Ik ben, maar die Mij haten. Niet allemaal begrijpen ze waarom ze Mij
haten, maar ze kunnen in twee kampen worden verdeeld.
De eerste groep houdt niet van de Waarheid. Ze genieten van het deelnemen aan zondige bezigheden,
rechtvaardigen elke goddeloze daad en handeling, en voldoen alleen hun eigen lusten, ten koste van de
behoeften van anderen. Ze zorgen alleen voor zichzelf en imiteren alle karaktertrekken van de duivel.
Dan zijn er diegenen die weten Wie Ik Ben en Wat Ik Ben, maar die Me volledig verwerpen, ten voordele van
Satan, in wiens bekoring zij verstrikt zijn geraakt. Dat zijn de mensen die niet alleen alles zullen doen wat het
tegengestelde is van wat Ik ze leerde, maar die Mij altijd zullen beledigen, bij elke gelegenheid.
Net zoals satanische aanbidding symbolen impliceert, zullen Mijn verraders Mij bespotten door dat
soort goddeloze symbolen van de duivel vóór Mij te plaatsen. Voor elk ritueel waaraan ze deelnemen
om Satan te aanbidden, zullen ze Mijn Kruis en alles wat te maken heeft met Mijn Passie ontheiligen.
Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen.
Binnenkort zullen diegenen onder jullie die oog hebben voor de Waarheid, in staat zijn om
onderscheid te maken tussen diegenen die Mij werkelijk dienen en diegenen die dat niet doen.
Die gewijde dienaren die loyaal zijn tegenover Mij, zullen Mij tijdens de Goede Week eren, door hun
nederige gebaren, waaronder het uitgestrekt liggen vóór Mijn Heilig Kruis en het plaatsen van hun
lippen met een verzegelde kus op Mijn Voeten. Hun aandacht zal geheel gericht zijn op Mij, Jezus
Christus, Mijn dood aan het Kruis en Mijn Belofte om de mens van de zonde te verlossen. Maar weet dit.
Vanaf de Goede Week, dit jaar, zullen de barsten te voorschijn komen en de betekenis van Mijn
Kruisiging zal worden verdraaid. Nieuwe interpretaties zullen aan de gelovigen voorgesteld worden
en leugens zullen uit de mond van Mijn vijanden stromen. Mijn Passie zal op een subtiele manier
bespot worden en dat zal niet meteen duidelijk zijn. Maar wanneer de aandacht afgeleid wordt van
Mijn dood aan het Kruis en wanneer vreemde gebaren in Mijn Kerken plaatsvinden, zullen jullie
weten dat dit het begin is van de ontmanteling van Mijn Kerk op Aarde.
Wanneer Satan de mensheid aanvalt, zal hij zich altijd eerst concentreren op de familie, omdat de
familie alles vertegenwoordigt wat van Mijn Vader is. Hij zal huwelijken vernietigen, de betekenis van wat
het huwelijk is veranderen, abortus stimuleren, mensen verleiden tot het plegen van zelfmoord en hij zal
families verdelen en kapot maken. Dan zal hij Mijn Familie – Mijn Kerk op Aarde – vernietigen en breken,
want dat is wat hij zwoer dat hij Mij bij het laatste uur zou aandoen. Hij is al begonnen met Mijn Kerk te
ontmantelen en hij zal niet stoppen, totdat ze in een hoop aan Mijn Voeten is ingestort. Mijn Vader
heeft een vernietiger, in de vorm van de antichrist, toegestaan om dit te doen, maar verder kan hij niet gaan.
Mijn Kerk is Mijn Familie en terwijl een groot deel van Gods kinderen zullen vertrekken om een
geherstructureerde valse kerk te volgen, zullen velen zich nog steeds aan Mij vastklampen en zo kan Mijn
Kerk – Mijn Lichaam – niet sterven.
Laat Mij alstublieft niet in de steek, Mijn geliefde volgelingen. Jullie mogen niet zwichten voor dit
achterbaks gedrag. Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie jezelf herinneren aan alles wat Ik jullie
geleerd heb. Aanvaard niets nieuws, wanneer het gaat om Mijn Heilig Woord. Ik zal geen enkel woord
ooit goedpraten dat niet afkomstig is van Mijn Heilige Lippen. Evenmin mogen jullie dat doen. Jullie zijn ofwel
voor Mij ofwel tegen Mij. Aanvaard een nieuwe interpretatie van Mijn Woord, dat vervat is in de Heilige
Schrift, en jullie zullen Mij verraden. Eens jullie dat doen, zullen jullie een hele nieuwe leer slikken, die jullie
ziel zal vernietigen. Ik bemin jullie en wanneer jullie Mij echt liefhebben zullen jullie altijd trouw blijven aan
Mijn Woord, dat nooit zal veranderen.
Iedereen die zegt dat hij in Mijn Naam komt – al is hij een heilige dienaar, een leider in Mijn Kerk of een
profeet – en die verklaart dat Mijn Woord een leugen is, is niet van Mij.
Jullie Jezus
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1099. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal verraden worden door
een andere Judas, iemand met groot gezag.
Woensdag, 9 april 2014, 15:30 u.
Mijn lieve kind, toen Judas Iskariot mijn Zoon, Jezus Christus verraadde, had dit verstrekkende gevolgen.
Want hij was één van de intiemste bondgenoten van mijn Zoon, en als lid van Zijn geliefde apostelen, was
zijn verraad erg pijnlijk voor mijn Zoon. Omdat hij, een verrader, vanuit de Getrouwen van mijn Zoon kwam,
betekende dit dat twijfels binnenslopen bij diegenen die onzeker waren over het feit of mijn Zoon inderdaad
de Ware Messias was. De twijfels verspreiden zich en veel van Zijn apostelen en volgelingen voelden zich
verward, verloren en bang. Zij wisten dat zodra Hij door Zijn vijanden werd gegrepen, de Waarheid in vraag
zou worden gesteld en vervolgens ontkend. Ze wisten ook dat mochten zij mijn Zoon in het openbaar
verdedigen, zij eveneens zouden lijden en uiteindelijk dezelfde straf te verduren zouden krijgen die aan Hem
was uitgedeeld. Ze wisten bovendien dat ze niet de moed zouden gehad hebben om uitdagend stand te
houden tegen Zijn vijanden, uit angst voor spot.
Daarom zal het verraad van mijn Zoon, van binnenuit Zijn Kerk op Aarde, gelijkaardig zijn. Mijn Zoon
zal worden verraden door een andere Judas, iemand met groot gezag binnen Zijn Kerk op Aarde.
Wanneer dit plaatsvindt, het tweede grootste verraad sinds Judas Iskariot mijn Zoon verkocht voor
dertig zilverlingen, dan zal dat mensen van elk ras, natie en Christelijk geloof, de Waarheid doen
ondervragen. Dit verraad zal ook verstrekkende gevolgen hebben, want het zal elk aspect van mijn
Zoons Goddelijkheid in vraag stellen. Wanneer dit gebeurt, zal de Waarheid instorten. In plaats daarvan
zal een lijk worden opgewekt, totaal verrot, zonder enig teken van leven. Een dode doctrine zal opgezet
worden en aangekleed met alle valse attributen geassocieerd met mijn Zoon, maar zij zal geen vrucht
dragen. Toch zal het lijken als een nieuwe bekering.
Ware bekering komt van de liefde van de mensen tot God, krachtig gemaakt door de Gave van de Heilige
Geest en door hun eigen vrije wil. Deze nieuwe doctrine zal de wereld worden opgedrongen, buiten jullie
vrije wil om. Verwerp haar en jullie zullen gestraft worden door de vijanden van mijn Zoon.
Diegenen die mijn Zoon in de laatste dagen verraden zullen geen leven hebben. Diegenen die Hem niet
verraden zullen voor altijd leven in de Heerlijkheid van God.
Jullie geliefde Moeder
Moeder of Verlossing

1100. Mijn meest geachte bisschop zal het voorwerp zijn van een vreselijke
rechterlijke dwaling.
Donderdag, 10 april 2014, 17:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart breekt omwille van de benarde toestand van Mijn gewijde
dienaren en de moeilijke beproevingen die hun te wachten staan vanwege Mijn vijanden. Mijn meest
geachte Bisschop zal het voorwerp zijn van een vreselijke rechterlijke dwaling. Dan, wanneer hij tot demon
zal gemaakt zijn, zullen vele van Mijn gewijde dienaren stevig worden aangepakt, mochten zij hun
misnoegdheid uiten tegenover de nieuwe wetten, die niet van Mij komen en die zij in Mijn Kerken zullen
geïntroduceerd zien.
Vele gewijde dienaren zullen verdwijnen en tegen hun wil in de gevangenis gezet worden. Anderen,
die voor de vijand zullen gevlucht zijn, zullen nagejaagd worden en dus zullen zij zeer voorzichtig
plannen moeten maken voor die komende dagen. Niet lang daarna zal het portret van de antichrist
boven elk altaar hangen, terwijl elk spoor zal verwijnen van Mijn Gelaat, Mijn Kruis, de heiligen en de
Sacramenten. Deze dictatuur zal vergelijkbaar zijn met degene die jullie vroeger gezien hebben in landen
waar mensen vertrappeld werden. De vereerders van deze nieuwe wereldreligie zullen geacht worden te
buigen voor het beeld van de antichrist. Deze vereerders zullen zichzelf zegenen voor deze gruwel, maar het
zal niet het Kruisteken zijn dat zij maken – maar een soort van gebaar met de hand. Allen die voor het beest
zullen buigen zullen zijn slaven worden en zullen zich keren tegen diegenen die weigeren hem te
verafgoden. Zij zullen zelfs leden van hun eigen familie verraden en hen overleveren aan bestraffing, zozeer
zal de macht van het beest zich over hen doen gelden.
Ik zal ieder van jullie, en vooral Mijn gewijde dienaren, uitrusten met een vorm van bescherming
tegen de macht van het beest en Ik zal jullie bij elke stap van de weg onderrichten langsheen dit
gevaarlijke pad. Ik zal jullie moedige dienaren van Mij zenden, trouwe bisschoppen, priesters en andere
gewijde dienaren – allen van Mij – die Mij zullen blijven dienen. Zij zullen met Gaven gezegend zijn, wat jullie
zal helpen in Mij en voor Mij te blijven, zodat jullie in staat zullen zijn deze verdrukking te verdragen, tot de
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dag dat Ik kom om Mijn volk te redden en mee te nemen in Mijn Koninkrijk. Vrees deze tijden niet, want zij
zullen niet moeilijk zijn als jullie Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden en leren om Mij volledig te
vertrouwen. Ik Zegen jullie vandaag, in de Naam van Mijn Vader en Ik draag op ieder van jullie Mijn Sterkte,
Moed en Veerkracht over, want jullie zullen die nodig hebben, indien jullie ware Christenen willen blijven,
trouw aan Mijn Heilig Woord.
Jullie Jezus

1101. Moeder van Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alle dingen, behalve in de
zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn.
Vrijdag, 11 april 2014, 15:22 u.
Mijn lieve kind, zeven gevallen engelen zullen deze Missie aanvallen en zij zullen trachten om Gods
kinderen af te brengen van hun trouw aan Zijn Restleger. Zij zullen als engelen van het Licht verschijnen
aan diegenen die zij bedriegen, terwijl zij in feite alles zijn behalve dat.
De macht van Satan is zeer sterk en zijn aanwezigheid in de wereld is duidelijk omdat hij al zijn aanhangers
uitkiest om hen aan te moedigen met zijn tegenwoordigheid te pronken. Hij doet dat door middel van muziek,
door religies die niet van mijn Zoon, Jezus Christus, zijn, en door diegenen die zich opstellen achter
zogenaamde heilige groepen, die het beest aanbidden én zijn invloedssfeer op Aarde.
Kinderen, jullie moeten altijd mijn Zoon volgen door al wat Hij onderwees tijdens Zijn Tijd op Aarde.
Zijn Heilig Woord is onaantastbaar en dat is alles wat jullie moeten kennen indien jullie Zijn Weg naar
Eeuwig Leven willen volgen. Jullie moeten zich concentreren op jullie verlangen Eeuwig Leven te winnen en
daarom leid jullie leven zoals mijn Zoon jullie heeft getoond. Aanvaard nooit iets wat twijfels werpt op Zijn
Godheid. De mens die onwaarheden durft te uiten over mijn Zoon, beschikt niet over de Gave van de
Heilige Geest en is daarom onwaardig om te bepalen wat mijn Zoon allemaal is.
Mijn Zoon is jullie Goddelijke Verlosser, die Zichzelf vernederde om mens te worden. Toen Hij geboren was,
werd het Woord Vlees en daardoor was Jezus Christus een mens, in elk opzicht. Jezus was zoals jullie, in
alle dingen, behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn. De Zoon van God was gezonden
om de mensheid te verlossen en ieder van jullie te redden van de dood die een gevolg is van de
slavernij aan Satan. Zijn Godheid is Al-Machtig, Volmaakt Goed, Geheel Ondoorgrondelijk en Zijn
Goddelijkheid verloochenen betekent een ontkenning van de Macht van God. Wanneer jullie dat
doen, verklaren jullie je trouw aan de duivel.
Kinderen, jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden en beroep doen op mij, jullie Moeder, om jullie te
beschermen voor de misleidingen die men jullie zal voorhouden om jullie ertoe aan te zetten de Macht van
God te ontkennen.

Kruistochtgebed (146)
Bescherming tegen misleiding.
“Lieve Moeder van Verlossing, behoed mij met de Genade van Bescherming tegen misleidingen, door Satan tot
stand gebracht om het geloof van de Christenen te vernietigen.
Bescherm ons tegen de vijanden van God.
Behoed ons voor leugens en ketterij die gebruikt worden om onze liefde voor uw Zoon te verzwakken.
Open onze ogen voor onwaarheden, bedriegerij en elke poging die wij kunnen tegenkomen om ons te
stimuleren de Waarheid te verloochenen. Amen.”
Dank jullie omdat jullie luisteren naar mijn oproep om jullie te waarschuwen voor de grote verloochening die
weldra over de Kerk van mijn Zoon op Aarde zal neerdalen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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1102. Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing
worden.
Zaterdag, 12 april 2014, 15:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer God tussenbeide komt in de wereld, door middel van Zijn
uitverkoren profeten, is het Woord als een Zwaard. Het snijdt recht naar het hart en veroorzaakt een
tweevoudige reactie in de ziel. Enerzijds zorgt het voor groot inzicht en begrip, maar anderzijds kan
het moeilijk zijn om te aanvaarden. Dit is omdat de Waarheid nooit gemakkelijk is wanneer ze ontvangen
wordt, omdat ze pijnlijk kan zijn.
In een wereld waarin Satan regeert als koning, zal de Waarheid altijd de lelijke kant tonen. Zij zal angst
veroorzaken in de harten van velen. Goddeloosheid komt bijna altijd gekleed in een vernisje van
kleuren, maar wanneer ze ontdaan wordt van al haar aantrekkelijke lagen, is wat overblijft een heel
lelijke kern.
Veel mensen vinden het moeilijk te aanvaarden dat bepaalde handelingen of daden slecht zijn, vanwege de
misleiding van de duivel. Iedere vorm van boosheid, door Satan opgeroepen, is zorgvuldig gecamoufleerd,
zodat het gemakkelijk in de gedachten van de onschuldige gerechtvaardigd wordt, die zulk verachtelijk
bedrog zonder wroeging zal aanvaarden. Ze zullen niets wijzer geworden zijn. Welke hoop, kunnen jullie je
dan afvragen, heeft de mens als hij verleid wordt door de antichrist, die geliefd en verafgood zal worden voor
zijn grote daden van naastenliefde? Het antwoord is gebed. Jullie hoop ligt in jullie gebeden want
wanneer jullie om verlossing van het kwaad bidden, zal Ik aan jullie oproep gehoor geven.
Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing worden waarmee deze
onschuldige zielen, die gemakkelijk misleid worden door het beest, gered kunnen worden en dan zal het
Koninkrijk van Mij er zijn. Ik kom spoedig terug om Mijn Rechtmatige Troon op te vorderen en dus mogen
jullie nooit de hoop verliezen.
Jullie Jezus

1103. Nu Goede Vrijdag nadert zullen diegenen die Mij kwellen en elk spoor van Mij
trachten te verwijderen, op die dag zwaar te lijden hebben.
Zondag, 13 april 2014, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Wens dat diegenen die van Mij houden, het tijdens deze Goede Week
oprecht weer goedmaken door de Gave van Verzoening. Wanneer jullie Mij waarachtig spijt betonen voor
jullie zonden, dan stort Ik een bijzondere Gave van Aanvaarding over jullie uit, in overeenstemming met Mijn
Heilige Wil. Ik smeek jullie om zoals nooit tevoren op Mij te vertrouwen in dit moment van de
geschiedenis, want indien jullie aandachtig luisteren dan kan Ik Mijn Woord bij iedereen laten horen –
ook bij diegenen die Mij helemaal niet kennen.
Toen Ik achtervolgd werd door Mijn vijanden, hadden zij er alles voor over om Mij in diskrediet te brengen.
Zij reageerden hun razernij af op veel arme onschuldigen en folterden mensen van wie ze dachten dat ze Mij
waren. Zij verspreidden leugens over Mijn apostelen, probeerden Mij op vele manieren te schande te maken
en kenden vlagen van woede wanneer ze Mij niet fysiek konden bedreigen. Ze zouden Mij gedood hebben
indien ze Mij vóór Goede Vrijdag hadden kunnen vangen – indien Ik Mijzelf niet beschermd had. Hun haat,
hun leugens, de laster die zij over Mijn Missie verspreidden en hun valse beschuldigingen tegen Mij,
verbreidden zich in alle steden en dorpen, lang vóór de dag waarop Ik uiteindelijk werd verraden door één
van Mijn Getrouwen.
Het venijn dat uit de mond van Mijn vijanden stroomde, kwam van het serpent dat hun zielen had
aangetast. Zij imiteerden hem op elke wijze – zij schreeuwden in een gewelddadige razernij tegen Mij,
hoewel hun beschuldigingen vals waren en zonder betekenis. Zij spuwden naar Mijn apostelen,
folterden Mijn leerlingen zowel als de onfortuinlijke mannen die zij verkeerdelijk voor Mij aanzagen. Zij
probeerden anderen, die (nog) niet van Mij gehoord hadden, tegen Mij op te zetten en uitten
boosaardigheden tegen diegenen die zij niet konden overtuigen Mij aan de kaak te stellen. Elke duivel
uit de diepste krochten van de Hel kwelde Mij tijdens Mijn laatste weken op Aarde, toen Mijn Woord in het
hart van velen was doorgedrongen en duizenden bekeerd had.
Toen Mijn Aanwezigheid op zijn sterkst was, werd de haat nog intenser en het gebrul van Mijn
tegenstanders geleek op dat van wilde dieren. Mensen die de groep van Farizeeën vervoegden om Mij
bestraffing op te leggen, werden even slecht als diegenen die hen ophitsten tot een kwade razernij
tegen Mijn Persoon. Ik werd ervan beschuldigd onrein te zijn in Lichaam en Ziel. Zij zegden dat Mijn
Woord van onreine geesten kwam. Zij vertelden dat Ik vals getuigenis aflegde tegen Mozes en dat Ik door
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de Boze gezonden was om hun zielen te verderven. Zij wilden de Liefde niet kennen die Ik verspreidde,
noch de bekering om elkaar lief te hebben die Ik onder hen tot stand bracht, noch de wonderen die Ik deed.
Terwijl ze schunnigheden tegen Mij scandeerden, gedroegen zij zich opschepperig en trots en
tegelijk lasterden zij tegen God, zij beweerden dat ze in Zijn Naam spraken. Dat is precies de manier
waarop Satan mensen bedriegt.
Diegenen die tegen Mij lasterden, tijdens Mijn Kruisiging, leven niet in Mijn Koninkrijk, want zij ondergingen
de ergste bestraffing. Mijn Vader zal iedereen vernietigen die zegt dat Ik spreek met de stem van Satan.
Dus aan diegenen onder jullie die beweren dat Mijn Stem die van de Boze is, weet dat jullie lijden
erger zal zijn dan de dood. Jullie tong zal niet langer het venijn uitbraken dat Satan in jullie zielen
heeft geplant; jullie ogen zullen niet langer zien, want het is alleen duisternis dat jullie verlangen – en
zo zal het zijn. Jullie oren zullen nooit de zoetheid van Mijn Stem aanhoren, want jullie weigeren te
luisteren – en zo zal het zijn. Jullie hart is liefdeloos en daarom zal het nooit liefde voelen, eens jullie
de Liefde van God hebben buitengesloten. Jullie woorden zullen jullie ondergang zijn en wanneer jullie Mij
ervan beschuldigen kwaad te spreken, Mij, jullie Heer God, Heiland en Verlosser van de hele mensheid - ze
zullen nooit meer gehoord worden. Ze zullen sterven.
Mijn Toorn in deze tijd, tegen de huichelaars die de wereld rondzwerven en doen alsof ze van Mij
komen, is onverdraaglijk en Mijn Bestraffing zal ieder van jullie overkomen die naar Mij spuwt. Weg
van Mij hebben jullie weinig invloed op Mij. Ik zal jullie verwerpen.
Wanneer Ik het geschreeuw hoor van diegenen die in hun ziel bezeten zijn door de haat van Satan en die
openlijk hun trouw aan Mij betuigen, dan voel Ik mij ziek. Zij doen Mij walgen en zijn niet beter dan diegenen
die streden om de eerste nagel in Mijn Lichaam te hameren.
Nu Goede Vrijdag nadert zullen diegenen die Mij kwellen en elk spoor van Mij trachten te verwijderen,
op die dag zwaar te lijden hebben. Op die dag, wanneer jullie Mijn Pijn ondergaan die jullie gegeven wordt
om jullie tot bezinning te brengen, zullen jullie weten dat Ik jullie roep. Ik doe dat, niet omdat jullie ook maar
een greintje van Mijn Sympathie verdienen, maar omdat Ik jullie bemin – ondanks alles. Op die dag verzoek
Ik jullie om als volgt beroep te doen op Mij:
“Jezus, vergeef mij om het leed dat ik Uw Lichaam, Uw Woord en Uw Godheid heb aangedaan.”
Ik zal antwoorden en jullie helpen om tot Mij te komen, met Liefde en Vreugde in Mijn Hart.
Jullie Jezus

1104. Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het
Kruis.
Dinsdag, 15 april 2014, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgelingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij zich
herinneren hoe Mijn Liefde zich uitstrekt tot het menselijk ras.
Diegenen die Mij vervolgden en Mij vervolgens doodden, waren vol haat en hadden harten van steen. Ik
stierf voor hen, ondanks hun haat, en Ik onderging een zware Doodsstrijd zodat zij konden verlost worden.
Toch haten en verachten zo veel mensen Mij vandaag, op zo'n grote schaal, dat indien Ik het kwaad
zou onthullen dat hun ziel verwoest, jullie niet in staat zouden zijn om overeind te blijven.
Mijn pogingen om de wereld voor te bereiden, door het Boek der Waarheid, zullen door Mijn vijanden
overal bevochten worden. De ergste aanvallen zullen komen van satanische groepen, van wie velen
zich voordoen als Christenen, zodat ze hun woede kunnen afreageren door te doen alsof ze hun
geloof verdedigen. Dat is de manier waarop Satan zijn gewillige slachtoffers gebruikt om Mijn Werk
aan te vallen. Hoe ellendig zijn hun zielen en hoe bedroefd Ben Ik, aangezien ze voortgaan met Mij te
verraden, modder naar Mij te gooien en leugens over Mijn Woord te verspreiden, in een poging om zielen
van Mijn Barmhartig Hart te stelen.
Ik huil Tranen van Doodsangst, tijdens deze week, omdat de tijd kort is en Ik weet dat hoe hard Ik ook
probeer, vele zielen Mij nog steeds de rug zullen toekeren. Waarom haten deze zielen Mij zo? Het
antwoord is omdat ze helemaal geen liefde voor Mij hebben. Velen van hen vinden het beangstigend dat de
haat die ze voor Mij in hun hart voelen niet kan worden weggespoeld. Ze zijn zo bezeten door de Boze, dat
ze elke minuut van hun dag doorbrengen met Mij te vervloeken.
De overgrote meerderheid van de mensen gelooft niet meer in Mij – het is slechts een klein aantal dat wel
gelooft, in een oceaan van zielen waarvan de grootte zich uitstrekt van de ene kant van de Aarde naar de
andere. Maar Ik beloof jullie dat Ik zo veel zielen zal verzamelen als Ik kan en omwille van de Liefde die Ik
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voor jullie heb, zal Ik Mijn Barmhartigheid zelfs uitstrekken naar diegenen die het niet verdienen. Hoe
verwelkom Ik de goede, de liefdevolle en de zuivere zielen, die vóór Mij komen. Ze vullen Mij met
grote vreugde. Oh hoe verzachten ze Mijn Wonden. Hoe brengen ze Mij verlichting van het verdriet dat Ik
doorsta voor Mijn arme zondaars, die geen idee hebben van de grote vreugde die Ik hun beloofde in Mijn
Nieuwe Koninkrijk. Zoveel zielen zullen helaas de sleutel weggooien die Ik aan hen gaf voor het Eeuwig
Leven – en waarvoor? Een leven zonder betekenis, een leven vol opwinding en loze beloften. Een
vermoeiend leven van zwoegen, dat geen leven brengt – alleen dat wat eindigt in stof. Ik Ben jullie leven. Ik
breng jullie leven. Wanneer jullie Mijn dood aan het Kruis aanvaarden en Mijn Verrijzenis erkennen, zullen
jullie nooit de dood doorstaan.
Aan jullie, van deze generatie, zeg Ik dit. Jullie, die met Mij zijn, zullen de dood niet doorstaan – zelfs
niet de dood van het lichaam. Diegenen die Mij verraden door de zonde, terwijl de Waarheid aan jullie
wordt geschonken, zullen geen leven hebben. Dus jullie, Mijn geliefde volgelingen, mogen nooit bang zijn
van deze Missie. Ik zal jullie meenemen en jullie overstelpen met al de Gaven, die Mijn Vader verlangt om
jullie allen te schenken, aangezien Hij eindelijk Zijn kinderen verzamelt in het Koninkrijk dat Hij jullie beloofde
toen Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om jullie zielen te redden door Mijn dood aan het Kruis. Het Kruis is jullie
verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het Kruis. Mijn dood was jullie weg naar Eeuwig
Leven. Zonder Mijn Kruis, zal de dood zegevieren voor diegenen die het verwerpen.
Jullie Jezus

1105. Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde worden – zoals voorzegd.
Donderdag, 17 april 2014, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Verrijzenis uit de dood gebeurde met een reden. Zij vond niet plaats om
gewoon Mijn Goddelijkheid te bewijzen aan diegenen die niet aanvaardden Wie Ik was. Tot op dat ogenblik
echter konden de afgestorven zielen de Hemel niet binnengaan. Zij moesten wachten. Maar van zodra Mijn
Opstanding plaatsvond, werd hun nieuw Leven geschonken in Mijn Koninkrijk. Mijn Verrijzenis bracht
Eeuwig Leven mee voor de zielen en daarom zou de dood niet langer greep hebben op het menselijk ras.
Mijn Verrijzenis zal echt duidelijk zijn bij Mijn Tweede Komst want dan zullen alle zielen die in Mij en voor Mij
stierven, eveneens opgewekt worden uit de dood en Eeuwig Leven zal hun gegeven worden. Zij zullen
verrijzen met lichaam en ziel, in volkomen eenheid met de Goddelijke Wil en zij zullen leven in Mijn Nieuw
Koninkrijk, wanneer de oude Aarde en de Hemelen zullen verdwijnen en een Nieuwe Wereld zal te
voorschijn komen. Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde worden – zoals voorzegd. Al diegenen
die God beminnen en die Mijn Hand van Barmhartigheid aannemen, zullen Mijn Schitterend Koninkrijk
binnengaan. Dat was de Belofte die Ik deed, toen Ik Mijn aardse Lichaam overleverde aan de dood om jullie
allen Eeuwig Leven te geven. Vergeet niet dat God altijd zal nakomen wat Hij belooft. Wat God voorzegd
heeft aan al Zijn profeten zal gebeuren, want Hij zegt niet het ene om iets anders te doen.
Wanneer God aan Johannes vertelde dat de wereld in de laatste dagen zich zal verdelen en dat Zijn Tempel
zou vernield worden, dan loog Hij niet. Het bewind van diegenen die het Woord van God wensen te
vernietigen is begonnen en de tijd voor al deze profetieën, zoals voorzegd aan Daniël en Johannes, is
aangebroken. Mijn Belofte om te komen en de bokken van de schapen te scheiden staat op het punt om
werkelijkheid te worden. Aan de mens zal, door Tussenkomst van de Hemel, elke vorm van hulp gegeven
worden en volop gelegenheid om een laatste keuze te maken. Ofwel zal hij Mij volgen ofwel zal hij
achterblijven.
Jullie Jezus

1106. Er is slechts één weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus. Er is geen
andere route.
Vrijdag, 18 april 2014, 23:24 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan, uit de as, uit de slachting. Ik zal de teistering van
de antichrist van de aardbodem wegvegen, dat beloof Ik. Ik zal de vijanden van God en diegenen die
verantwoordelijk zijn voor het teweegbrengen van ellende, onrecht en lijden aan Gods kinderen, vernietigen.
Het kwaad, dat de harten van de mens vandaag in zijn greep heeft, in elk deel van de wereld, neemt
verschillende vormen aan. In zijn brutale vorm, worden mensen gemarteld, vermoord en wreed gestraft. Op
andere manieren moeten mensen grote ontberingen doorstaan, zoals gebrek aan voedsel, gebrek aan
huisvesting en verschrikkelijke armoede, terwijl hun leiders elk recht dat van hen is verslinden. Dan zijn er de
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oneerlijke wetten, die de machtigen begunstigen, de rijke mensen rijker en arme mensen armer maken, waar
weinig barmhartigheid of liefde getoond wordt aan mensen in grote nood. Ten slotte is er de vervolging van
Christenen – Mijn volgelingen – over de hele wereld. Zij worden veracht, meer dan alle anderen, en lijden
vreselijk in Mijn Naam. Christenen worden gehaat door volgelingen van de Boze, die gebruik maakt
van zijn agenten om hen op verschillende manieren het zwijgen op te leggen. Veel van hun plannen
hebben betrekking op censuur of op het recht om openlijk hun trouw aan Mij te verklaren. En terwijl
overheden, vandaag, vastberaden de rechten van ieder ander geloof of civiele rechten zullen
verdedigen, zullen ze niet buigen voor de rechten van Christenen.
Christenen zullen binnenkort worden uitgesloten van de uitoefening van hun geloof op openbare
plaatsen, in scholen, in hogescholen, tot uiteindelijk in de Tempels van God. Jullie zouden kunnen
zeggen – dat is toch onmogelijk – om Christenen te verhinderen hun geloof, in hun eigen kerken uit te
oefenen? Dat zal gebeuren op de meest sluwe manier, waar miljoenen zullen misleid worden, waaraan
weinig aandacht zal worden besteed, terwijl elk detail van het Woord zoals het nu is, zal veranderen,
maar dat zal op rustige wijze passeren. Alleen diegenen die opletten zullen de wijzigingen zien en na een
tijdje zal het aanvaardbaar geworden zijn om alle Christelijke kerken open te stellen om alle godsdiensten te
verwelkomen, ook diegenen die niet geloven in Mij. Echter, niet alle mensen die religies volgen en die de
Drie-enige God niet aanbidden, zullen in de nieuwe wereldkerk worden gedwongen. Neen. Het zullen de
Christenen zijn, die zullen gedwongen worden om het heidendom te verafgoden, dat zorgvuldig zal
worden gepresenteerd als een nieuwe kerk en die een nieuwe vorm van 'gemeenschap' – een kerk
voor iedereen – zal omarmen waar Ik, Jezus Christus, niet zal in voorkomen.
Wanneer vanaf dit jaar Mijn Kruisen zullen beginnen te verdwijnen, terwijl Mijn Kerken, en diegenen
die zeggen dat zij Mij dienen, spreken over het belang van het humanisme, zullen jullie niets horen
zeggen over het belang van overgave aan Mij, Jezus Christus, jullie Verlosser. Jullie zullen daarom niet
worden voorbereid op de Eeuwige Zaligheid. Het belang van het volgen van Mijn weg naar Mijn Vader zal
niet worden vermeld, noch zal het belang van de Heilige Sacramenten ter sprake komen. In plaats daarvan
zal men jullie vertellen over het belang van de zorg voor de behoeften en het welzijn van anderen, dat
zal gebruikt worden als vervanging voor de aanbidding van Mij. Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is Mijn
Kerk, maar na verloop van tijd, zal Ik helemaal naar de kant geschoven worden. Jullie hoofden zullen met
onwaarheden worden gevuld. Men zal jullie alle soorten wegen aanprijzen die nodig zijn om jullie dichter bij
God te brengen. Maar elk pad dat men jullie wil doen bewandelen, zal in de tegenovergestelde richting
lopen.
Weet nu, dat er maar één Waarheid is. Er is maar één weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus.
Er is geen andere route.
Jullie Jezus

1107. God de Vader: Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk
verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst snel gebeuren.
Zondag, 20 april 2014, 17:40 u.
Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de wereld te verlossen, verwierp de wereld Hem, net zoals zij
dat deden met de profeten die Ik vóór Hem zond.
Terwijl Ik nu de voorbereidselen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden, om Mijn
kinderen bijeen te brengen en hun Eeuwig Leven te schenken, zullen zij ook deze Grote Akte van
Barmhartigheid afwijzen. Door Mijn Woord heb Ik de mens de Waarheid gegeven en hij verwerpt Het nog
steeds. Hoe snel vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk zou brengen
– een Nieuwe Wereld, zonder einde – maar zij hebben echt geen idee over wat hun erfenis zal betekenen.
Niet allen zullen de Barmhartigheid van Mijn Zoon aanvaarden en daarom herinner Ik de wereld aan datgene
wat komende is, opdat zij zullen naderen en Mijn Koninkrijk aannemen.
Er zal bij Mijn kinderen grote weerstand zijn tegen de vele wonderen die Ik de wereld zal tonen vóór de
Komst van Mijn Zoon. Er zal veel gepraat zijn, maar Mijn vijanden zullen verzekeren dat Mijn kinderen
bedrogen worden, opdat zij hun zielen niet zullen voorbereiden op het Glorievolle Leven dat Ik voor ieder
van jullie bereid heb.
Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de doden verrees, zo ook zal Hij zich, bij Zijn Tweede Komst, op de
derde dag openbaren, na drie dagen van duisternis. Ik verlang dat jullie je bewust zouden zijn van die drie
dagen van duisternis, zodat jullie er geen vrees voor hebben. Heilige kaarsen zullen het enige licht
verschaffen dat door Mij toegestaan wordt, om diegenen die Mij liefhebben toe te staan om met vreugde, de
Aankomst van Mijn Zoon te zien en te verwachten.
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Wees niet bevreesd voor Mijn Liefde voor jullie of voor de Macht die Ik zal uitoefenen, daar het voor jullie
eigen bestwil is dat Ik alle gebeurtenissen laat plaatsvinden in de dagen die de Grote Dag voorafgaan. Ik laat
Mijn vijanden toe over de Aarde rond te zwerven. Ik laat de vernietigers toe om de mensen te misleiden,
want zo zal Ik het geloof testen van diegenen die gezegend werden met de Waarheid. Maar weet dit.
Diegenen die het Woord van God verraden zullen in de woestenij geworpen worden. Diegenen die uithalen
en Mijn gewijden dienaren straffen die Mijn Zoon liefhebben, zullen streng gestraft worden. Ik zal toestaan
dat de zwakken en zij die zich gemakkelijk laten leiden, bedrogen worden, opdat zij berouw betonen en naar
Mij toekomen wanneer Mijn Profetieën die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, in vervulling gaan.
Kinderen, Ik Ben jullie aan het voorbereiden, zodat Mijn Wil geschiede en dat jullie zullen leven in Mijn
Koninkrijk, waartoe jullie geboren werden. De wereld waarin jullie leven is bezoedeld door de Boze en zijn
invloed. De Aarde is door zonden getroffen, nu meer dan ooit tevoren, en de zonden zullen nog escaleren,
waarvan ieder van jullie met een oprecht geloof, getuige zal zijn. Jullie zullen het nodig hebben om elke dag
vanaf vandaag – Paaszondag – aan de Waarheid herinnerd te worden, want zonder haar zullen jullie
verdwalen en verloren gaan.
Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst
snel gebeuren. Ik zal jullie tot Mij trekken, jullie bemoedigen, wanneer de pijn van de geloofsafval ondraaglijk
wordt, en Ik zal jullie zielen redden door om het even welk middel dat Ik kies, eerder dan jullie te verliezen
aan Mijn vijanden. Ik verlang dat jullie vriendelijk zouden zijn tegenover diegenen die vechten tegen Mijn
Zoon omwille van deze Missie, de Zijne, om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst. Ik vraag dat
jullie Mij, jullie Eeuwige Vader zouden verzoeken om – door dit bijzonder Kruistochtgebed – Barmhartig te
zijn voor allen die proberen om Mijn Hand, Mijn Grootmoedigheid, Mijn Macht en Mijn Godheid, tegen te
houden:

Kruistochtgebed (147)
God de Vader, wees Barmhartig voor diegenen die Uw Zoon verloochenen.
“O God, mijn Eeuwige Vader, ik vraag U om Barmhartig te zijn voor diegenen die Uw Zoon verloochenen. Ik pleit
voor de zielen die pogingen doen om Uw profeten te vernietigen. Ik smeek voor de bekering van zielen die voor
U verloren zijn en ik vraag U om al Uw kinderen te helpen hun zielen voor te bereiden en hun levens te
verbeteren, overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw Geliefde Zoon,
Jezus Christus. Amen.”
Ga, Mijn kinderen, en bereid al jullie bekenden voor op Mijn Grote Barmhartigheid, door Mij, jullie Eeuwige
Vader, bijzondere gebeden aan te bieden.
Ik bemin jullie allen. Ik Ben Een en al Liefde, Een en al Geduld en Ik wacht op jullie antwoord. Denk nooit dat
Ik jullie gebeden niet hoor, want jullie stemmen klinken zoet in Mijn Oren en jullie liefde voor Mij geeft Mij
grote vreugde. Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Niets.
Ga in liefde en vreugde, want jullie kunnen ervan op aan dat Ik Een en Al Barmhartigheid Ben.
Jullie geliefde Vader

1108. Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden.
Maandag, 21 april 2014, 15:56 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is erg moeilijk voor de zielen, zelfs voor diegenen met een groot geloof, om
de wereld waarin zij leven in overeenstemming te brengen met dat van Mijn Koninkrijk.
De wereld, zoals ze nu is, is onverenigbaar met Mijn Koninkrijk en dit betekent dat diegenen onder
jullie die Mij kennen en die Mij echt beminnen het soms pijnlijk vinden om jullie dagelijkse leven te
leven. Mij te beminnen betekent het volgen van Mijn Onderrichtingen en Mij te aanroepen om jullie je
zonden te vergeven. Dat is de enige manier waarop jullie deel kunnen worden van Wie Ik Ben. Jullie
kunnen geen deel uitmaken van Mijn Koninkrijk totdat jullie de Waarheid erkennen en aanvaarden dat
de wereld nooit perfect kan zijn zolang de zonde bestaat. Zolang de mens alles volgens zijn eigen vrije
wil doet, terwijl hij voortdurend verleid wordt om naar hartenlust te genieten van zijn eigen egoïstische
behoeften, zal hij een slaaf blijven.
Wanneer jullie leven volgens het Woord van God, dan zullen jullie in staat zijn om de wereld te zien voor wat
hij is. Jullie zullen het wonder aanschouwen dat het Mirakel van de Aarde is, die door Mijn Vader werd
geschapen. Maar jullie zullen ook zien hoe de zwakheid van de mens hem van God heeft gescheiden.
Zolang dat het geval is, kan de wereld zoals jullie die kennen, niet opnieuw in zijn oude Glorie
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hersteld worden. Daarom zullen jullie alleen echte vrede vinden wanneer Ik terugkom om jullie in het
Paradijs te brengen dat Mijn Vader in het begin voor jullie schiep.
Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden. Er zal geen Hemel, geen Vagevuur en geen
Aarde zijn – er zullen slechts twee entiteiten bestaan. Mijn Koninkrijk – waar het leven nooit zal
eindigen, voor diegenen die Mij toestaan om hen in Mijn Hart te verzamelen – en de Hel voor
diegenen die zich niet tot Mij zullen wenden.
Alle dingen zullen in overeenstemming zijn met Mijn Barmhartigheid en met de Heilige Wil van Mijn Vader,
Die al Zijn kinderen liefheeft. Hij wil iedereen redden en wel door Mij. Ik kan diegenen die geen deel van Mijn
Koninkrijk willen uitmaken, of die al Mijn inspanningen verwerpen om hen naar een schitterende glorieuze
eeuwigheid te brengen, niet dwingen om Mij te volgen. Negeer Mijn Verzoeken niet om deze arme zielen te
helpen.
Jullie Jezus

1109. Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld.
Dinsdag, 22 april 2014, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het maakt niet uit hoe moeilijk deze Missie is, de Waarheid moet te allen tijde
zegevieren.
Wat voor nut heeft het wanneer Mijn Woord verdraaid wordt? Waartoe dient het dan? Wanneer Mijn
Woord en al wat Ik Ben en Zal Zijn aangepast worden om in het kraam te passen van de agenda van
de mensen, dan wordt dat alles een leugen. Wat betekent Mijn dood aan het Kruis, indien het niet
was om jullie van zonde te verlossen? Ondanks de wreedheid van Mijn dood aan het Kruis, is de
betekenis voor Christenen eenvoudig. Ik verloste jullie van zonde, maar alleen wanneer jullie Mij daarom
vragen. Indien jullie het Mij niet vragen, kan Ik jullie niet verlossen.
Als jullie Mij, Jezus Christus, niet aanvaarden, dan zullen jullie niet in staat zijn om Mijn
Barmhartigheid te zoeken. Indien jullie Mijn Barmhartigheid niet zoeken, dan zal Ik voor jullie staan
en samen met jullie smeken om dat wel te doen, zo Groot is Mijn Liefde voor jullie. Ik zal als een
Koning-bedelaar voor jullie staan, de zondaars. Ik zal jullie de Waarheid openbaren, totdat jullie ogen
eindelijk zullen opengaan en dan zullen jullie zien. Diegenen onder jullie die dan de Waarheid zien zullen de
armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie in de schuilplaats van Mijn Hart nemen. Dus net zoals diegenen
die Mij kennen en die gered zullen zijn, een voordeel hebben, zo zal Ik aan alle zielen, van alle
geloofsovertuigingen en van alle gezindten, het voordeel schenken om de Waarheid te zien nog voor
Mijn Tijd gekomen is.
Herinner jullie altijd Mijn Eenvoud. Ik onderricht jullie de Waarheid op eenvoudige wijzen. Ik leerde jullie
elkaar lief te hebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Indien jullie een ander liefhebben en elkaar behandelen
zoals Ik jullie getoond heb, dan zullen jullie van Mij zijn. Indien jullie liefde noch respect tonen voor anderen,
maar anderen veroordelen in Mijn Naam, dan kunnen jullie niet beweren aan Mij toe te behoren. Mijn
Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld. Dat hoeven zij ook niet te zijn, want de liefde is de kern van al wat Ik
leerde. Zonder liefde in jullie harten voor elkaar, kunnen jullie Mij niet echt liefhebben. Wanneer jullie liefde
weigeren, zullen jullie Mij altijd weigeren. Wanneer jullie Mijn Woord loochenen, dan kan de Liefde van
God niet in jullie hart gedijen.
Jullie Jezus

1110. Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie die in Mijn Nieuw Paradijs komen,
de pijn van de lichamelijke dood zullen lijden.
Woensdag, 23 april 2014, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen denken ten onrechte dat Mijn Waarschuwingen aan de
mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige zorgen teweegbrengen. Dat is begrijpelijk, maar weet
dit. De toekomst van de komende wereld is adembenemend, Schitterend in elk opzicht. Het Paradijs
dat voor jullie bereid werd, zou jullie vullen met ontzag, verwondering en een groot gevoel van
opwinding, mocht Ik slechts een glimp ervan aan jullie openbaren. Omdat de mens bang is voor het
onbekende en een gebrek aan vertrouwen heeft in Mijn Belofte om aan ieder van jullie Eeuwig Leven te
brengen, is het moeilijk voor velen die proberen om zich voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.
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Mijn geliefde volgelingen, Mijn gekoesterde kleintjes, weet dat Ik niet zal toelaten dat diegenen onder
jullie die in Mijn Nieuwe Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood ondergaan – dat is Mijn
Geschenk aan deze gezegende generatie. Deze overgang van de wereld waarin jullie vandaag leven, naar
Mijn Nieuwe Paradijs, zal in een oogwenk gebeuren, dat is Mijn Grote Liefde voor jullie. Voor die Grote Dag,
moet Ik jullie voorbereiden, zodat jullie allemaal Mijn Koninkrijk zullen erven. Ik hoef jullie deze
beproevingen die jullie nu doorstaan en die nog moeten komen, niet op te leggen – dat is waar. Nochtans
moet Ik veel mensen voorbereiden die Mijn Woord en Mijn Barmhartigheid voor lief nemen. Hoe kan Ik jullie
zuiveren, tenzij Ik jullie herinner aan de Waarheid? Alleen de Waarheid zal jullie bevrijden van de ketenen
die jullie binden aan de Boze, die jullie van Mij zal wegslepen bij elke kans die hij krijgt. Hij weet dat als jullie
niet reageren op Mijn Oproep om jullie rechtmatige erfenis in Mijn Koninkrijk veilig te stellen, dat hij zal
winnen. Dan zullen jullie, door hem misleid, falen om jullie ziel binnen Mijn Goddelijke Barmhartigheid te
verzoenen.
Alleen diegenen die Mij volgen, bij elke stap naar het Paradijs, zullen slagen om de Eeuwige Zaligheid te
verkrijgen. Alstublieft, wees geduldig. Wees alert op Mijn Oproep. Duw Mij niet weg, als Ik jullie probeer
te bereiken, door middel van deze Boodschappen. Leer Mij te vertrouwen, door Mijn Heilig Woord, dat
jullie reeds bekend is in Mijn Vaders Boek.
Wanneer Ik over het kwaad spreek, openbaar Ik gewoon aan jullie het bedrog waarmee jullie zullen
geconfronteerd worden. Het probleem met bedrog is dat het jullie blind maakt voor de Waarheid en ervoor
zorgt dat jullie wegdrijven in het geloven van een geloofsovertuiging, die jullie in een valse leer zal zuigen.
Als Ik het niet ben, Jezus Christus, Die wordt vereerd in deze nieuwe doctrine, dan kunnen jullie er zeker van
zijn dat ze niet door de Heilige Geest wordt gedicteerd.
Laat jullie hart kalm blijven, laat jullie vertrouwen dat van een kind zijn en bemin Mij gewoon, op de manier
waarop Ik jullie bemin. Weersta Mijn Barmhartigheid nooit, wees nooit bang voor Mij, heb nooit een gevoel
van woede tegenover Mij, vooral niet wanneer jullie in dit leven te lijden krijgen. Want spoedig zal Ik jullie
naar huis brengen. Zodra de Grote Dag aanbreekt, zal de wereld geboren worden en zal een nieuw en
prachtig leven jullie en al jullie dierbaren opwachten. Ieder van jullie zal aan Mij worden gebonden,
zonder een vijand in zicht – zonder angst, gevaar of lijden van welke aard ook. Dus waarom Mijn Koninkrijk
vrezen? Het zal jullie het geluk en de liefde brengen die jullie zochten, doorheen jullie leven op Aarde – maar
die nooit echt vervuld werden, ongeacht hoeveel jullie ernaar streefden om deze gaven te bevorderen.
Mijn Grootste Gave aan jullie is Eeuwig Leven. Verwacht Mijn Gave zonder angst. Verwacht in plaats
daarvan Mijn Nieuwe Koninkrijk met liefde en hoop, want er is veel om naar uit te kijken.
Jullie Jezus

1111. De tijd om de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij.
Donderdag, 24 april 2014, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd komt nu naderbij, waarin de zonden van de mensen, door Mijn Kerk,
als onbelangrijk en onschuldig in Mijn Ogen zullen beschouwd worden.
Zonde is niet iets wat door Mij beoordeeld wordt als een zwakheid of een tekortkoming. Zonde is ontstaan
door die twee eigenschappen, maar komt tot stand door het bestaan van Satan. Mijn Kerk zal Mijn
volgelingen weldra sussen door hen te misleiden om de leugen te aanvaarden dat zonde een
metafoor (een beeld) is die als symbool gebruikt werd om Gods kinderen ertoe aan te zetten op het
rechte pad te blijven dat aan God behaagt. Zonde zou jullie niet het gevoel mogen geven van anderen
gescheiden te zijn, zullen zij zeggen. Zonde, zullen zij beweren, doet er niet zo toe, want God is AlVergevend. Ja, Ik Ben Al-Vergevend en vergeef elke zonde – behalve de eeuwige zonde – vanaf het
moment waarop de zondaar berouw toont en inspanningen levert om alle bekoringen uit de weg te gaan om
herhaling van die zonde te vermijden. Jullie kunnen Mij niet vragen om vergeving van zonde wanneer
jullie leven door die zonde. Een moordenaar die moordt, verminkt en doodt, kan Mij niet vragen hem te
vergeven, terwijl hij verder blijft moorden en geen intentie heeft om zijn misdaden te stoppen. Wat heeft het
zin Mij te vragen jullie van zonde te verlossen, als jullie niet op de eerste plaats aanvaarden dat jullie
zondigen?
Zonde wordt veroorzaakt door zwakheid en Ik vergeef elke zondaar, die oprecht berouw toont. Wanneer de
zondaar niet langer gelooft dat hij schuldig is aan zonde, dan geraakt die ingeworteld in de ziel. De tijd om
de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij. Wanneer die tijd komt, zal er grote
opluchting en feest zijn, want wat eens als zonde in Mijn Ogen geacht werd, zal niet langer als dusdanig
beschouwd worden.
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Zonde zal als iets natuurlijks gezien worden en iets wat jullie allen zullen moeten aanvaarden. Men zal jullie
niet langer zeggen om enkel de zondaar lief te hebben, zoals Ik doe. Neen. Jullie zullen
aangemoedigd worden te geloven dat zonde niet bestaat. Dat alles zal leiden tot het uiterste verraad van
Mijn Godheid, wanneer de wereld zichzelf verafgoodt, zijn talenten, zijn intelligentie, totdat hij zijn eigen
grootheid afkondigt, in rechtstreekse opstandigheid tegen God, de Eeuwige Vader.
O hoe velen zullen er in dwaling geleid worden, in wanhoop en wangedrag. Mijn Kerk zal gebruikt worden
om ketterijen te verkondigen in Mijn Heilige Naam. Die misleide mensen zullen het onderste boven keren
en binnenste buiten en niet één van deze veranderingen zal door Mij, Jezus Christus, bevolen zijn. De
Heilige Geest zal niet de leiding nemen over de gruwel en grote verwarring, groot verdriet en een gevoel van
hulpeloosheid zullen heersen bij diegenen die trouw blijven aan de Leer van Mijn Kerk. De traditionele leer
zal niet langer geduld worden. Dan, wanneer al wat voor heilig gehouden werd ineenstort, zal de tijd rijp
zijn voor de man van verderf om zijn zetel in Mijn Kerk in te nemen.
Jullie Jezus

1112. God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in
de eeuwige vlammen.
Zaterdag, 26 april 2014, 13:42 u.
Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, want het uur van Mijn Zoons
Grote Genade zal neerdalen zonder waarschuwing.
Die mensen onder jullie die Mijn Zoon niet aanvaarden, zullen zo plotseling in elke Straal van Zijn
Barmhartigheid worden gehuld, dat weinige van jullie zullen begrijpen wat er over jullie wordt
uitgestort, zodanig zal de Kracht van Zijn Goddelijke Aanwezigheid zijn. Diegenen onder jullie wier hart
vol haat zit, zullen grote pijn en angst voelen. Jullie zullen, driemaal intenser, dezelfde pijn ervaren die jullie
toebrachten aan Mijn kinderen, want vergis jullie niet, De Waarschuwing is een vorm van Oordeel. Jullie
zullen de pijn en het intens lijden ervaren, die jullie zouden doorstaan mochten jullie in de vuren van
de Hel geworpen worden. Velen van jullie zullen De Waarschuwing ondraaglijk pijnlijk vinden. Toch moeten
jullie Mijn Gave verwelkomen, want het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in de
eeuwige vlammen.
Ik streef ernaar om jullie voor te bereiden, door Mijn Gezegende Missie, zodat Ik niet één ziel zal verliezen.
Mijn laatste Missie op Aarde – waaraan Ik het gezag verleende in de vorm van de Allerheiligste en
Gezegende Drie-eenheid – zal hevig worden bestreden, aangezien zij haar reis bestendigt om zielen te
redden vóór de Grote Dag. Geen andere missie, sinds de Kruisiging van Mijn Zoon, zal zo gehaat worden
als deze. Wee diegenen onder jullie die zich verzetten tegen Mij, jullie Eeuwige Vader, want zouden
jullie in Mijn Gezicht spuwen met vuile tong, dan zal Ik jullie straffen.
Ik zal niet langer de haat en de godslasteringen toestaan, die jullie misleide zondaars Mij toevoegen.
Wanneer jullie Mij proberen te stoppen in Mijn Zoektocht om jullie allen van de Boze te redden, dan
zullen jullie veel lijden, als gevolg van de zielen die voor Mij verloren gaan door jullie schuld.
Mijn Godheid zal niet verpletterd worden, noch zal de komst van Mijn Zoon gestopt worden. Niemand heeft
de macht om dat te doen. De mens die probeert om zichzelf tussen de zondaar en Mij, de Eeuwige Vader, te
plaatsen met de bedoeling die ziel te misleiden tot het ontkennen van Mijn Woord, zal afgeblokt worden.
Ik Ben de Waarheid. Ik Ben het Begin en Ik Ben het Einde. Mijn Liefde voor al Mijn kinderen is groot, maar
wee de zondaar die Mijn Toorn oploopt wanneer hij probeert zichzelf boven Mij te verheffen. Ik zal de
hoofden verpletteren van de hooghartige gewijde dienaren die zielen van Mij stelen door ketterij. Ik zal
diegenen vernietigen wier acties zielen in grove dwaling zullen misleiden. Nog geen seconde moeten jullie
Mijn Waarschuwing verkeerd interpreteren, want wanneer Ik ertoe gedreven Ben om in te grijpen bij de
redding van zielen, zullen Mijn vijanden tegen de grond in elkaar gedrukt worden.
Mijn krachtige Tussenkomsten zijn begonnen en binnenkort zullen enkelen van jullie, die Mijn Stem
horen door deze Boodschappen, weer gaan twijfelen, want jullie zullen getuige zijn van elke profetie
in Mijn Boek der Waarheid.
Ga en wees dankbaar voor Mijn Grote Barmhartigheid. Aanvaard Mijn Tussenkomsten, want zij zullen
helpen om de wereld wakker te schudden. Pas na de zuivering zal de mens in staat zijn om echt naar Mijn
Stem te luisteren.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste
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1113. Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de mensen niet bekend.
Zondag, 27 april 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de Toevlucht
van Mijn Hart op te nemen, is klaar en alle delen zijn foutloos geplaatst zodanig dat de voltooiing van
Mijn Belofte tot vervulling gebracht is.
Vele Mysteries zijn aan Mijn Goddelijkheid verbonden die de mens, ongeacht hoe goed hij ook geïnformeerd
is in geestelijke aangelegenheden, nooit echt kan begrijpen. Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn
bij de mensen niet bekend en Mijn Vader openbaart daarvan aan de mensheid alleen wat Hij wenst. Aan de
mens is de kennis en de Waarheid geschonken zodat hij God kan vereren en dienen zo goed als hij kan. De
mens was geïnformeerd door de profeten over hoe hij moet vasthouden aan de Tien Geboden om zeker te
stellen dat hij niet in dwaling valt. Dan, om Zijn Liefde voor de wereld te bewijzen, werd God Zelf mens en
door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, toonde Hij de mens nauwkeurig wat tot het goede leidt en
waaruit het kwaad bestaat. Ik openbaarde de Waarheid, ofschoon slechts een fractie van wat Mijn
Vader wenste, ten behoeve van wat de mens nodig heeft. Maar de mens was zo hooghartig, arrogant
en ambitieus dat hij de Waarheid niet wenste te kennen omdat zij hem niet goed uitkwam.
De Farizeeën sloten hun ogen, keken de andere kant uit en verklaarden Mij tot een man Die Zijn verstand
verloren had en in raadsels sprak. Zij beschikten niet over het vermogen om de Waarheid te horen, hoewel
Mijn Onderrichtingen gewoon de Woorden, de Lessen en de Geboden herhaalden die in Mijn Vaders Boek
staan. Zij bewandelden het smalle pad, zonder links of rechts te kijken, terwijl zij hun eigen opvatting volgden
van het dienen van God. Zij deden dat met een vroom uiterlijk, gingen de zwakken uit de weg evenals de
armen en de ongeschoolden, terwijl zij God loofden. Ten slotte verbanden zij Mij en hun tegenhangers
vandaag zullen dat opnieuw doen, wanneer zij in de komende jaren voortgaan met hun eigen
leerstellingen.
Zo zien jullie dat met alles wat de mens beweert te weten, hij in werkelijkheid heel weinig afweet van de Weg
van de Heer. Datgene wat hem gegeven werd is aanvaard maar enkel die delen van de Waarheid die hem
goed uitkomen. Bijvoorbeeld, Ik heb Gods kinderen altijd geleerd om elkaar lief te hebben, maar zij slagen er
niet in om dat te doen. Hoeveel van jullie werpen zich voor Mij op de knieën en loven Mij overvloedig in
dankgebed om dan hun broeders en zusters te belasteren? Sommigen van jullie gaan zo ver Mij te
vertellen wat voor kwaadwillige mensen zij wel zijn, in plaats van liefde en vergevingsgezindheid te
tonen.
De mens zal altijd zwak zijn want het is voor het menselijk schepsel onmogelijk om volmaakt te zijn. Maar
waarom van de ene kant Mijn Onderrichtingen aanvaarden om ze dan aan de andere kant te verloochenen?
Bezwijk nooit voor de bekoring om iemand anders in Mijn Naam te veroordelen, want jullie
beschikken niet over het gezag om dat te doen. Verhef jullie zelf nooit voor Mij wanneer jullie
tegelijkertijd een ander menselijk wezen belasteren of kleineren. Dat is beledigend voor Mij. Om de
Waarheid te aanvaarden moeten jullie zonder kwaadwilligheid zijn, zonder trots, eigengerechtigheid of
egoïsme. Leg jullie mantel van arrogantie af, want dat is een kenmerk van de duivel en Ik vind dat
weerzinwekkend.
Wil alstublieft Mijn Leer in gedachten houden en leven naar wat Ik jullie vertelde. Wanneer jullie harten
vertroebeld zijn, vol angst of haat, dan moeten jullie altijd Mijn hulp inroepen. Want indien jullie dat niet doen
dan zal dat gevoelen van wanhoop en haat jullie verslinden. Jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd
voor de zonde zullen bezwijken, maar weet ook dat jullie waarachtig berouw moeten tonen voordat jullie een
vorm van vrede of rust in jullie ziel zullen gewaarworden.
Jullie Jezus

1114. Moeder van Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de
antichrist zullen dagen zijn van grote feesten.
Zondag, 27 april 2014, 23:20 u.
Mijn lieve kinderen, laat het Licht van God over jullie neerdalen, aangezien de plannen om de wereld
voor te bereiden op de Wederkomst van mijn Zoon, Jezus Christus, voltooid zijn. Alle dingen zullen
nu volgens de Heilige Wil van God geschieden en ik vraag jullie om het gebed te gebruiken als jullie
grootste wapenschild, terwijl de strijd voor Gods kinderen zal toenemen. In tegenstelling tot eerdere
oorlogen, zal de strijd om de zielen erg verwarrend zijn, want de vijand zal worden opgevat als de vriend,
terwijl de ware Kerk van Christus tot vijand zal worden verklaard.
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Hoe sterk zullen jullie moeten zijn om een ware Christen soldaat te worden. Jullie mogen nooit buigen voor
druk om godslasteringen uit te spreken, waaraan jullie zal worden gevraagd deel te nemen, in het openbaar
en voor de altaren van mijn Zoon. Wanneer jullie mensen verheven zien tot machtsposities in de Tempels
van mijn Zoon, en die eisen dat jullie in eerbied voor hen buigen, maar waar geen teken van het Kruis te
bespeuren valt, loop dan weg, want jullie zullen in dwaling getrokken worden. Jullie zullen weten dat de tijd
voor de antichrist om mijn Zoons Kerk binnen te gaan is aangebroken, wanneer de tabernakels
aangepast zijn en, in veel gevallen, zijn vervangen door houten varianten.
Kinderen, wees ervan bewust dat vele van jullie zich zullen afwenden van de Waarheid, omdat jullie het
quasi onmogelijk zullen vinden om de Waarheid te aanvaarden. De dagen voorafgaand aan de komst van de
antichrist zullen dagen zijn van grote feesten, in vele kerken, van alle Christelijke en andere denominaties.
Alle regels zullen gewijzigd zijn, de liturgie herschapen, de Sacramenten gemanipuleerd, tot
uiteindelijke de Mis niet langer zal gevierd worden volgens de Heilige Voorschriften. Tegen die tijd en
vanaf de dag dat de antichrist trots op zijn troon zit, zal mijn Zoon er niet meer Aanwezig zijn. Dan, vanaf die
dag, zal het moeilijk worden voor diegenen die mijn Zoon beminnen, om trouw te blijven aan Hem zoals het
hoort, want elke gruwel zal voor jullie gepresenteerd worden. Wanneer er voldoende afleiding om jullie heen
is en wanneer het een strafbaar feit zal worden om de nieuwe hiërarchie in twijfel te trekken, zullen jullie in
de verleiding komen om op te geven en de één-wereld-religie te aanvaarden, uit vrees om vrienden en
familie te verliezen.
Gods Leger – het Restleger – zal groeien en zich verspreiden en de Kruistochtgebeden zullen aan
allen grote kracht bieden. Mijn Zoon zal ingrijpen en jullie door de uitdagingen voeren die voor jullie liggen
en jullie zullen weten dat het Zijn Macht is die jullie moed en volharding zal geven. Want alleen de sterken
onder jullie zullen trouw blijven aan het Heilige Woord van God, maar zelfs als het Restleger slechts een
fractie bedraagt van de grootte van het leger van het beest, zal God het vullen met de kracht van een
leeuw. Hij zal de zwakken versterken en hun grote Genaden geven. Hij zal de macht verzwakken van
diegenen die volgelingen van de antichrist zijn. Al die gebeurtenissen zullen beangstigend lijken, maar in
werkelijkheid zullen deze gebeurtenissen voor velen gelijken op een nieuw tijdperk van eenheid en vrede in
de wereld. Mensen zullen de nieuwe één-wereldkerk toejuichen en zeggen: “Wat een groot wonder werd
door God gemaakt.” Zij zullen in groot ontzag zijn voor de mensen binnen de kerk en die daarbuiten, die
dergelijke eenheid hebben tot stand gebracht. Met veel lof en eerbetoon zullen deze mensen kwistig
overladen worden en dan zullen ze luid zingend worden begroet, evenals een speciaal teken van
herkenning, in elke publieke bijeenkomst.
Er zal vreugde zijn met feesten en huldigingsplechtigheden, waarbij ketters met geweldige lofbetuigingen
zullen overladen worden. Jullie zullen grote rijkdom zien, eenheid tussen de verschillende
geloofsovertuigingen en mannen van eer die behandeld worden als levende heiligen – allen behalve één.
Die éne waarnaar Ik verwijs is de antichrist en zij zullen geloven dat hij Jezus Christus is.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1115. Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op
Aarde te vestigen.
Dinsdag, 29 april 2014, 09:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen zich afvragen hoe God, de Almachtige Vader en Schepper van al
wat is en eeuwig zal zijn, zou kunnen lijden. De Waarheid is dat Mijn Vader, volmaakt in al wat kan zijn,
totaal doordrongen is van Liefde. Omdat Hij de Schepper is van de Liefde veroorzaakt de afwijzing daarvan
smart in Zijn Hart.
Gods kinderen verwierpen Zijn Groot Geschenk van het Paradijs, door de zonde van Adam en Eva,
waardoor zij uit Zijn Gratie geraakten. In plaats daarvan lieten zij zich verleiden door de sluwe
misleiding die de Boze hun voorhield. Hoe leed Mijn Vader toen omwille van dat verraad en hoe lijdt
Hij nog steeds omwille van de zonde van verraad in de wereld van vandaag. Niets is veranderd,
behalve het Wonder van de Verlossing dat Hij de wereld vermaakte door Mijn Offer voor de mensheid.
De Liefde van Mijn Vader voor jullie allen is zo Groot dat Zijn Smart, veroorzaakt door de blindheid
van de mens en de verwerping van Zijn Grote Barmhartigheid, eveneens Zijn Gave is aan de
mensheid. Door Zijn Verdriet smacht Hij naar zielen, en zodanig zal Hij de hand uitstrekken en zelfs
de meest weerspannige ongelovige aanhalen. Aan diegenen die niet in God geloven maar die een bewijs
verlangen en gelijk welk teken dat hen kan troosten in hun ellende, zeg Ik het volgende. Ik, Jezus Christus,
kwam de eerste keer niet om vooral diegenen te redden die de Waarheid erkenden – Ik kwam om diegenen
te redden die niet in staat waren om te geloven in God. En nu doe Ik hetzelfde. Terwijl de gelovigen onder
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elkaar zullen ruziemaken, redetwistend of Ik het Ben of niet, Jezus Christus, die thans mededelingen geef
aan de wereld, beloof Ik jullie het volgende. Ik zal wegens Mijn Liefde voor jullie, bewijzen dat Ik het
inderdaad Ben die spreekt en dat Ik opnieuw door Mijn Vader gezonden wordt om jullie te redden.
Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen, het Paradijs
dat Mijn Vader geschapen heeft voor Adam en Eva. Die Dag zal spoedig neerdalen en voor die tijd komt
zal Ik jullie geest, lichaam en ziel verlichten. Ik zal jullie schokken met Mijn Macht – Mijn
Goddelijkheid, maar jullie zullen zo’n opwelling van liefde voelen dat jullie er niet meer aan zullen
twijfelen dat dit alleen van Mij kan komen. Dat is Mijn Belofte. Ik zal Mijn Hand eerst uitstrekken naar die
kinderen van God die Hem niet kennen noch in Hem geloven. De meesten van hen zullen Mij tegemoet
rennen omdat zij geen vooroordelen hebben die kunnen voortvloeien uit een teveel aan kennis van spirituele
aangelegenheden. Tegelijk zal ik Mijn Hand uitstrekken naar die zielen die in grote duisternis verkeren, die
wanhopig zijn, verloren en opgezadeld met groot verdriet in hun hart. Dus wanneer jullie Mijn Woord lezen,
hierin vervat, weet dan dat Mijn Boodschappen niet alleen bedoeld zijn voor diegenen die Mij liefhebben – zij
zijn gegeven om jullie te bereiken.
Ik geef jullie vrede. Ik breng jullie groot nieuws, want Ik heb voor jullie een heerlijke toekomst veroverd
waarin de dood geen macht meer heeft over jullie. Ik wacht op die Dag, met grote vreugde. Alstublieft, wacht
met geduld en vertrouwen, want wanneer Ik jullie hart open zullen jullie zorgen voorbij zijn.
Jullie geliefde Jezus

1116. Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden tijdens het leven van deze
generatie.
Donderdag, 1 mei 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld
worden. Veel mensen in de wereld, op dit moment, zijn zich niet bewust van de profetieën die zijn
opgenomen in de Allerheiligste Bijbel, met betrekking tot de Grote Dag van de Heer. Ter voorbereiding
van deze tijd, heeft Mijn Vader Mij de opdracht gegeven om jullie te informeren dat de datum voor Mijn
Wederkomst is vastgesteld, maar alleen God, de Eeuwige Vader, kent deze datum. Zelfs Ik, Zijn
eniggeboren Zoon, heb geen kennis van deze datum – alleen dat het spoedig zal zijn.
Veel gebeurtenissen zullen eerst moeten plaatsvinden, voor de grote vernieuwing, maar weet dat ze
allemaal gezwind en in snelle opeenvolging zullen plaatsvinden. Diegenen die bang zijn voor de Grote
Dag moeten, in plaats daarvan, Mij vertrouwen en bidden voor de zielen van diegenen die er alles aan zullen
doen om zich tegen Mij te verzetten in Mijn Zoektocht naar zielen. Mijn Plan is om zelfs de meest
hardnekkige onder jullie in Mijn Koninkrijk te brengen, want het is voor de wereld. Mijn Koninkrijk zal
komen, want het is Gods Plan en het zal het Laatste Verbond voltooien, in overeenstemming met de
Goddelijke Wil van God.
Bid, met grootmoedigheid in jullie harten, voor de zielen van diegenen die Mijn Barmhartigheid het meest
nodig hebben en Ik zal hen bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Al wat in het begin was, zal vervuld
worden aan het einde, en dan zal er een wereld bestaan zonder einde. Alles begint en eindigt met Mijn
Vader.
Niets zal Mijn Wederkomst tegenhouden. Geen mens die zich tegen Mij verzet of die probeert om zielen van
Mij weg te trekken, zal het toegestaan worden om Mij te trotseren, want wanneer Ik aankom, zullen al Mijn
vijanden weggeworpen worden. Ik zal de zwakken, de bevreesde en de berouwvolle mensen, de ketters,
de heidenen, de leugenaars, de dieven, de moordenaars – alle zondaars – redden. Niemand van jullie
wordt vrijgesteld van Mijn Barmhartigheid. Ik bemin jullie allemaal.
Jullie Jezus

1117. Moeder van Verlossing: de Apocalyps zal helemaal gaan over de
inbeslagneming van mijn Zoons Kerk op Aarde door Zijn vijanden.
Vrijdag, 2 mei 2014, 19:00 u.
Mijn kind, wanneer mensen het woord “Apocalyps” horen, kan er vrees in hun harten opkomen. Dat
komt omdat er maar weinig mensen echt ingelicht zijn over wat het symboliseert. Deze tijden werden
voorspeld als zijnde het laatste gedeelte van mijn Vaders Plan om de wereld te verenigen en te
bevrijden uit de greep van het kwaad, dat hem zo lange tijd in een verstikkende greep hield.
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Het belangrijkste teken dat de tijd nabij is zal juist voorafgaan aan mijn Zoons Tweede Komst,
wanneer Zijn Kruisiging helemaal opnieuw zal beleefd worden. Dit zullen de tekenen zijn. Net zoals Hij
gegeseld werd, zo zal ook Zijn Lichaam – Zijn Kerk op Aarde, door corruptie en besmetting gegeseld
worden. Vervolgens zullen de doornen, net zoals zij op Zijn Hoofd geplaatst werden, op de hoofden van de
leiders van Zijn Kerk geplaatst worden. De handen van Zijn gewijde dienaren zullen als het ware aan het
Kruis genageld worden, wanneer zij in de komende tijden niet langer zullen gebruikt worden als
instrumenten om de Heilige Sacramenten toe te dienen. Net zoals de nagels de Voeten van mijn Zoon
doorboorden, zo zullen ook de trouwe dienaars van God verhinderd worden om zielen op de ware Weg van
de Heer te leiden. De Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde zal voortduren totdat zij sterft en op
die dag zal het Lichaam van mijn Zoon, Jezus Christus, niet langer meer Tegenwoordig zijn in de
Heilige Eucharistie. Wanneer mijn Zoons Kerk op Aarde verwoest is, langs welke weg zullen Zijn
volgelingen dan wandelen? Dus tenzij jullie het Pad van mijn Zoon volgen, zullen jullie niet in staat zijn jullie
weg naar Zijn Koninkrijk te vinden.
Wanneer de Kerk van mijn Zoon zal ingepalmd zijn en de vijand op haar troon zal zitten, moeten jullie
altijd trouw blijven aan mijn Zoon. Jullie zullen daartoe niet in staat zijn indien jullie de wetten van de
seculiere wereld aanvaarden ter vervanging van de Waarheid.
Het Boek der Waarheid, samen met de Kruistochtgebeden, zal jullie gefocust houden op mijn Zoon.
De trouwe dienaren van Hem zullen jullie voeden met het Voedsel des Levens, wanneer dat nergens nog zal
te vinden zijn. Tegen dan zullen jullie in staat zijn de maanden te tellen alsof het weken zijn en de weken
alsof het dagen zijn, want op het geluid van de trompet zal het Nieuwe Jeruzalem uit de puinhopen oprijzen
en de vervolging zal voorbij zijn.
De Apocalyps zal gaan over de inbeslagneming van de Kerk van mijn Zoon op Aarde door Zijn vijanden. Het
zal allemaal te maken hebben met de strijd om de zielen. De kastijding zal betrekking hebben op Gods
Waarschuwing aan de mensheid om hun ogen voor de Waarheid te openen. Het Restleger zal helpen
om de vlam van liefde voor mijn Zoon brandend te houden en, tegelijkertijd, om voor zielen een groot uitstel
van de bestraffing te bekomen, die hen anders zou overvallen, ware er niet de Barmhartigheid van mijn
Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1118. “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak.
Zaterdag, 3 mei 2014, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik mensen vraag om Mij te vertrouwen, dan is dat voor veel mensen een
zeer moeilijke zaak om te doen. Zo velen vinden het lastig om te vertrouwen op Mijn Liefde voor de
mensheid en om zich volledig aan Mij over te geven, omdat zij steunen op hun eigen geloof. Het is pas
wanneer jullie jezelf volledig in Mijn zorg overgeven, dat jullie je veilig, beschermd en in vrede
kunnen voelen.
Mijn Liefde, wanneer door jullie gezocht, zal jullie bedekken wanneer jullie je armen uitstrekken en
als een klein kind om Mij roepen. Kinderen plaatsen al hun vertrouwen in hun ouders, als ze klein zijn. Ze
kennen alleen het verschil tussen wat goed voelt en wat verkeerd voelt en zo vertrouwen ze volledig op de
volwassene om hen te beschermen. Kinderen denken geen twee keer na om naar hun ouders te lopen voor
troost en om toevlucht te zoeken. Het geloof van een kind is sterk. Het twijfelt niet, want het gelooft echt dat
het veiligheid zal vinden in de armen van een liefhebbende ouder.
Ik Ben te vertrouwen, want al wat er Mij gevraagd wordt zal gedaan worden, indien het voor het
welzijn is van de ziel. “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak. Ik schep er
genoegen in om Mijn Gaven kwistig over ieder van jullie uit te strooien. Wanneer jullie Mij vragen om je te
helpen, hoor, voel en reageer Ik op alles wat jullie wensen. Laat Mij de kans om Mijn Liefde voor ieder van
jullie te bewijzen. Laat Mij jullie het bewijs van Mijn Tussenkomst tonen. Het is in deze tijd van het bestaan,
dat Ik, Jezus Christus, Mijn Aanwezigheid zal bekend maken in al wat jullie van Mij vragen. Het is op
dit moment, dat Ik jullie de gelegenheid geef om Mijn Aanwezigheid te voelen, getuige te zijn van Mijn
Grote Tussenkomsten in jullie dagelijkse leven en om de kracht van jullie gebeden te begrijpen. Want
dit zijn de dagen van de grote wonderen, die Ik aan de mensheid vermaak, meer dan op enig ander moment
sinds Ik op Aarde rondliep.
Wanneer jullie echt al je vertrouwen in Mij stellen, dan kan Ik grote wonderen bewerken om jullie niet alleen
verlichting van het lijden te brengen, maar om jullie nog dichter bij Mijn Heilig Hart te trekken. Wanneer een
kind weet dat een ouder van hem houdt, voelt het zich veilig omdat het weet dat het beschermd is. Weet dat
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door Mij te vertrouwen, Ik jullie allen bescherm en Ik elk van jullie zielen zal overspoelen met een
diep gevoel van vrede, dat jullie nergens anders op deze Aarde zullen vinden.
Kom vandaag naar Mij en roep Mij om jullie te helpen – ongeacht welke zorgen jullie mogen hebben.
Bid dit speciale Gebed, telkens jullie in nood zijn en Ik zal elke keer reageren.

Kruistochtgebed (148) ‐
Kom mij te hulp.
“O mijn Jezus, help mij, in mijn tijd van grote nood.
Houd me in Uw armen en neem mij op in de Schuilplaats van Uw Hart.
Veeg mijn tranen weg. Breng mijn voornemen tot rust.
Verhef mijn geest en vul mij met Uw Vrede.
Schenk mij alstublieft dit speciaal verzoek (vermeld het hier...).
Kom mij te hulp, zodat mijn verzoek wordt beantwoord en dat mijn leven vredig kan verlopen en in vereniging
met U, lieve Heer.
Indien mijn verzoek niet kan ingewilligd worden, vul mij dan met de Genade om te aanvaarden dat Uw Heilige
Wil voor het welzijn is van mijn ziel en dat ik trouw moge blijven aan Uw Woord, voor altijd, met een
beminnelijk en vriendelijk hart. Amen.”
Aanroep Mij altijd, telkens wanneer jullie verdrietig zijn of hulp nodig hebben en Ik beloof dat aan jullie een
teken zal gegeven worden dat Ik gereageerd heb op jullie roep tot Mij, jullie geliefde Redder.
Jullie Jezus

1119. Moeder van Verlossing: God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of
fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen.
Zondag, 4 mei 2014, 16:23 u.
Mijn lieve kinderen, wanneer God profeten in de wereld zond dan waren zij gewoon boodschappers. Zij
werden gezonden om de Waarheid mee te delen – het Woord van God.
Door de eeuwen heen interpreteerden veel van Gods kinderen de rol van de profeten verkeerd.
Sommigen begonnen de profeten te verafgoden in plaats van gewoon het Woord van God te aanvaarden en
aan God eer te bewijzen. Zij maakten de profeten tot goden en de Boodschappen die aan de wereld
werden overgedragen – inbegrepen die van mijn Zoon Jezus Christus – werden minder belangrijk
dan de profeten die ze afleverden.
Kinderen, de profeten van God, de engelen van God, de visionairs en de zieners waren deze verafgoding
niet waard. Zij waren allen eenvoudige mensen met weinig of geen kennis van Goddelijke zaken en daarom
net werden zij gekozen. Het zijn de Boodschappen die belangrijk zijn en de boodschappers zijn
gewoon de kanalen van het Woord. Het Woord van God dat langs de profeten om gegeven is, mag nooit
terzijde gelegd worden terwijl de profeet op een voetstuk van eigen maaksel verheven wordt.
Het Woord van God mag nooit ontkend worden. Het Beeld van God mag nooit vervangen worden
door beelden van Zijn profeten of van de heiligen die Zijn Gunst verwierven. Jullie mogen de heiligen
en de profeten vragen om voor jullie te bemiddelen, maar jullie mogen hen nooit overladen met de lofprijzing
die aan God moeten voorbehouden worden, aan de Schepper van al wat hemels is. Dat is ook vandaag
waar. Jullie moeten God in de eerste plaats eren en vóór al wat bestaat. Jullie moeten vasthouden aan het
Woord dat in het begin gegeven werd en daar nooit van afwijken, want het zal en kan nooit wijzigen.
Het Woord van God is definitief.
De Onderrichtingen van mijn Zoon werden aan de mensheid bekend gemaakt toen Hij op Aarde rondliep. Zij
gaven gewoon meer gedetailleerde uitleg over het Woord maar zij weken nooit af van de Waarheid.
Vandaag is de mens nog altijd hetzelfde als toen mijn Zoon voor de eerste keer kwam. De mens is nog
steeds zwak, gemakkelijk te beïnvloeden en hij blijft een zondaar net als toen. Wanneer om het even welke
profeet of mens, die beweert te spreken in Gods Naam, jullie meedeelt dat het Woord moet aangepast
worden aan de hedendaagse noden van de mens, wees dan op jullie hoede. Indien jullie gezegd
wordt dat het Woord eigenlijk iets geheel anders betekent, aanvaard het dan niet. De mensen, ook
diegenen die God dienen, beschikken niet over het gezag om de Waarheid te vervalsen.
Wanneer iemand beweert goddelijk geïnspireerd te zijn en vervolgens het Woord verandert om tegemoet te
komen aan een seculiere wereld, vertrouw hem dan niet. God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of
fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen. Denk eraan dat wanneer jullie een profeet
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verafgoden en hem met lofbetuigingen overladen, jullie God beledigen. Indien jullie akkoord gaan met
wijzigingen van datgene wat in de Allerheiligste Bijbel staat, en die het Woord van God
tegenspreken, dan snijden jullie jezelf af van de Waarheid. Indien jullie leugens aanvaarden als een
middel om God te dienen, op jullie eigen voorwaarden, dan scheiden jullie je van God af.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1120. Het Boek der Waarheid zal het tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek.
Maandag, 5 mei 2014, 16:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, allen die Mijn Stem via deze Boodschappen volgen, zullen grote zegeningen
blijven ontvangen, aangezien hun uithoudingsvermogen zal worden getest op wijzen die niet meer
voorkwamen sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen leden. Ieder van hen zal getergd
worden door de Boze, die zwakke en trotse zielen gebruikt om aanvallen te lanceren op diegenen die dicht
bij Mij zijn. Elke poging om dit grote Werk van Mij te belasteren zal gedaan worden, zowel zichtbaar als
onzichtbaar.
Naarmate de vervolging zal intensiveren, weet dat Satans macht beperkt werd en al wat hij zal doen
is stenen blijven gooien, leugens verspreiden en proberen om de zielen van Mij weg te trekken. Hij zal
er op verschillende manieren in slagen om zielen van deze Missie weg te trekken. Hij zal gebruik maken
van visionairs om de Missie aan te vallen en dat zal grote verwarring veroorzaken.
Wanneer de mens blijft vallen en het Woord van God niet meer in zijn geheel aanvaard wordt, dan zal de
Hemel altijd ingrijpen. Vertrouw op Mij als Ik jullie nu zeg dat dit Mijn Missie is en als jullie anders
verteld wordt, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat jullie op een dwaalspoor gebracht worden.
Mijn Belofte is om trouw te blijven aan Gods kinderen tot het einde en totdat een ziel de Hand van
God volledig verwerpt. Ik zal gestaag vorderingen maken en jullie voorzien van alle Gaven die Ik nalaat om
jullie te beschermen tegen Mijn vijanden, die tot jullie komen als wolven, gekleed in schaapskleren. Mijn
Gaven zullen het tegengestelde zijn van wat de vijanden van God aan de wereld zullen geven. Het Boek der
Waarheid zal het tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek dat binnenkort aan de wereld zal worden
opgelegd en vol is van een kunstmatige, gebrekkige doctrine die de zonde zal rechtvaardigen. Het Zegel
van de Levende God zal jullie beschermen tegen het merkteken van het beest en de Medaille van
Verlossing zal jullie beschermen tegen de ketterij, die zal voortrollen uit de monden van Mijn
vijanden die Mijn Kerk op Aarde zullen inpalmen.
Uiteraard wordt deze Missie door Satan veracht en hij zal zelfs goede zielen gebruiken die Mijn Heilig Woord
scherp zullen bekritiseren, uit een gevoel van misplaatste loyaliteit aan die gewijde dienaren van Mij, die het
geloof verloren hebben en die Mij niet echt dienen, omdat ze niet meer weten hoe. Jullie mogen niet
toestaan jezelf te laten beïnvloeden. Wees niet zoals diegenen die jullie voorafgingen – diegenen die Mij
verwierpen, toen Ik op Aarde rondging.
Ik geef jullie Mijn Woord, dat jullie binnenkort alle bewijzen zullen verkrijgen die jullie wensen. Ik geef jullie
Mijn Belofte dat Ik nu kom, alleen om jullie Verlossing te brengen, in een tijd waarin Mijn vijanden alle
pogingen zullen ondernemen om jullie, je door God gegeven recht op Verlossing, als een kind van God, te
ontzeggen.
Laat Mij niet in de steek, wanneer jullie in je hart weten dat Ik het Ben, Jezus Christus, Die nu spreek.
Probeer niet om de zielen van Mij weg te trekken, als jullie twijfelen Wie Ik Ben. Doe Gods profeten geen
kwaad of jullie zullen veel lijden. Vecht niet tegen het Plan van Mijn Vader om de wereld voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst of jullie zullen zich blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader. Wees dankbaar. Wees
grootmoedig en aanvaard deze Gave van Tussenkomst met liefde en vreugde, want het is voor jullie
eigen bestwil en in het belang van elke levende ziel, dat zij aan de wereld aangeboden wordt.
Jullie Jezus

1121. Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te
geloven?
Dinsdag, 6 mei 2014, 20:02 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Mijn Woord door zo velen afgewezen wordt, ligt in het feit dat
de Waarheid als een doorn in de zijde steekt van diegenen die beschaamd zijn om Mijn Leer openlijk te
verkondigen.
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De mens die ervan uitgaat dat vrijheid van mening belangrijker is dan het vasthouden aan het Woord van
God, bewandelt een zeer gevaarlijke weg. Gelijk welke mens die gelooft in zijn recht om voor zijn inzichten
uit te komen alsof die onschendbaar zijn, ook als zij de zonden vergoelijken, is een verrader van Mij.
Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te geloven? Zulke mensen,
die jullie wetten voorschrijven, inbegrepen diegenen die jullie Kerk besturen, willen jullie doen geloven dat
het recht van vrije mening elke Wet van God overstijgt, zelfs wanneer die de zonde ophemelt.
De zonde vertoont vele facetten en in de wereld van vandaag wordt elke zonde weggeredeneerd, door te
verkondigen dat elke persoon individueel over het recht beschikt te doen wat hem bevalt. Terwijl niet een
van jullie het recht heeft om in Mijn Naam iemand te oordelen, zo heeft ook niemand van jullie het recht om
onrecht als iets goeds voor te stellen.
Jullie Jezus

1122. Zo velen van jullie hebben vandaag de dag geen enkel idee van wat het
betekent om Mij te dienen als een Christen.
Dinsdag, 6 mei 2014, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand voor een moment twijfelen dat God ooit Zijn kinderen zou
toestaan om zich van Hem te verwijderen, zonder alles te doen wat in Zijn Macht ligt om hen te
redden.
Jullie hebben vanaf het begin toch zo veel Gaven gekregen door de profeten. Vele profeten herhaalden
dezelfde boodschappen telkens opnieuw, en toch werden velen van hen genegeerd of belachelijk gemaakt.
Velen werden vervolgd en ter dood gebracht. Waarom veroorzaakt het Woord van God zulke haat? Het
is niet het Woord van God dat knaagt aan de zielen van de zwakken of van diegenen die het Geloof
hebben verlaten. Neen. Het is de manier waarop Satan reageert en venijnig aanvalt wanneer God Zijn
hand opsteekt om de Boze te bestraffen. Hij weet dat het Woord van God, wanneer het aan Zijn
profeten gegeven wordt, zich zeer snel verspreidt door de kracht van de Heilige Geest en wanneer
dat gebeurt, wordt de macht van de Boze verzwakt en daarom is zijn vergelding gewelddadig.
Wanneer de Heilige Geest op deze manier over de mensheid uitgestort wordt, zullen de gevallen engelen
opstijgen – met getrokken zwaarden om iedere volgeling van Mij te doorboren, op welke manier ze maar
kunnen. Jullie moeten dergelijke haat voor Mijn Woord verdragen en herkennen voor wat hij is – een poging
om jullie van de Waarheid weg te leiden. Elke apostel van Mij, elke profeet en heilige dienaar, die zich aan
de Waarheid – het Heilige Woord van God – houdt, zal bitter bestreden worden door de krachten van het
kwaad. Dat is altijd het geval geweest. Jullie mogen echter nooit toestaan dat haat tegen Mij, jullie geliefde
Jezus, jullie geest ontmoedigt, want het is op dat moment dat Ik echt Aanwezig Ben in jullie ziel. Doorsta het
lijden in Mijn Naam en Ik zal jullie in glorieuze vereniging met Mij in Mijn komende Koninkrijk doen opstaan.
Breng lijden toe aan anderen in Mijn Naam, ongeacht hoe gerechtvaardigd jullie menen dat het is, en Ik zal
jullie voor de eeuwigheid van Mij afsnijden.
Mijn Waarschuwingen die Ik jullie nu geef, zijn bedoeld om jullie te herinneren aan wat Ik leerde, terwijl zo
velen van jullie vandaag de dag geen enkel idee meer hebben van wat het betekent om Mij te dienen als een
Christen.
Jullie Jezus

1123. Ik maak gebruik van offerzielen om anderen tot Mij te brengen die anders
nooit zouden gered worden.
Woensdag, 7 mei 2014, 23:43 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zielen roep om Mij te volgen, veroorzaakt dit een mengeling aan
gevoelens, gaande van jubel tot grote smart. Want wanneer Ik in de zielen het Vuur van de Heilige Geest
doe oplaaien, zal dat grote Zegeningen brengen, maar die zullen doortrokken zijn van smartelijke
gevoelens.
Wanneer Ik kies welke zielen Mijn Gaven waardig zijn, zullen zij aanvoelen dat zij Mij toebehoren,
maar zij zullen zich ook wat buitengesloten voelen van de wereld waarin zij leven. Zij zullen hun
medebroeders en -zusters in een nieuw licht zien. Zij zullen bijzonder gevoelig zijn voor de
schoonheid van Gods Schepping, wanneer zij anderen in het gelaat kijken, omdat zij er de
Tegenwoordigheid van God zullen zien. Niet één ziel die zij ontmoeten zal de Tegenwoordigheid van God

869

niet uitstralen, ongeacht hoe diep zij in Zijn Ogen mogen gevallen zijn. Zij zullen ook vervuld zijn van een
overweldigend medelijden, dat enkel door een ouder voor zijn kind kan gevoeld worden. Zij zullen een plotse
en intense liefde ervaren voor die persoon, wat hen zal verbazen en verrassen. Nochtans zullen zij zich ook
bewust zijn van de duisternis die in zulke zielen verborgen zit, klaar om hen te verslinden. Dan zal de
uitverkoren ziel onmiddellijk beseffen wat van haar verwacht wordt, want dat is het moment waarop zij naar
Mij zal toe rennen, Mij smekend om deze zielen te helpen redden, die het gevaar lopen zich in een staat van
duisternis te werpen, zo bevreesd zal zij zijn voor die ziel.
Een offerziel, een uitverkoren ziel, geeft al het uitwendige in haar leven op en daardoor geeft zij grote
glorie aan God. Het lijden dat de uitverkoren ziel te verduren heeft verlost andere zielen van de eeuwige
verdoeming en, bijgevolg, wordt zij het meest gezochte doelwit van Satan en zijn handlangers. Zulke zielen
ondergaan Mijn Passie als een Gave van God, want eens uitverkoren, kunnen de meesten onder hen God
nadien niet meer de rug toekeren. Er zijn er nochtans die uitverkoren zijn, maar Mijn Beker weigeren. Jullie
moeten bidden voor die arme zielen want hun gebrek aan moed om Mijn Kruis op te nemen, zal hen in een
van twee richtingen leiden. Zij zullen innerlijk lijden kennen, omdat zij het moeilijk vinden om intiem met Mij te
worden. Vervolgens zullen zij totaal in beslag genomen worden in een seculiere wereld, om te ontsnappen
aan hun roeping en dat zal hen niets opleveren – alleen een gevoel van valse hoop.
Wanneer een liefhebbende ziel bidt en zichzelf vernedert voor Mij, mildert zij de Toorn van Mijn Vader.
Vervolgens vermindert daardoor de impact van Mijn Vaders Kastijding over de wereld. Wanneer een
uitverkoren ziel, die vervolgd wordt omwille van haar liefde voor Mij, en dat haar draagkracht te
boven gaat, slechts tegen Mij zou zeggen: “Jezus, neem mijn lijden en doe ermee wat U behaagt”
dan zou Ik haar overstelpen met buitengewone Genaden. De ziel wordt immuun voor het kwaad en
bovendien zonder vrees. Omwille van haar totaal vertrouwen in Mij, zou zij dan oprijzen tot volmaaktheid en
een vredige en rustige houding bereiken. Zoveel offers brengt dat mee, maar wanneer zulke zielen alles
aan Mij overgeven in volledige gehoorzaamheid en weigeren om zich in te laten met de vijand van
Mijn Woord, dan zal hieruit de redding van vele zielen voortvloeien.
Ik gebruik offerzielen om anderen tot Mij te brengen, die anders nooit zouden gered worden. Het is alleen
door deze methode dat zulke offerzielen zullen en kunnen boeten voor de zielen van miljoenen mensen die
de navelstreng met Mij verbroken hebben. Vrees niet te veel voor zielen in duisternis, in deze tijd, want Mijn
uitverkoren zielen in de wereld zijn op dit moment met velen. Hun waardigheid brengt de zielen die verloren
zijn terug in Mijn Schuilplaats.
Jullie Jezus

1124. Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie
allemaal.
Donderdag, 8 mei 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen en je zult veel mensen zorgeloos zien leven. Je zult gelach,
vreugde en grote kameraadschap zien en je zult beseffen dat dit alleen van God kan komen. Veel mensen,
als ze eenmaal de Waarheid kennen, zullen Mij met een open en dankbaar hart omarmen en dan
zullen we één zijn.
Mijn Plan is om allen te verzamelen en hen met grote liefde, vreugde en geluk te overspoelen. Ik zal
genieten van Mijn Nieuwe Koninkrijk en er zal veel gelach, vreugde en schoonheid zijn, evenals
Eeuwig Leven. Liefde zal van elk schepsel, elke ziel uitstralen en het leven zal volmaakt zijn.
Wanneer jullie je zorgen maken over de toekomst van de wereld, herinner jullie dan wat Ik jullie heb
verteld. Alles zal goed zijn, zodra Ik kom om jullie te verzamelen in de nieuwe wereld zonder einde. Er
is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie allemaal. Wat de zielen betreft die een
misdeeld en erbarmelijk leven leiden, zij zullen eerst bijeengebracht worden, indien zij erkennen Wie Ik Ben.
Aan diegenen die in verschrikkelijke duisternis leven, zullen buitengewone Genaden gegeven worden om
hun zielen te reinigen, zodat Ik de greep van de Boze over hen kan losmaken en hen naar de veiligheid van
Mijn Barmhartigheid brengen. Dit is een strijd en hij zal hard worden bevochten, maar de kracht van de
Allerheiligste Drie-eenheid zal worden uitgeoefend en zielen zullen verlicht worden, zodat ze niet te
gronde zullen gaan.
Ik zal belangrijke leiders onder jullie doen opstaan en met een Leger verspreid in elke natie, zullen
jullie aangroeien en de meeste van Gods kinderen met jullie meenemen in het Nieuwe Paradijs.
Wendt jullie met vertrouwen tot Mij en wees niet bang van Mijn Liefde:, want jullie moeten weten dat Ik jullie
nooit vrijwillig zou doen schrikken, omdat wanneer Ik Mijn Aanwezigheid bekend maak Ze jullie met grote
verwondering en vreugde zal vullen. Ik verzeker jullie dat er geen reden is voor vrees, want Ik Ben de
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Liefde Zelf. Liefde zal jullie geruststellen en wanneer jullie voor Mij staan, jullie Jezus, zullen jullie getroffen
worden met een gevoel van ogenblikkelijke familiariteit die alleen aanwezig is als jullie hart verstrengeld
raakt met het Mijne.
Hoe bemin Ik jullie allemaal en hoe verlang Ik naar jullie zielen.
Jullie Jezus

1125. God de Vader: Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden.
Vrijdag, 9 mei 2014, 17:00 u.
Mijn liefste dochter, de wereld is door Mij geschapen omdat dat Mijn Wil was. Mijn Wil is er altijd geweest en
zal er altijd zijn. Mijn Wil zal gedaan worden met of zonder de wil van de mensheid. De vrije wil, die Ik
aan de mens gegeven had, werd misbruikt en dat leidde tot een scheiding tussen de mens en Mij, de
Eeuwige Vader. Zolang de mens beschikt over de gave van de vrije wil betekent dit dat alleen
diegenen die ervoor kiezen om tot Mij te komen, door Mijn Zoon, Jezus Christus, deel van Mij kunnen
uitmaken – opnieuw ongeschonden.
Wanneer de menselijke wil Mijn Wil tegenwerkt, dan ontstaat daaruit een bittere strijd want alleen Mijn Wil
kan al wat is terzijde schuiven. Mijn Goddelijke Wil controleert al wat Ik voorzie, al wat Ik toesta, omdat
Ik altijd de vrije wil zal aanvaarden die Ik aan de mens gaf, want Ik neem niet terug wat Ik eens gaf.
Soms veroorzaakt de mens, door zijn eigen vrije keuze, vreselijk lijden in de wereld en beledigt hij Mij al te
zeer door zijn hebzucht en egoïsme. Toch kom Ik niet tussenbeide in de menselijke wil want hij alleen kan
beslissen of hij al dan niet wenst te doen wat Mijn Wil verlangt. En terwijl Ik niet zal trachten om de vrije wil
weg te nemen, betekent de vrije keuze niet dat de mens Mij zijn wil kan dicteren in wat Mij toebehoort.
Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden want de mens kan nooit Mijn Wil overstijgen. Wanneer
hij dat doet zal hij ervaren dat het onmogelijk is om Mij te weerstaan zonder de gevolgen daarvan te moeten
ondergaan. Ik alleen beslis over leven en dood want het komt alleen Mij toe daarover te beslissen.
Wanneer Ik een beslissing neem om Mijn Plannen uit te voeren om Mijn kinderen te beschermen, dan heeft
geen enkele mens de macht om die met de voeten te treden. Indien de mens zou trachten om zich te
bemoeien met mijn Gaven aan de wereld, wat ook het leven in al zijn vormen inhoudt, dan zal hij
daarin niet alleen falen maar als gevolg daardoor lijden.
Dat geen mens tracht om Mij te stoppen in Mijn Plan om Mijn Heilig Verbond te voltooien.
Dat geen mens godslasteringen tegen Mij uitspreekt of Mijn Wil in de weg staat, opdat hij niet bruusk wordt
afgesloten.
Dat geen mens tracht Mij te stoppen bij het geven van Eeuwig Leven aan de zielen of zijn eigen leven
zal ophouden. Wanneer jullie trachten om Mij tegen te werken zullen jullie daarin nooit slagen. Wanneer de
mens doorgaat Mijn Woord te ontkennen en Mijn Goddelijkheid te bevechten, dan zullen daaruit slechts
beroering, catastrofe, verlies van levens en vreselijke kastijdingen voortkomen. Dat is de reden waarom het
onmogelijk is om Mijn Wil te weerstaan wanneer een ziel gevraagd wordt gehoorzaam te zijn aan Mij of Mijn
Voorschriften en zij deze met haar vrije wil aanvaardt.
Jij, Mijn dochter, hebt getracht om Mijn Wil te weerstaan ofschoon jij je al helemaal aan Mij had
overgegeven. Intussen zal je weten dat zoiets weinig nut heeft want alleen wat Ik heb voorgeschreven, op
Mijn Eigen manier, kan uitgevoerd worden.
Kinderen, Ik Ben jullie Vader. Ik Ben jullie Schepper. Ik alleen weet wat de toekomst voor jullie omvat,
maar jullie zullen gerustgesteld zijn te weten dat al Mijn Plannen voltooid zijn. Alleen wanneer jullie
wil verenigd is met de Mijne, kan Mijn Koninkrijk volledig gerealiseerd en uiteindelijk voltooid
worden. Dan alleen zullen alle conflicten tussen de mens en Mij, jullie Eeuwige Vader, voorbij zijn. Dan zal
vrede heersen in de nieuwe komende wereld – een wereld zo volmaakt dat hij nooit zal eindigen.
Jullie Vader
God de Allerhoogste
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1126. Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan die in verzet zal komen en de
Waarheid zal verkondigen.
Zaterdag, 10 mei 2014, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jullie om nu te begrijpen, maar weet dat Ik in Mijn Kerk een man
zal doen opstaan die in verzet zal komen en de Waarheid zal verkondigen. Hij zal dit doen op een moment
dat er geen andere kardinaal, bisschop, priester of heilige dienaar van Mij de moed zal hebben om
dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt, zullen velen erbinnen in hun hart weten hoe
gebrekkig die zal zijn. Zij zullen gealarmeerd zijn, maar te bang om hun stem te verheffen. Zij zullen sterk in
de minderheid zijn, door diegenen wier geloof zo zwak is dat ze goedschiks eender welke ketterij zullen
aanvaarden die, in Mijn Heilige Naam, aan Gods kinderen voorgelegd wordt.
De man die Ik zal doen opstaan is een dappere ziel en velen zullen opgelucht zijn wanneer hij
spreekt. Als hij dat doet, zullen er veel meer zich rechten en zich uitspreken, waardoor vele zielen zullen
gered worden. Wanneer hij is opgestaan, heb Ik andere plannen om al die religies samen te brengen,
die Mij, Jezus Christus, niet aanvaarden als de Zoon van God. Al deze Goddelijke Plannen werden
voorspeld en miljoenen en miljoenen mensen uit de hele wereld zullen dan de Waarheid beseffen. Zij zullen
nog in aantal toenemen en door Mij gezegend worden, zodat ze alle geloofsovertuigingen kunnen
verzamelen, met als enige doel ervoor te zorgen dat het Ware Woord van God wordt verkondigd. Het Geloof
zal zich vervolgens verspreiden zodat Mijn Woord, zoals vervat in de Heilige Evangeliën, gepredikt zal
worden door mannen, vrouwen en hun zonen en dochters, in alle vier de hoeken van de wereld. Zij zullen
profeteren door aan de wereld deze Goddelijke Boodschappen te onthullen en Mijn Aanwezigheid zal hun de
kracht en de moed geven die zij zullen nodig hebben.
Zo krachtig zal deze generatie van Mij zijn in het verspreiden van de Waarheid, dat velen van
diegenen die misleid waren en die op een weg van grote dwaling gebracht werden, zich zullen
omkeren en terug naar Mij zullen komen rennen. Zij zullen zich zo snel verspreiden dat voor elke
ketterij tegen Mij gepleegd, miljoenen zielen zullen bekeerd worden. Ik zal de heidenen eerst naar Mij
toetrekken, want zij hebben de Waarheid niet gekregen, en zo zal de wereld geen enkele twijfel hebben over
hoe krachtig Mijn Tussenkomst zal zijn. Dan zal Ik alle andere religies samenbrengen en aan hen zal
duidelijk getoond worden dat er slechts één weg naar Mijn Vader leidt en dat kan alleen door Mij. En terwijl
Ik miljoenen zielen naar Mij zal toetrekken en naar de Waarheid van Wie Ik Ben, zullen miljoenen andere
zielen in een door-de-mens-gemaakte religie worden getrokken, ontworpen en gemaakt door de geest van
het kwaad.
Het grote plan van de Boze is even ingewikkeld als eenvoudig en dat is om verdoemenis te brengen aan
zoveel mogelijk zielen, door het vernietigen van hun geloof in Mij, Jezus Christus. Zij zullen dat tot uitvoering
brengen door de Waarheid te ontkennen. Terwijl de nieuwe religie door leugens zielen zal verslinden,
zal Ik een driemaal hoger aantal terugwinnen door ervoor te zorgen dat Gods kinderen de Waarheid
niet vergeten.
Jullie Jezus

1127. Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen vernietigen. Mijn
enige wens is om hen allen te redden.
Zondag, 11 mei 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefste wens is om liefde, vrede en geluk te brengen aan al Gods kinderen. Ik
verlang nooit naar wraak, ongeacht hoe boosaardig de daden van de mensen ook zijn. Evenmin zoek ik ook
maar iemand te vernederen ondanks het feit dat zij anderen in Mijn Naam vernederen. Nooit zoek Ik de
reputatie van een man te ruïneren wanneer hij de oorzaak is van veel vernielingen in de wereld. Ik zoek de
goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen vernietigen. Mijn enige wens is om hen allen te redden. Ik
koester de ziel van elk van Gods kinderen. Voortdurend Ben Ik naar hen op zoek. Ik tracht hen naar Mij toe
te trekken. Zelfs diegenen die Mijn Bestaan niet aanvaarden worden elke dag door Mij gezocht. Ik laat Mijn
Tegenwoordigheid in hun levens voelen door hun zielen te vullen met liefde voor anderen, door het goede in
hun wezen te voorschijn te halen zodat het negatieve gedachten, daden en handelingen kan overwinnen.
Sommige zielen zijn natuurlijk ontvankelijk voor Mij en Ik ben in verrukking over hun grootmoedig antwoord
en hun gevoelige harten. Anderen werpen een barricade op tussen henzelf en Mij zodat Ik moeilijk hun
zielen kan raken. Maar Ik zal blijven proberen om die zielen op veel verschillende manieren te bereiken,
totdat Ik hun harten kan openen voor de Macht van Gods Liefde.
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Liefde is de stuwkracht die naar alle goede dingen leidt. Liefde is aanwezig in elk kind van God vanaf
hun geboorte. Gods gave van de liefde helpt de mensheid om de Boze te overwinnen. Wanneer God
tussenbeide komt en de liefde doet groeien in een ziel, dan doet Hij dat om Zijn kinderen te beschermen
tegen de boosaardigheid van de duivel. Liefde is machtiger dan haat, maar de haat is geduldig. Satan, vol
van haat tegen de mensheid, beschikt over geen enkele soort liefde, behalve die voor zichzelf. Hij besmet de
mensheid door haat binnen te brengen in zielen die verzwakt zijn door de zonde. De haat vindt een
instapklare woning in de zielen van diegenen die jaloers zijn, hoogmoedig, eenzaam en verward.
Satan zal nooit een ziel tot haat verleiden door die aan de ziel voor te stellen voor wat zij is. In plaats
daarvan zal hij, als eerste tactiek, de ziel altijd bekoren door de zonde van hoogmoed. De ziel wordt
ertoe gebracht te geloven dat zij zich moet ergeren omdat haar eigen behoeften dat noodzaken,
omdat zij het beter weet en dat zij een goede zaak dient.
Gods Liefde verspreidt zich in deze tijd onder al Zijn kinderen. Hij doet dat vanuit Zijn Barmhartigheid. Hij zal
de liefde in de harten van de mensen doen toenemen om de mensheid te helpen in de strijd tegen de haat,
die spoedig zal verhevigen in de wereld, wanneer de menselijke harten koud als steen zullen worden.
Ik vraag jullie om volgend Kruistochtgebed te bidden om Gods Liefde te zoeken in deze tijd.

Kruistochtgebed (149)
Om Gods Liefde te zoeken.
“O Jezus, vul mij met de Liefde van God.
Vul mij met Uw Goddelijk Licht en overspoel mij met de liefde die ik nodig heb om het zaad van Gods
Barmhartigheid te verspreiden onder alle naties.
Sta Uw Goddelijke Liefde toe om door mij verspreid te worden onder al diegenen met wie ik in contact kom.
Verbreid Uw Liefde zodat ze neerstrijkt op alle zielen, alle geloofsovertuigingen, alle gezindten, alle naties – als
een nevel om al Gods kinderen eensgezind in vervoering te brengen.
Sta ons bij om Gods Liefde te verspreiden, zodat ze al het kwaad in de wereld kan en zal overwinnen. Amen.”
Stel de liefde altijd gelijk met de Aanwezigheid van God. Weet dat alleen liefde Mij zielen kan brengen. Weet
dat van God uit alleen liefde kan komen. Alleen liefde heeft de macht om vrede, tevredenheid en eenheid
onder de naties te brengen. Haat komt van Satan en waar jullie die ook ontwaren, moeten jullie het
bovenstaand gebed opzeggen om Gods Liefde te zoeken. Vergeet niet dat liefde alles zal overwinnen
omdat zij van God komt.
Jullie Jezus

1128. De hemel zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik
terugkeer.
Dinsdag, 13 mei 2014, 08:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste vreugde om getuige te zijn van Mijn geliefde
volgelingen, die op Mijn Oproep hebben gereageerd om de Kruistochtgebeden te bidden, die door de
Kracht van de Heilige Geest miljarden zielen zullen redden.
Ik zal gebruik maken van de Kruistochtgebeden om de zielen van de mensheid te vernieuwen en te
reinigen op hetzelfde moment dat Ik het oppervlak van de Aarde zal vernieuwen. De grote vernieuwing
zal volledig op hetzelfde moment worden afgerond, zodat de wereld klaar en waardig zal gemaakt zijn om
Mij, Jezus Christus, als de terugkerende Verlosser te ontvangen.
Net zoals naties die koninklijke families verwelkomen, zal veel voorbereiding nodig zijn voordat de koning
een voet in hun land zet. Jullie zouden nooit een bezoekende koning toestaan om aan te komen wanneer
alles in wanorde of verval is of waar de straten met vuil bezaaid zijn. Vertegenwoordigers van die landen
zullen er daarom voor zorgen dat ze mooi gekleed en goed voorbereid zijn om de bezoekende
hoogwaardigheidsbekleders te ontmoeten. Zij zullen aanzienlijke moeite gedaan hebben om een geweldige
ontvangst voor te bereiden en ze zullen vertegenwoordigers hebben gekozen, die zij waardig achten, om de
bezoekende koning te verwelkomen. Ten slotte zullen zij een grote ceremonie voorbereiden om de
aankomst van de koning te vieren en op de grote dag zullen de straten vol staan en zal men met veel lof
zingen. Zij zullen de bezoekende vorst en zijn entourage overladen met eerbetoon. Zo zal het zijn op de
Grote Dag van de Heer, wanneer Ik, Jezus Christus, kom om te oordelen.
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Ik zal plotseling komen met trompetgeschal en het zoete geluid van het Engelenkoor. De lucht zal voor
drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer. Dan zal de hemel oplichten in een
veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden. Ik zal zichtbaar zijn voor elke
man, vrouw en kind, van elke leeftijd, en er zal hevige emotie zijn, maar ook grote opwinding. Mensen
zullen hun ogen niet geloven en velen zullen met stomheid geslagen zijn – anderen zullen tranen van
opluchting en vreugde wenen. Velen zullen onvoorbereid zijn en zullen de gebeurtenis zo overweldigend
vinden dat ze tranen van verdriet zullen vergieten, want zij zullen in hun hart weten hoe zij de Ware Messias
verwierpen en hoe onwaardig zij zijn om in Mijn Koninkrijk binnen te komen. Maar Ik zeg tegen deze mensen
nu. Op die dag moeten jullie beroep doen op Mij en Mij vragen om jullie te vergeven. Dan zullen ook
jullie verzameld worden in Mijn Nieuwe Rijk.
Net zoals elke bezoekende koning vraag Ik diegenen onder jullie, die Mij liefhebben, om jullie op deze Grote
Dag voor te bereiden. Vertrouw Mij, bereid jullie zielen voor, bid voor het heil van alle zielen en kom gekleed,
klaar, wachtend – net zoals een bruid wacht op de bruidegom. Op die Dag zullen jullie, kinderen van God,
zich met Mij verenigen als één in Heilige Unie met Mijn Vader voor het begin van de nieuwe wereld en
het Glorieuze Tijdperk dat jullie beloofd werd vanaf het begin.
Wees in vrede. Bereid jullie op deze Geweldige Dag voor met liefde en eenvoud van hart. Vrees hem niet.
Verwelkom hem. Zelfs indien jullie in grote duisternis verkeren, zal Ik jullie in Mijn Licht nemen. Het enige wat
jullie hoeven te doen is jullie armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie omarmen als de Mijnen.
Jullie Jezus

1129. Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende
Genade zijn.
Woensdag, 14 mei 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Genaden die Ik de wereld aanbied zullen ongelovigen veranderen in
toegewijde volgelingen van Mij. Zij zullen zich ogenblikkelijk bekeren en op de grond voor Mij neervallen in
liefdevolle dienstbaarheid.
Diegenen die Mij heel hun leven hebben verraden en weggeduwd, zullen naar voren komen en Mij
smeken hen als de Mijnen te aanvaarden. Diegenen echter die tegen Mijn Woord samenspanden, zullen
het moeilijkst te redden zijn. Want zij zijn beter op de hoogte van de betekenis van Mijn Woord dan de
onwetenden, en toch proberen zij het doelbewust te herschrijven om hun arrogante eigendunk niet te
hinderen. Want ondanks al hun kennis, zien zij de Waarheid niet omdat zij weigeren haar te zien. Zij zullen
de zuivere Waarheid niet verkondigen en zullen haar in plaats daarvan vervalsen om anderen te misleiden.
Sommige mensen hebben zich tegen Mij gekeerd omdat zij geloven dat hun roeping om Mij te dienen
tot gevolg had dat zij verlichting ontvangen hebben. Zij denken dat zij de autoriteit bezitten, hun
verleend door de Kracht van de Heilige Geest, om Mijn Leer aan te passen, zodat zij de moderne
maatschappij niet ontstemmen. Hun hoogmoed zal hun ondergang zijn en hun val uit de Genade zal
waargenomen worden door velen die zich bedrogen voelen omdat zij in dwaling geleid werden. Anderen
onder hen weten precies wat zij aan het doen zijn, want zij dienen niet Mij – maar de Boze. Zij bewegen zich
doelbewust onder jullie om het Ware Woord van God te vernietigen. Zij zullen geen berouw tonen noch Mijn
Hand aannemen, want zij geloven de leugens van het beest, dat Mijn vijanden al eeuwenlang zijn komende
paradijs beloofd heeft. En zij hebben ervoor gekozen te geloven in dit nauwkeurig uitgewerkt bedrog omwille
van hun hebzucht en ambitie. Wanneer zij de Waarheid beseffen, zullen zij in de afgrond geworpen zijn. Dat
zijn slechts enkele van de ongelukkige en misleide zielen die het bestaan van de duivel zoals hij is, zullen
ontkend hebben, evenals de bodemloze put waarin hij voor eeuwig zal ronddwalen.
Ik waarschuw al Gods kinderen dat het volgen van zondige wegen, het verwerpen van het Woord van
God en het begaan van doodzonden, bestraffing tot gevolg zullen hebben. Gelijk wie jullie iets anders
zegt, misleidt jullie. Toch zal Ik de berouwvolle tot op de laatste seconde redden, zozeer hunker Ik ernaar
ieder van jullie te redden.
Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende Genade zijn. Ik wil jullie geen angst
aanjagen, maar Ik moet jullie de Waarheid zeggen. Door naar Mij te komen – welke geloofsovertuiging
jullie op het laatst ook aanhangen – zal Ik jullie als de Mijnen verzamelen. Vergeet die Belofte nooit. Ik
zal, dat beloof Ik, in het diepste van jullie vertwijfeling Mijn hand naar jullie zal uitstrekken.
Jullie Jezus
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1130. Ik Ben Aanwezig in de persoon die van alle mensen houdt, zonder rekening te
houden met hun ras, geloof, seksuele geaardheid of kleur.
Vrijdag, 16 mei 2014, 16:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben om de zielen van al diegenen die
Mijn Barmhartigheid weigeren toe te wijden aan Mijn Hart. Ik vraag jullie om Mij de niet-gelovigen te
brengen die Mijn Bestaan niet zullen aanvaarden en diegenen die, mocht Ik zelfs in persoon vóór hen
staan, Mij nog steeds zouden afwijzen. Deze geharde zielen vinden troost in andere vormen van spirituele
bezigheden, omdat zij weigeren Mij te aanvaarden. Mochten zij de Waarheid aanvaarden, dan zouden zij
grote innerlijke vrede vinden, die geen enkele vorm van ander spiritueel geploeter ooit zou kunnen leveren.
Diegenen die niet in Mij geloven, of in Hem Die Mij gezonden heeft, zullen nooit hun ziel met vrede vullen.
Alleen Ik, Jezus Christus, kan ware vrede in jullie harten brengen, want Ik werd gezonden door Hem,
Die jullie schiep om jullie naar Hem te brengen. Door Mij zullen jullie Mijn Vader vinden. En wanneer
de Vader zich verenigt met de kinderen die Hij schiep, dan zal er vrede heersen. Zonder de Vrede van
God, kan er nooit harmonie op Aarde zijn. Waar er geen vrede is, zullen jullie beseffen dat dit wordt
veroorzaakt door een gebrek aan nederige dienstbaarheid aan God.
Diegenen die bekend zijn met Mijn Allerheiligste Woord mogen nooit vergeten dat welke kennis jullie ook
over Mij hebben, die nooit tegen Mij gebruikt mag worden. Daarmee bedoel Ik dat jullie Mij moeten
vertrouwen om Wie Ik Ben. Aanvaard Mij met een nederig hart. Laat nooit toe dat arrogantie jullie trouw aan
Mij overschaduwt. Wie zacht en teder van hart is heeft Mij lief. Ik Ben Aanwezig in wie van alle mensen
houdt – ongeacht hun ras, geloof, seksuele geaardheid of kleur. Ik Ben in allen die hun leven leiden zoals
Ik hun geleerd heb. Ik Ben ook Aanwezig in diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn
Eigenschappen nastreven.
Toen Ik op Aarde rondliep, heb Ik Mij nooit beroemd op Mijn Kennis – Ik deelde gewoon de Waarheid
mee. Ik heb nooit laster uitgebracht noch diegenen vervolgd of vermaand die Mij niet zouden volgen.
Ik sprak nooit kwaad van iemand. Ik aanvaardde al Gods kinderen en elke fout die ze jegens Mij
tentoon spreidden. Ik heb nooit gezegd dat Ik Mijn Leven zou opofferen voor een select groepje. Neen, Ik
gaf mijzelf voor iedereen en vooral voor de verharde zondaars. Ik heb nooit een mens boven de andere
verkozen. Ik heb nooit de ene geprezen en de andere belasterd, want dat zou onmogelijk zijn
geweest.
Ik streefde ernaar de Waarheid te verspreiden in de hoop dat Mijn Woord gehoord zouden worden. Ik bracht
vrede aan vele onrustige zielen die de nederigheid hadden om naar Mij te luisteren. Ik was standvastig maar
eerlijk ten overstaan van al diegenen die Mij kwelden door hun haat en kwade tongen. Ik verdreef demonen
uit zielen die in opstand kwamen tegen Mij en gaf grote Gaven aan diegenen in groot lijden. Ik negeerde de
beschimpingen van de zogenaamde heilige mannen van de dag, die alleen van zichzelf hielden. God was
nooit een prioriteit in hun leven, zo druk waren ze in hun zorg voor hun eigen behoeften. Maar de zielen die
Ik het meeste zocht waren diegenen die niet in God geloofden. Zij probeerden in contact te komen met Mij
en begrepen niet waarom ze door Mij werden aangetrokken. Ze kwamen uit eigen vrije wil naar Mij, maar
velen werden tot Mij gebracht door de zielen die wisten Wie Ik was en Wie Mij gezonden had. Daarom
stortte Ik bijzondere Genaden over hen uit en zij werden meteen bekeerd.
Vandaag, terwijl Ik met jullie spreek vóór de Grote Dag, wens Ik dat jullie Mij de zielen van niet-gelovigen
brengen. Jullie moeten dat doen door gebed en door dit Kruistochtgebed (150):

Kruistochtgebed (150)
Om de zielen van niet‐gelovigen te redden.
“Lieve Jezus, ik vraag U om al diegenen te redden die weigeren U te erkennen maar zonder daar zelf schuld aan
te hebben.
Ik offer U mijn lijden om U de zielen te brengen van diegenen die U verwerpen en om de Barmhartigheid die U
over de hele wereld zal uitstorten.
Heb medelijden met hun ziel.
Neem ze in Uw Hemelse Schuilplaats en vergeef hun hun zonden. Amen.”
Jullie Jezus
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1131. Moeder van Verlossing: Jullie mogen een ander nooit vervloeken wanneer
jullie God om Zijn Zegeningen vragen.
Zaterdag, 17 mei 2014, 15:54 u.
Mijn lieve kind, wanneer mijn Zoon bijzondere gunsten verleent aan Gods kinderen dan betekent dit
dat vanwege de begunstigde een verantwoordelijkheid verwacht wordt. Voor elke zegening, lieve
kinderen, die jullie vanwege mijn Zoon ontvangen, moeten jullie God altijd danken. Wanneer mijn Zoon
hemelse Genaden over een ziel spreidt, dan wordt van die persoon veel verwacht. Elke ziel moet dan
haar leven leiden in overeenstemming met wat mijn Zoon haar heeft onderwezen.
Mijn Zoon maakt Zijn Aanwezigheid voelbaar wanneer beroep op Hem gedaan wordt. Hoe opener de
ziel is voor Zijn Liefde, des te dichter hij of zij bij Zijn Heilig Hart komt. Wanneer echter een ziel zichzelf
ophemelt voor mijn Zoon terwijl zij Zijn Hulp inroept, dan zal er niets van Hem uitgaan. God bemint de
nederige zielen. Hij bekleedt hen met grote Genaden. Hoe meer Genaden zij ontvangen, hoe meer van Hem
in hen Aanwezig zal zijn. Wanneer Zijn Aanwezigheid bekend is geworden, dan zal diezelfde ziel voorwerp
worden van haat. De duivel wordt aangetrokken door zielen die in het Licht van God verblijven. Hij zal
dan alle middelen aanwenden om de uitverkoren ziel te vernederen en gewoonlijk doet hij dat door het
bedriegen van de zwakke ziel die hij gebruikt om pijn en lijden toe te brengen aan de nederige ziel.
Helaas, veel mensen die van mij, de Moeder van God houden, komen naar mij toe en smeken mij om hen bij
te staan bij de vernietiging van andere zielen. Deze zielen, zeggen zij mij, verdienen bestraffing vanwege
God. Wanneer zij mijn Zoon vragen om een oordeel te vellen over dergelijke zielen, door de haat die in hun
hart aanwezig is, dan zullen hun gebeden nooit verhoord worden. Hoe kunnen jullie van mij houden, mijn
Zoon aanbidden en trouw zweren aan de Waarheid wanneer jullie anderen haten? O hoe listig is de
Boze wanneer hij heilige zielen verslindt die trots hebben toegelaten om hen te verwarren. Eens de
hoogmoed toeslaat in een ziel, verliest zij onmiddellijk haar licht. Hoe donkerder zij wordt, hoe verder
zij zich verwijdert van het Licht van God.
Wanneer jullie mij vragen om in jullie voordeel tussenbeide te komen, met mijn Zoon, dan moeten
jullie altijd naar mij komen met volheid van liefde in jullie hart. Jullie mogen een ander nooit vervloeken
wanneer jullie God om Zijn Zegeningen vragen, want zoiets verafschuwt Hij. Haat speelt geen rol in de
Hemel.
Kom tot mij, lieve kinderen, met alleen liefde in jullie hart voor jullie vijanden en al jullie gebeden zullen
beantwoord worden overeenkomstig Gods Heilige Wil.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1132. Zij zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden te eren als een teken van
respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit alleen maar eerlijk is.
Zondag, 18 mei 2014, 19:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou werden gegeven zullen nu beginnen uit te
komen – een druppel per keer, totdat alles snel zal uitstorten zoals water uit de kraan stroomt. Je zult
binnenkort getuige zijn van de incidenten, de daden en de handelingen, die verband houden met Mijn Kerk
op Aarde. Diegenen die minachtend uitspraken doen over Mijn Heilig Woord zullen tot zwijgen gebracht
worden, zo geschokt zullen zij zijn door de komende gebeurtenissen.
Alles wat van Mij komt, komt van Mijn Vader. Wanneer Mijn Vader details van toekomstige gebeurtenissen
dicteert, als onderdeel van Zijn Missie om zielen te redden, wees er dan zeker van dat ze zullen gebeuren.
Aangezien het nieuwe tijdperk van radicale hervormingen in Mijn Kerk begint, zullen veel nietChristelijke groeperingen omarmd worden. Maar terwijl Ik alle zielen verwelkom, zal Ik nooit toestaan dat
Mijn Woord – waarop Mijn Kerk gebouwd werd – opzij geschoven wordt. Diegenen die Mij niet
aanvaarden, omdat ze niet geloven in Wie Ik Ben, zullen in Mijn Huis worden verwelkomd. Men zal
hun elke gastvrijheid betonen, hen met grote hoffelijkheid behandelen en geschenken aanbieden maar toch
zullen ze weigeren om hun Gastheer te erkennen. Dan, na verloop van tijd, zullen ze gebruik maken van
Mijn Huis om heidense goden te eren als een teken van respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit
alleen maar eerlijk is. Aan Christenen zal gezegd worden dat God zou verwachten dat ze nietgelovigen in de Kerk verwelkomen. Dat sommige gebruiken ter ere van Mij, zullen moeten aangepast
worden opdat ze geen aanstoot geven aan deze bezoekers. Binnenkort zal Mijn Huis Mij niet langer
toebehoren, want er zal weinig lezing zijn van Mijn Ware Heilige Woord.
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Nieuwe woorden, waarvan ze jullie zullen vertellen dat ze van Mijn lippen komen, zullen door Mijn
Kerk op Aarde gebruikt worden om vreemdelingen in Mijn Huis te verwelkomen. En, terwijl Ik stil in
de hoek zit, zullen ze in Mijn Huis amok maken; ze zullen schatten en alle symbolen wegnemen die
geassocieerd worden met Mij, Mijn geliefde Moeder en de Staties van de Kruisweg. Mijn Huis zal
ontdaan worden van alles wat Mij dierbaar is en bedriegers zullen er hun intrek in nemen. Het zal een
plaats van vreemde herdenkingsplechtigheden worden, met nieuwe en ongewone gebeden en het
nieuwe boek zal het oude vervangen. Dat zal doorgaan tot Ik gedwongen Ben om Mijn Huis te verlaten,
omdat het ongeschikt zal zijn voor Mijn Heilige Aanwezigheid. Al Mijn onschuldige volgelingen zullen dat
alleen maar zien als pogingen om het katholieke geloof te moderniseren.
Binnenkort zal Ik niet langer de sleutel van Mijn Huis hebben, want ook die zullen zij wegnemen. Van
dan af zal Ik Mijn Huis alleen in de harten van Mijn trouwe gewijde dienaren maken, van Mijn geliefde
volgelingen en diegenen wier hart voor Mij open zal zijn. Mijn Huis is van jullie. Mijn Huis is voor
iedereen. Maar wanneer Ik de heidenen in Mijn Huis verwelkom, geeft dat hun niet het recht om Gods
kinderen te dwingen om hun gewoonten te aanvaarden of toe te staan dat hun ceremonies plaatsvinden in
het Huis van de Heer.
Jullie mogen nooit toestaan dat jullie Geloof op deze manier wordt gebruikt of gecompromitteerd, met de
bedoeling om de heidenen toe te staan Mijn Huis te bezoedelen.
Jullie Jezus

1133. Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn besmetting is dodelijk.
Dinsdag, 20 mei 2014, 11:14 u.
Mijn zeer beminde dochter, de mens die niet in het kwaad gelooft, gelooft evenmin in de zonde. Hij die
verkondigt dat het kwaad alleen bestaat in het hoofd van de beschouwer, is in staat om het kwaad in
elke gedaante te accepteren en zal er uiteindelijk ongevoelig voor worden.
Wanneer het kwaad ontkend wordt, heeft Satan een grote overwinning behaald, want de koning van
de leugens heeft er alles voor over om het kwaad te verdoezelen en gewoonlijk doet hij dat door als
argument voor te stellen de verdraagzaamheid in de samenleving te bevorderen. Wanneer de
menselijke rede gebruikt wordt om alle verstandelijke redeneringen te bepleiten die het kwaad
verontschuldigen, dan worden deze zielen die schuldig zijn aan de verspreiding van dergelijke onwaarheden,
de eerste doelwitten van de duivel.
Eens een ziel hem binnenlaat zal de grote bedrieger zijn prooien ervan overtuigen dat zij in goed vertrouwen
handelen en tot heil van de wereld, wanneer zij kwade handelingen rechtvaardigen die tegen God ingaan.
De Boze heeft zo’n valse voorstelling van zaken tot stand gebracht dat veel mensen, die niet langer in Satan
geloven noch in het kwaad dat hij over de wereld heeft verspreid, onmachtig zullen zijn om het onderscheid
tussen goed en kwaad nog te maken. Deze mensen zullen elk beredeneerd standpunt voorstellen en
bepleiten om zedeloze gedragingen in alle vormen te promoten. Wie het dan aandurft om zedelijke
beginselen te verdedigen, zal door hen als des duivels worden uitgekreten. Dat is waarmee de mensheid
vandaag bezig is. Wanneer het bestaan van het kwaad verworpen wordt, dan wordt ook het bestaan
van Satan ontkend. Dat gebeurt wanneer de koning van de leugens en elke vijand van Mij aan kracht
winnen; hun gewillige slachtoffers, die als hun spreekbuis optreden, worden zo immuun voor de Goddelijke
Genaden.
Wanneer Satan door Mijn Kerk op Aarde wordt verworpen, dan kan zeer weinig nog worden gedaan voor
diegenen die waarlijk door de Boze besmet zijn. Wanneer Mijn Kerk het bestaan van het beest ontkent of
de eeuwige afgrond waarin hij en al de gevallen engelen zijn geworpen, dan zullen jullie weten dat de
Waarheid niet aan Gods kinderen wordt meegedeeld.
Indien de mensen de gevaren niet kennen die Satan toebrengt aan de zielen, dan zullen zij niet bekwaam
zijn zichzelf tegen het kwaad te wapenen. Als dat gebeurt dan worden de Ware Onderrichtingen van God
niet langer aanvaard voor wat ze zijn.
De tijd verandert niet in Mijn Koninkrijk. Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn besmetting is
dodelijk. Zo zorgzaam is hij om zichzelf te verbergen dat hij een meester van bedrog is omdat hij altijd
het goede zal voorstellen als kwaad en het kwaad als goed. Alleen diegenen die hun ogen waarlijk op
God gericht houden zullen de bedreiging begrijpen die van hem uitgaat voor de verlossing van de wereld.
Jullie Jezus
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1134. Groepen die ketterijen tegen de Heilige Bijbel zullen promoten zullen op zoek
gaan naar diegenen die standvastig blijven in het Geloof.
Woensdag, 21 mei 2014, 20:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Vader wil dat al Zijn kinderen liefde en liefdadigheid betonen aan elkaar. De
zonde verspreidt zich zo snel, als een direct gevolg van de zonde van hoogmoed, dat de besmetting
vele zielen heeft opgeëist, vooral onder diegenen die beweren Christenen te zijn en die ooit dicht bij
Mijn Heilig Hart vertoefden.
Satan en elke demon die hij gezonden heeft om de mensheid te vernietigen, heeft veel verdeeldheid in de
wereld teweeggebracht. Zij proberen om landen en gemeenschappen in conflict met elkaar te brengen.
Terreuraanslagen zullen onstuitbaar worden, maar het meest zorgwekkende teken zal zich voordoen
onder vorm van de vervolging van Christenen. Nooit eerder zullen Christenen zo vernederd geweest zijn
– hun recht op godsdienstvrijheid beknot en hun recht om trouw te blijven aan het Woord geschonden –
zoals nu het geval zal zijn.
Christenen zullen niet alleen het doelwit worden van mijn vijanden, maar ze zullen zich ook tegen
elkaar keren. Groeperingen die ketterij tegen de Heilige Bijbel zullen promoten, zullen op zoek gaan naar
diegenen die standvastig blijven in het Geloof. Zij zullen hen publiekelijk bekritiseren, hun trouw aan de
Waarheid belachelijk maken en op zoek gaan naar elke heilige dienaar van Mij die hun verraad van Mij,
Jezus Christus, durft uit te dagen.
De Boze bevecht Mij momenteel in een verschrikkelijke woede, omdat hij weet dat Mijn Tijd over jullie
bijna is aangebroken. Herken elke vorm van vervolging tegen jullie, als een Christen, als echte visionair,
profeet of heilige dienaar, voor wat die is: een vulgaire en kwade aanval op Mij, jullie geliefde Jezus Christus.
Vergeet niet, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie niet mogen toegeven aan vervolging, vanwege jullie
liefde voor Mij. Bid voor die arme zielen die toegelaten hebben dat het kwaad uit hun mond vloeit. Wees
geduldig en kalm wanneer jullie getuige zijn van de vervolging tegen de Christenen, want alleen Mijn
Godheid is Eeuwig. Slechte daden, handelingen of ketterij tegen Mij, zullen in een oogwenk verdwijnen. En
alleen diegenen die echt voor Mij kiezen, zullen vrede en redding vinden.
Bid voor jullie vervolgers en jullie kwelgeesten, want als jullie dat doen, zal de macht van de Boze
verflauwen.
Jullie Jezus

1135. Moeder van Verlossing: Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te
strijden voor jullie Geloof.
Donderdag, 22 mei 2014, 15:26 u.
Mijn lieve kinderen, het lijden dat mijn Zoon doorstaat omwille van de zonden der mensen, is intens in deze
tijd. De haat tegen Hem en Zijn Allerheiligste Woord – zoals vervat in de Allerheiligste Bijbel – is zichtbaar in
de harten van vele mensen en dat sluit ook de valse religies in, die de Drie-ene God niet erkennen, evenals
diegenen die voorwenden dat zij Christenen zijn.
Elke zonde die begaan wordt kwetst mijn Zoon en elke doodzonde wordt gevoeld als een wrede slag
die op Zijn Lichaam neerkomt. Bij elke daad van ketterij is het alsof een andere doorn geduwd wordt
in de Kroon van Pijn die Hij reeds doorstaat. Zoals het lijden van mijn Zoon toeneemt in een tijd waarin
elke zonde tegen God zal ontkend worden, zo zal ook het lijden van de echte Christenen toenemen.
Terwijl pijniging een vreselijke zaak is en het lijden onverdraaglijk voor diegenen die Zijn Woord verdedigen,
kan het de weg zijn om inniger verbonden te worden met mijn Zoon. Indien jullie het lijden als een zegening
aanvaarden, eerder dan het te zien als een vloek, dan zullen jullie begrijpen hoe mijn Zoon dat gebruikt om
de macht van de Boze te verslaan. Wanneer jullie de pijn aanvaarden van misbruik en spot, die jullie
altijd kunnen verwachten wanneer jullie in vereniging met mijn Zoon op weg gaan, dan worden jullie
vele Genaden geschonken. Niet alleen zal dergelijke pijn jullie sterker maken, maar mijn Zoon zal jullie Zijn
Erbarmen voor anderen openbaren, wier zonden Hij kan wegwassen dankzij jullie offer voor Hem.
Zo veel mensen realiseren zich niet dat wanneer jullie een intimiteit ontwikkelen met mijn Zoon, en wanneer
Hij in sommige zielen verblijf houdt, dat dit altijd uitmondt in pijn voor diegenen die ermee instemmen Zijn
Kruis op te nemen. Mijn Zoon kan Zichzelf maar echt onderdompelen in de zielen die voor Hem open
staan en die niet hoogmoedig, boosaardig of egoïstisch zijn. Maar zo gauw als Hij volledig in
dergelijke zielen vertoeft, zal het Licht van Zijn Aanwezigheid worden aangevoeld door velen met wie
zij in contact komen. Zij zullen anderen aantrekken om leerlingen van mijn Zoon te worden. Zij zullen ook
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doelwitten worden voor de Boze, die hard zal vechten om hen van mijn Zoon weg te trekken. Wanneer de
Boze er niet in slaagt om deze zielen te verleiden, dan zal zijn strijd tegen hen nog heviger worden en
hij zal anderen aanzetten om hen aan te vallen, te beschimpen en te belasteren.
Het is belangrijk dat alle Christenen waakzaam blijven voor de plannen die Satan heeft opgezet om
de zielen te verslinden van diegenen die mijn Zoon liefhebben en dienen. Hij begeert deze zielen meer
dan andere en zal nooit tevreden zijn totdat zij voor zijn bekoring bezwijken.
Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te strijden voor jullie Geloof, want alles wat jullie hart
dierbaar is zal stuk voor stuk verwijderd worden. Jullie moeten het Sacrament van Verzoening opzoeken
zoals nooit tevoren, want zonder dat zullen jullie het onmogelijk vinden om bestand te blijven tegen
de besmetting die thans gebruikt wordt tegen de Christenheid in de wereld.
Herinner jullie jezelf, lieve kinderen, aan alles wat mijn Zoon jullie heeft onderwezen, want Zijn Woord
zal aangevochten worden tot het onherkenbaar is. Kom en vraag mij, jullie geliefde Moeder, de Moeder
van Verlossing, om voor ieder van jullie te bidden zodat jullie trouw kunnen blijven aan de Waarheid, door
het opzeggen van dit Gebed om jullie Geloof te verdedigen.

Kruistochtgebed (151)
Om het Geloof te verdedigen.
“O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing, bid dat wij altijd trouw mogen blijven
aan het Ware Woord van God.
Bereid ons voor om het Geloof te verdedigen, om de Waarheid hoog te houden en ketterij te verwerpen.
Bescherm al uw kinderen in tijden van tegenspoed en geef ieder van ons de Genaden om moedig te zijn
wanneer wij uitgedaagd worden om de Waarheid te verwerpen en uw Zoon te verloochenen.
Bid, Heilige Moeder van God, dat wij de Goddelijke Tussenkomst mogen ontvangen om Christenen te blijven, in
overeenstemming met de Heilige Wil van God. Amen.”
Jullie worden elk gezegend met grote moed wanneer jullie dit Kruistochtgebed bidden. Gaat in vrede,
mijn kinderen, om mijn Zoon, Jezus, Christus, te beminnen en te dienen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1136. Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon
aanvaarden.
Vrijdag, 23 mei 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde, want Ik heb grote
behoefte aan troost. Ik Ben jullie Jezus, de Mensenzoon, Redder van de wereld en toch ween Ik. Alle
Genaden die aan de mensen geschonken zijn, worden Mij door ondankbare zielen terug voor de voeten
gegooid. Mijn grootmoedig Hart is open, zodat Ik jullie allen tot Mij kan trekken, maar jullie wenden je
af. Zelfs diegenen onder jullie die wel van Mij houden, hebben geen tijd voor Mij. In plaats van te
spreken met Mij, spreken jullie met elkaar over Mij. Te veel gepraat over het Mysterie van Gods
Plannen en wat er gaat komen, kan afleiding en verwarring veroorzaken. Te veel ontleding en
zogenaamd verstandig debat doen afbreuk aan Mij.
Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden. Ik heb jullie nooit
gevraagd om het mysterie van Mijn Godheid te begrijpen, omdat de zielen die echt van Mij houden Mij zullen
beminnen om Wie Ik Ben en niet om wat Ik breng. Ze zullen niet op zoek gaan naar glorie voor zichzelf. Ze
zullen hun spiritualiteit niet ontwikkelen om alleen maar een voet aan de grond te krijgen in Mijn Koninkrijk.
Ze zullen nooit hun kennis van Mij in een opschepperige manier gebruiken om punten te scoren. De zielen
die in Mij zullen verblijven zijn de zielen die niets vragen, alleen datgene wat goed is voor hun eigen ziel en
die van anderen.
Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen, dan gaan jullie niet praten en schreeuwen over hoe
goed jullie Mij kennen. Jullie moeten gewoon liefde betonen aan anderen en Mijn Onderrichtingen volgen
met een ziel, die ontdaan is van trots. Dus, als jullie echt van Mij zijn, zullen jullie minder tijd besteden
aan pogingen om te preciseren wat Ik jullie verteld heb, wat Ik jullie geleerd heb en wat Ik beloofde. Ik
vraag dat jullie naar Mij komen en meer tijd doorbrengen in stille beschouwing met Mij. Wanneer
jullie dat doen, zal Ik Mij duidelijker aan jullie openbaren en zullen jullie in je hart weten wat het
werkelijk betekent om Mij echt te dienen.
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Jullie Jezus

1137. Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste
hoofdstuk.
Zaterdag, 24 mei 2014, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de voornaamste reden waarom zoveel mensen vandaag, en vooral de jonge,
Mij niet willen kennen is te wijten aan hun volkomen eigenbelang. De bezetenheid van zichzelf en het
verlangen om alleen zichzelf en de eigen verlangens te plezieren, heeft geleid tot een gebrek aan echte
liefde voor elkaar en in zulke zielen is maar weinig naastenliefde aanwezig. Wanneer zij zich van anderen
afzonderen, in de jacht op zelfvoldoening, kunnen zij hun naaste niet liefhebben. Wanneer zij hun
naaste niet liefhebben, kunnen zij Mij niet liefhebben.
De afscheiding van God is nog nooit zo wijdverspreid geweest. Met weinig liefde in hun hart, vindt het
kwaad een welgekomen omgeving om wortel te schieten. Eens het kwaad geplant is in de zielen die een
gemakkelijke prooi worden, zal het groeien en zich vlug verspreiden. Hoe verder het zich verspreidt, hoe
minder liefde er in de ziel zal zijn en haat voor anderen zal er ingedruppeld worden. Weldra zullen haat,
jaloersheid, nijd, gierigheid en hebzucht de gebruikelijke kenmerken worden, die de moderne maatschappij
verenigen, totdat deze zich uiteindelijk, zullen bijeenvoegen zodat de zielen niets meer voelen. Leegheid
van geest leidt tot groot gevaar, want de duivel is intelligent en hij zal zielen in dat stadium gebruiken
om strijd te voeren tegen Gods Tegenwoordigheid in de wereld. Wanneer de wereld door zichzelf
geobsedeerd raakt en elk soort van recht opeist, waarvan hij oordeelt dat het belangrijker is dan edelmoedig
van zichzelf te geven – dan kan daaruit niets goeds voortkomen.
Toen Lucifer Mijn Vader ongehoorzaam was, was het hoogmoed die leidde tot zijn val. Hoogmoed en
eigenliefde, waarbij al het andere op de tweede plaats komt, zullen uiteindelijk leiden tot de
ondergang van het menselijk ras. Ongehoorzaamheid aan God is in deze tijd algemeen heersend. Er is
nauwelijks nog respect voor Zijn Geboden en dat heeft tot gevolg dat de mens elk van de Tien Geboden zal
overtreden. Wanneer het Eerste Gebod door Mijn Kerk op Aarde verbroken wordt – het laatste bastion
van Mijn Vader voor Zijn kinderen – zal de wereld getuige zijn van de ergste kastijding sinds de
zondvloed.
Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste hoofdstuk.
Wanneer Gods kinderen vol eigenliefde en zelfvoldaan voor Hem staan, dan weent Hij bittere Tranen. Maar
wanneer Hij in alle harten vervangen wordt door heidendom en een valse god, dan zal Zijn Toorn ongehoord
zijn.
Jullie Jezus

1138. God de Vader: De Apostolische Geloofsbelijdenis (Credo), die erkent Wie Ik
Ben, zal gewijzigd worden.
Maandag, 26 mei 2014, 16:22 u.
Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de Apostolische Geloofsbelijdenis, die erkent Wie Ik Ben, zal
gewijzigd worden om in plaats daarvan valse goden te eren.
Wanneer de één-wereld-religie wordt ingevoerd, zal dat zorgvuldig gebeuren, om niet de indruk te
geven dat Ik, de Eeuwige Vader, niet langer vereerd Ben. Als Ik niet vereerd word dan zal dit nieuwe
gebed een gruwel zijn en mag het nooit gereciteerd worden indien Mijn kinderen met Mij willen
blijven en Eeuwig Leven verlangen. Het is veel beter dat jullie zwijgen dan één woord van godslastering te
uiten, dat geïntroduceerd zal worden in alle kerken die Mij, jullie Vader, eren en die Mijn Zoon, Jezus
Christus, jullie Verlosser aanvaarden.
Woorden die Mijn Naam vereren en die van Mijn Zoon, zullen verdraaid worden en uitdrukkingen die
naar Mijn Zoon verwijzen, zullen termen bevatten zoals "Jezus van het Licht". Dat nieuwe gebed zal de
klemtoon leggen op de superioriteit van de mens, op zijn verantwoordelijkheid om het welzijn van zijn
broeder te verzekeren en om alle religies, als één, te verwelkomen om God te eren. Alle verwijzingen naar
Mijn Zoon, op de manier die bedoeld is om Hem te vereren, zullen worden vervangen door deze
nieuwe titel die ze Hem zullen geven. Aan de wereld zal gevraagd worden om de schoonheid van de
Aarde te eren, en de wonderen van de wereld gecreëerd door een God Die Eén is voor allen en Die
elke vorm van aanbidding aanvaardt. Dat zal de periode zijn waarin de wereld zal samenkomen in één
wereld, als een heidense religie. Omdat tal van religieuze uitingen deze nieuwe geloofsbelijdenis zullen
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verwarren, zullen alleen diegenen echt begrijpen wat er gaande is, die gezegend zijn met
onderscheidingsvermogen.
Hoe zinloos zullen hun inspanningen zijn, want zij die Mijn kinderen in deze duisternis dompelen, zullen
lijden voor hun afwijzing van hun Schepper. En wanneer dat gebed het oorspronkelijke vervangt, zal een
andere gruwel worden toegebracht – de invoering van het herschreven Woord, dat niets dan rotte
vruchten zal voortbrengen.
Na verloop van tijd zal een speciaal symbool gecreëerd worden dat de nieuwe, door mensen
gemaakte god zal vertegenwoordigen, zodat diegenen die worden gevraagd om het te dragen, de
indruk zullen krijgen dat ze een goede zaak dienen door het tonen van solidariteit met elkaar. Men zal
hun zeggen dat al die dingen het welzijn van allen ten goede komen, waarbij het jullie eerste taak zal zijn om
naar de volmaaktheid van de mens te streven. Dat is belangrijk, zullen ze jullie vertellen, voordat jullie God
kunnen tegemoet treden. Jullie kunnen Gods Wil niet doen als jullie niet proberen de mensheid te bevrijden
uit de gebondenheid aan religieuze vervolging, armoede en oorlogen. De nadruk zal liggen op alle zaken
die te maken hebben met Mijn Schepping – de Aarde, met de naties, de mensen en de politieke
machthebbers. Alles zal met elkaar verbonden worden, zo zullen ze zeggen, om God beter te dienen.
Het enige wat ze zullen dienen zal de koning van leugens zijn, die al deze zaken zal teweegbrengen. En
terwijl de wereld deze nieuwe, schijnbaar innovatieve ontwikkelingen in wereldwijde aangelegenheden zal
toejuichen, zal de mensheid tot het heidendom worden gedwongen. Het heidendom zal een ontstellende
duisternis van de ziel meebrengen. Dan zal Ik, omwille van alles wat tegen Mij gericht is, hun
gruwelijkheden verveelvoudigen – op de Aarde waarop zij lopen, het water dat ze drinken, de bergen
die ze beklimmen, de zeeën die ze doorkruisen en de regen die hun gewassen voedt.
De strijd tussen de machtigen en de hoogmoedige en de kwaadaardige mensen met Mij, hun eeuwige
Vader, hun Schepper, zal een hard bevochten strijd zijn.
Jullie eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1139. Jullie zullen even schuldig zijn als diegenen die verantwoordelijk waren voor
Mijn uitlevering aan Mijn beulen.
Woensdag, 28 mei 2014, 08:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden. Niets kan Mijn Tweede
Komst verhinderen maar toch geloven diegenen die weten Wie Ik Ben en die met open en gewillige harten
werken voor Mijn tegenstander, dat zij zielen kunnen vernietigen vóór deze Grote Dag.
Mijn vijanden, weet dit. Ik ken jullie. Ik kan jullie zielen doorschouwen. Ik kan zien welk kwaad
gehuisvest is in jullie harten. Ik kan ook het goede zien dat zij aan zij (met het kwaad) binnenin jullie
huist. Luister naar Mij want ik openbaar jullie de Waarheid van wat komende is.
Indien jullie van Mij houden, dan zullen jullie aangemoedigd worden om dat niet te doen.
Indien jullie geloven in Mijn Onderrichtingen, dan zal jullie gevraagd worden te geloven in een nieuw
en vals surrogaat.
Indien jullie geloven dat Ik door deze Boodschappen met jullie in verbinding sta, dan zal de Boze
jullie overtuigen dat deze Woorden niet van Mij komen. Daarom zullen jullie verleid worden om Mij te
verraden en jullie zullen dat doen door Mijn dienaars te vervolgen die deze Missie steunen. Jullie zullen
verraders worden van deze Missie en als dusdanig zullen jullie even schuldig zijn als diegenen die
verantwoordelijk waren voor Mijn uitlevering aan Mijn beulen.
Indien jullie niet naar Mij luisteren, dan is dat jullie zaak en Ik zal jullie niet verantwoordelijk stellen want Ik
zal Mijn Wil nooit aan jullie opdringen. Veel beter zou zijn Mij te negeren en Mijn Onderrichtingen te volgen,
dan lijden toe te brengen aan anderen.
Nu Mijn Plan is begonnen om miljarden zielen te redden, weet dat Ik boven de wil zal staan van mensen die
Mij tegenwerken. Niets, woorden noch acties, daden noch boosaardigheid van welke soort ook, kan Mij
tegenhouden in Mijn zoektocht om de mensheid te redden. Zij die in Gods weg staan zullen machteloos zijn
en op het einde languit en in kwelling voor Mij liggen op de Dag waarop Ik kom om te oordelen.
Jullie Jezus
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1140. Wanneer een mens Mij verraadt, dan zondigt hij tegen Mij.
Donderdag, 29 mei 2014, 00:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen Mijn apostelen naar Mij kwamen, huilend en tranen van frustratie wenend
vanwege de manier waarop ze met wreedheid werden behandeld omwille van Mijn Heilige Naam, vertelde Ik
hen dit.
Vrees nooit afwijzing in Mijn Naam.
Wees nooit afgeschrikt door het gehuil van de Boze, die schreeuwt door de monden van diegenen die hem
dienen.
Voel nooit angst wanneer jullie verantwoordelijk gehouden worden in Mijn Naam. Maar wanneer jullie
verraden worden, door diegenen die jullie dierbaar zijn, weet dan dat Ik het ben die ze in het Gezicht slaan.
Wanneer een mens Mij verraadt, zondigt hij tegen Mij. Wanneer hij Gods profeten verraadt, verraadt
hij de Drie-enige God, en daarvoor zal hij erg lijden.
Wanneer de Tussenkomst van de Drie-enige God verworpen wordt door zielen die zich verzetten
tegen de grootste Kracht van de Hemel, zullen ze onrust in hun geweten moeten verduren. Deze
ongerustheid zal hen nooit verlaten, tenzij ze hun ziel met Mij, hun Jezus, verzoenen. Mij afwijzen
wanneer de ziel weet dat Ik het ben, Jezus Christus, Die spreekt, is betreurenswaardig. Maar de Drie-enige
God tarten door Gods Tussenkomst te belemmeren bij Zijn taak om zielen te redden, zal resulteren in
een snelle straf door Mijn Vader.
Mensen mogen Mijn Woord bespotten, in vraag stellen en analyseren zoals het nu wordt gegeven, maar
wanneer ze het aandurven te proberen Mij te verhinderen om zielen te redden, door Mijn Vertrouwen te
verraden en zich tegen Mijn Barmhartigheid te verzetten, dan zal hun geen Genade betoond worden.
Jullie Jezus

1141. Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het maakt niet uit wat
jullie gedaan hebben.
Zaterdag, 31 mei 2014, 08:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde gloeit als een oven voor ieder van jullie. Zij is nog feller ontvlamd
omwille van de boosaardige invloed waaraan de mensheid onderworpen werd. Alle soorten van misleiding
verduisteren de zielen op dit moment van de geschiedenis, als gevolg van de invloed van de duivel in
de wereld, terwijl de laatste strijd om de zielen voortgaat.
Elke man, vrouw en kind ouder dan zeven jaar zal worstelen om te onderscheiden tussen goed en
kwaad. Velen zullen slechte daden goedpraten en zeggen dat zij gerechtvaardigd zijn om dat te doen. Zij die
slechte woorden, daden en handelingen als goed beschouwen, zoals door de bedrieger ingeplant in hun
hart, zullen geen wroeging voelen.
Alle zielen, onafhankelijk van hun geloof, ras, kleur of omstandigheden, zullen ronddolen in
verwarring over wat rechtmatig is in de Ogen van God en wat als verkeerd verklaard werd. En terwijl
de massa’s in dwaling, zonden onder alle vormen zullen toejuichen, zullen diegenen die Mij verraden geen
greintje voldoening hebben in hun zielen. Diegenen die niet afwijken van de Waarheid van alles wat van Mij
komt, zullen als demonisch beschouwd worden. Maar wanneer zij tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap,
zullen zij zich daar niets van aantrekken omdat Ik hen zal doordringen van innerlijke vrede die niet zal
wankelen.
Ik beloof jullie allen, ook diegenen die zwak zijn en die bezwijken onder de leugens die Satan bij jullie heeft
ingeplant, dat Ik jullie nooit zal opgeven. Ik zal jullie aanmoedigen, jullie vullen met Mijn Liefde telkens
wanneer jullie Mij toestaan om jullie naar Mij toe te trekken. Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft
nooit. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben. Maar wees jullie ervan bewust dat het jullie ziel is die
de uiteindelijke prijs is en de Boze zal nooit verzwakken in zijn zoektocht om jullie in te palmen.
Mijn Liefde is zo machtig dat zelfs wanneer jullie Mij verraden, Ik ervoor zal instaan dat jullie je bewust zijn
van jullie dwaling in jullie geweten. Dat is waarom jullie een gevoel van verlies gewaarworden wanneer jullie
iets doen in naam van de gerechtigheid – waarvan jullie in je hart weten dat het verkeerd is – en waarom
jullie dan alleen maar verdriet voelen. Op dat ogenblik moeten jullie beroep doen op Mij, jullie Jezus, met
volgend Gebed om jullie bij te staan in jullie moment van hulpeloosheid.
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Kruistochtgebed (152)
Help mij in mijn uur van hulpeloosheid.
“Lieve Jezus, help mij in mijn uur van hulpeloosheid.
Bevrijd mij van zonde en open mijn ogen, mijn hart en mijn ziel voor de misleiding van de duivel en zijn wegen
van het kwaad.
Vul mij met Uw Liefde wanneer Ik haat in mijn hart voel opkomen.
Vul mij met Uw Vrede wanneer ik bedroefd ben.
Vul mij met Uw Kracht wanneer ik zwak ben.
Red mij uit de gevangenschap waarin ik mij bevind zodat ik vrij kan zijn en veilig geborgen in Uw Heilige Armen.
Amen.”
Mijn Liefde is eeuwig. Jullie ziel is eeuwig. Mijn Koninkrijk is eeuwig en zo is ook het Rijk van de Boze.
Wanneer jullie schuldig zijn aan vreselijke zonden, dan moeten jullie elke seconde strijd leveren om jullie te
verwijderen van het gevaar en ernaar streven om altijd trouw te blijven aan Mij. De gemakkelijkste weg om
dat te doen is door elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin. Al wat jullie verwijdert van de liefde voor elkaar,
komt niet van Mij.
Jullie Jezus

1142. Moeder van Verlossing: Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door
mijn geliefde Vader bevolen.
Zaterdag, 31 mei 2014, 16:20 u.
Mijn lieve kind, ik wil een beroep doen op ouders van kinderen en jongeren, over de hele wereld, om
hen toe te wijden aan mijn Onbevlekt Hart.
Mijn Dierbare Zoon, Jezus Christus, wil dat ik dit doe, aangezien Hij hen zal bedekken met Zijn
Kostbaar Bloed en hen zo veilig bewaren. Hij wil dat jullie, lieve kinderen, dit doen omdat Hij hun grote
Genaden zal verlenen. Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door mijn geliefde Vader
bevolen. Door Zijn Zoon, Jezus Christus, belooft Hij grote Genaden en die kinderen die aan mij
worden opgedragen zullen beschermd worden tegen de invloed van de geest van het kwaad.
Mijn Zoon zal alles doen wat nodig is om alle gezinnen in Zijn Nieuwe Paradijs te verenigen en door jullie
kinderen aan mij, de Moeder van Verlossing, toe te wijden zal grote Bescherming worden gegeven aan elke
familie wier namen van de kinderen aan mij worden opgedragen.
Mijn liefde voor Gods kinderen is heel bijzonder, want ik ben de Moeder van al Gods kinderen. Het zal door
mij, de Moeder van Verlossing, zijn dat zielen die aan mij gewijd zijn, zullen gered worden door de
Barmhartigheid van mijn Zoon. Deze zielen zullen niet verleid worden door het bedrog dat door de
antichrist aan de wereld zal voorgesteld worden.
Jullie moeten dit Gebed één keer per week bidden, vóór een beeld van mij, jullie geliefde Moeder, en
jullie zelf zegenen met Wijwater voordat jullie het bidden.

Kruistochtgebed (153)
De Gave van Bescherming voor kinderen
“O Moeder van God, Moeder van Verlossing,
Ik vraag dat u de zielen toewijdt van deze kinderen (vermeld ze hier...) en hen voordraagt aan uw geliefde Zoon.
Bid dat Jezus, door de Kracht van Zijn Kostbaar Bloed, deze kleine zielen zal bedekken en tegen het kwaad zal
behoeden met elke vorm van bescherming.
Ik vraag u, lieve Moeder, om mijn familie te beschermen in tijden van grote moeilijkheden en dat uw Zoon
goedgunstig zal neerzien op mijn verzoek om mijn familie eensgezind te verenigen met Christus en ons de
Eeuwige Zaligheid zal schenken. Amen.”
Ga en wees dankbaar voor de liefde die God voor Zijn kinderen heeft. Grote Barmhartigheid en Zegeningen
zullen aan elk kind en elke jongere worden toegekend wier namen jullie aan mij voorstellen voor toewijding
aan mijn Zoon.
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Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1143. Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou
trachten te bereiken en dat zal Ik doen.
Dinsdag, 3 juni 2014, 18:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Bedoeling om elke natie in de wereld tot bekering te brengen en
om dat snel te doen. Mijn Liefde voor jullie allen is zo groot dat Ik, zelfs in gevallen waarin verwarring heerst
in de harten van diegenen die Mij niet kennen, zal tussenbeide komen op een wijze die tot hiertoe onbekend
is voor de mensheid.
Mijn Vrede zal gegeven worden aan elke ziel die het Licht van de Waarheid ziet. Mijn Liefde zal hun geest
tot rust brengen, wat zulke zielen nooit echt gekend hebben. De Geest van Waarheid zal Mijn Geschenk
zijn aan de wereld en aan de mensheid die Mij niet erkent. Dan alleen kan de mens open staan voor
de Goddelijke Tussenkomst, die plaatsvindt op Bevel van Mijn geliefde Vader, zodat Hij elk van Zijn
kinderen kan omhelzen.
De Liefde van God zal spoedig waargenomen worden door verdorde zielen – zielen die stevig gesloten
blijven voor de invloed van de Heilige Geest. Het Vuur van de Heilige Geest zal als een zwaard hun
harten doorklieven en een aangeboren begrip – hoe dierbaar elke ziel is in de Ogen van God – zal
over hen uitstromen.
De Geest van Waarheid zal de zielen van diegenen die Mij ontkennen, van diegenen die met minachting
neerkijken op hen die in Mij geloven, en van diegenen die geloven in hun eigen onoverwinnelijkheid wakker
schudden. Ik zal de harten raken van wie zelfvoldaan, trots of arrogant zijn, evenals van de onwetenden, de
verstokte zondaars met haat in hun hart, maar ook de nederige zielen. Niemand van jullie zal uitgesloten
worden van dit grote Mirakel. Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou
trachten te bereiken en dat zal Ik doen. Want waartoe zou Mijn dood gediend hebben indien het
betekende dat een zondaar, al was het er maar één, niet zou kunnen gered worden? Ik kom spoedig
om jullie allen voor te bereiden op Mijn Verlossing. Verheug jullie, want Mijn Tijd is nabij.
Ga, Mijn geliefde volgelingen, en blijf in de liefde, de hoop en de verwachting van Mijn grote Barmhartigheid.
Ik zal Mijn Belofte vervullen tegenover ieder van jullie en jullie zullen de beloning oogsten van Mijn Koninkrijk
indien jullie, met nederigheid, Mijn grote uitstorting van Liefde zullen aanvaarden.
Jullie Jezus

1144. Moeder van Verlossing: De Feestdag van de Moeder van Verlossing zal de
laatste dag zijn die aan mij, de Moeder van God, zal worden toegewijd.
Woensdag, 4 juni 2014, 14:13 u.
Mijn lieve kinderen, redding kan alleen door mijn Zoon, Jezus Christus, verleend worden aan zielen die
Zijn Goddelijke Barmhartigheid aanvaarden.
De Medaille van Verlossing echter is een uitzonderlijk Geschenk van de Hemel, aan de wereld
geschonken als gevolg van de grote Liefde die mijn Zoon heeft voor al Gods kinderen. Door de
krachten die mij gegeven werden, op bevel van mijn Eeuwige Vader, zal deze Medaille
verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dat wordt mogelijk gemaakt omdat van zodra
een ziel deze Medaille met een open hart aanvaardt, dat bekering tot gevolg zal hebben.
Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van mijn Zoon in Zijn grote plan om alle zielen te
verenigen en hun Eeuwig Leven te brengen, staat vast. Als de Moeder van Verlossing hebben alle
volmachten die mij werden toegewezen, om de kop van de slang te vermorzelen, de bedoeling dat
zijn macht snel zal afnemen. Dit is de reden waarom hij, de duivel, deze Medaille veracht en elke ziel
die hij teistert zal gebruiken om obsceniteiten te schreeuwen en de Medaille te bekampen. Jullie
moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de komende jaren op deze speciale dag tot mij,
jullie geliefde Moeder, bidden voor bijzondere Genaden. Ik verklaar deze dag, 4 juni 2014, als de
Feestdag van de Moeder van Verlossing. Op deze dag, wanneer jullie volgend gebed bidden, zal ik
bemiddelen voor alle zielen om de Gave van Verlossing (te bekomen), vooral voor diegenen die in grote
geestelijke duisternis van de ziel verkeren.
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Kruistochtgebed (154)
Gebed van de Feestdag van de Moeder van Verlossing.
“O Moeder van Verlossing,
vandaag op deze dag, 4 juni, Feestdag van de Moeder van Verlossing, breng ik voor u de zielen van de volgende
personen (namenlijst).
Alstublieft, geef mij en allen die U eren, lieve Moeder, en die de Medaille van Verlossing verdelen, elke
bescherming tegen de Boze en tegen al diegenen die de Barmhartigheid van uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
verwerpen samen met al de Gaven die Hij nalaat aan de mensheid.
Bid, lieve Moeder, dat aan alle zielen de Gave van Eeuwig Heil zal worden verleend. Amen.”
Kinderen, herinner wat Ik jullie heb verteld, doe altijd een beroep op mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te
komen in tijden van grote nood. Ik zal altijd voor jullie bemiddelen om jullie te allen tijde rust en troost te
brengen in jullie streven om dicht bij mijn Zoon te geraken.
Vandaag, de Feestdag van de Moeder van Verlossing, zal de laatste dag zijn die aan mij, de Moeder
van God, zal worden toegewijd. Verheug jullie want alle engelen en heiligen verenigen zich in deze tijd,
omwille van de zielen die nu zullen beschermd worden tegen de duivel en wier lot nu bij mijn Zoon zaal
berusten.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1145. Moeder van Verlossing: Het cijfer één zal gebruikt worden als een symbool in
het nieuwe boek.
Vrijdag, 6 juni 2014, 23:15 u.
Mijn geliefde kind, weldra zal er door de vijanden van mijn Zoon, aan de wereld een verderfelijk boek
aangeboden worden, dat op zijn kaft in rood en zwart het nummer één zal ingeprent hebben met de kop van
een geit verborgen in het ontwerp.
Aan diegenen die niet beter weten, zal beweerd worden dat dit boek een belangrijke publicatie is die de
wereld zal verenigen. Het zal beschouwd worden als de belangrijkste bron om eenheid in de wereld te
brengen en het zal al diegenen die het lezen aanmoedigen om zich aan te passen aan een nieuwe manier
van denken; een nieuwe wijze om in jullie zelf te geloven; om vriendelijk te zijn voor jullie zelf; zodat jullie je
kunnen aansluiten, als één, bij anderen die dit pad naar zelfverheerlijking volgen. Dit boek zal een leer
worden om alle naties; alle religies; alle politieke strekkingen; alle regels en economische inzichten te
verenigen. Het zal gebruikt worden om een nieuwe ene-wereld-maatschappij tot stand te brengen, verstoken
van religies die mijn Zoon, Jezus Christus, vereren. Het zal deel uitmaken van studierichtingen in scholen en
alle regeringen zullen gestimuleerd worden om deze wereldbeschouwing als onderdeel in te passen in de
grondwet van hun landen.
Het cijfer één zal in het nieuwe boek als een symbool gebruikt worden en mensen zullen badges dragen, om
openlijk hun trouw aan deze ene-wereld-alliantie te tonen. Alles zal gereed zijn, zodat wanneer de antichrist
verschijnt, zal blijken dat het boek een rol speelt in zijn dictatuur. Het boek zal elke valse leer goedkeuren,
elke onwaarheid in Gods Ogen bekrachtigen; leugens en een gevaarlijke levensbeschouwing, die allen die
de inhoud ervan navolgen in grote dwaling zullen leiden. De bekwaamheid van de mensen om het goede
van het verkeerde te onderscheiden zal door dit boek verzwakt worden. Hun moraliteit zal in vraag gesteld
worden en heidendom, vermomd als een religie die allen verwelkomt, zal listig in elke paragraaf verweven
zitten.
Veel mensen zullen dit boek willen kopen, omdat het zal aangekondigd worden als een verbazingwekkende
doorbraak in de wereld van de politiek. Het zal een boek zijn dat een vorm van communisme promoot, maar
het zal aanzien worden als iets met een opmerkelijke spiritualiteit, die de harten van velen zal raken. Het zal
alles zijn dat tegengesteld is aan het Ware Woord van God. Het zal een boek zijn dat zich ten doel stelt om
de wereld te evangeliseren om te geloven in het belang van het humanisme. Het zal de mensheid
verheerlijken, het intellect van de mens, de vooruitgang van de mens, de grote wetenschappelijke sterkte
van de mens en het belang om alle landen op dezelfde manier te controleren.
Alles wordt gepland om er zeker van te zijn dat de antichrist zal verwelkomd worden te midden van grote
festiviteiten. Want vergis jullie niet, dit boek zal uitgekiend zijn door hem die zichzelf als de koning van de
wereld zal bekendmaken. En alle mensen zullen opgewonden zijn over een nieuwe wereld, een nieuw begin
en een nieuwe leider. Met de tijd zal hij in de Kerk van mijn Zoon verwelkomd worden met het ketters boek.
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En wanneer hij op de troon zal zitten in de nieuwe tempel, zullen allen hem behandelen alsof hij de Christus
is. Kort daarna, zal hij de wereld erin laten lopen door te doen geloven dat hij mijn Zoon is, Jezus Christus.
Dat zal de tijd zijn van een groot verdriet vol tranen – tranen die vanwege de Hemel zullen vergoten worden
omwille van het bedrog, waarin zoveel mensen zullen betrokken zijn. Al deze voorbereidingen zijn begonnen
en dus bereidt ook God zich voor om te strijden voor diegenen die onder de invloed van de antichrist vallen.
Bereid jullie goed voor, lieve kinderen, want jullie zullen alle Hemelse hulp nodig hebben om jullie te helpen
staande te blijven gedurende de komende tijden.
Ga voort met hoop, want die periode zal kortstondig zijn, daar God het beest niet zal toestaan ook maar iets
langer te regeren dan nodig is, in overeenstemming met de Heilige Schrift. Vertrouw, hoop en wees
dankbaar omdat jullie nu de Waarheid gegeven wordt, want zo kunnen jullie je voorbereiden. Wees God
steeds dankbaar voor zulke Genaden, want Hij is zo Grootmoedig dat hoe meer jullie Hem roepen, door Zijn
geliefde Zoon, hoe meer Hij de impact van zulke beproevingen zal verzachten.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1146. Het geloof van de geestelijkheid zal worden vertrapt door de grootste vijand
van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist.
Zaterdag, 7 juni 2014, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Geest van Waarheid, die wijd verspreid is door Mijn Kerk op Aarde, moet
volgehouden worden, gevoed en bevestigd, door die heilige dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al
Gods kinderen toevertrouwde.
De priesters in Mijn Kerk zullen binnenkort met uitdagingen geconfronteerd worden, die zullen
meebrengen dat velen het erg moeilijk gaan hebben om Mijn Woord te handhaven. Al wat niet van Mij
komt zal hun voorgesteld worden door de verraders onder hen.
Hoe verlang Ik om hen te troosten en hoe zal Ik al doen wat in Mijn Macht ligt om hun ziel te vullen met het
Vuur van de Heilige Geest. Ik zal dat doen opdat ze alert blijven, rustig en zonder twijfels, wanneer hun
gevraagd wordt om mee te werken in een leer, die niet de Mijne zal zijn. Zij moeten als hoeders van Mijn
Woord bereid zijn om loyaal te blijven aan Mij. Maar ze zullen overgehaald worden om een nieuwe
interpretatie van Mijn Woord na te streven en dat zal leiden tot ernstige dwaling. Indien zij onschuldige
zielen en diegenen die Mij zijn toegewijd in dwaling zouden leiden en tot godslastering brengen, dan zullen
zij schuldig zijn aan het omhelzen van de leerstellingen van de Hel. Daarvoor zullen ze ervaren wat het is om
de Toorn van Mijn Vader te voelen.
De priesters die Mij toebehoren zullen het nodig hebben om hun geloften van liefde, liefdadigheid en
kuisheid te vernieuwen, indien zij in een Staat van Genade willen blijven, om Mij te dienen zoals zij
zich hebben toegewijd om dat in Mijn Naam te doen. Helaas zal de macht van het kwaad dat hen zal
overwinnen, van die aard zijn dat velen de druk die op hen wordt uitgeoefend gewoon te zwaar vinden om
weerstand te bieden. Anderen zullen de nieuwe leer omarmen en ze zullen deel gaan uitmaken van het
nieuwe een-wereld-priesterschap dat binnenkort zal worden aangekondigd – terwijl ze de Drie-enige
God niet langer zullen dienen. Zij zullen dan vele zielen tot geloofsafval leiden. Slechts enkelen zullen
Mij trouw blijven en zij zullen troost bieden aan die Christenen die nooit zullen afwijken van de Waarheid.
Diegenen die Mij verraden, zullen zelf het slachtoffer worden van de antichrist en zijn leger, die hen zullen
nazitten op zo’n wijze dat, tenzij ze een pact met het beest sluiten, zij als criminelen zullen afgedankt worden
en beschuldigd van misdaden die gelijkstaan met verraad.
De gelovigen zullen elkaar troosten en door Mijn genade zullen ze de Gaven van God verkrijgen die
nodig zijn om zich te beschermen tegen vervolging, inbegrepen ook het Zegel van de Levende God,
dat hen in staat zal stellen om het verzet te overwinnen dat zij zullen tegenkomen wanneer het
Christendom grof zal behandeld worden. Diegenen die voor Mij en in Mij zijn, zullen veel moed voelen in
hun hart, want zij zullen bekwaam zijn om de Geest van de Waarheid te onderscheiden van de geest van het
kwaad. En gedurende deze tijd zal het geloof van de geestelijkheid onder de voet gelopen worden door de
grootste vijand van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist. Hij zal hen verleiden en hen
meesleuren in een groot web van bedrog en wanhoop. Zijn invloed op hen zal gelijken op een grote
duisternis die over hen zal neerdalen en het Licht van hun ziel zal doven en velen zullen, daarna, hun ziel
aan Satan verkopen.
Al deze gebeurtenissen klinken alsof er een groot lawaai zal zijn, zoals het rollen van de donder, maar dat is
niet hoe het beest zal werken. Nee, zijn missie zal gezien worden als een grote evangelisatie van de wereld,
die zich op vele manieren zal manifesteren. Zij zal zó aanlokkelijk voorkomen, dat het niet alleen die gewijde
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dienaren zullen zijn – de uitblinkers van God, uitverkoren om Zijn volk op Aarde naar de heiligheid te leiden –
die ten prooi zullen vallen van de misleiding. De vijanden van God zullen ook de nieuwe evangelische
beweging omarmen, die in fasen zal worden aangekondigd en niet met veel tamtam, want dat zou
alleen maar te veel vragen oproepen.
Nieuwe wetgevingen zullen ingevoerd worden die beschouwd zullen worden als verbetering van het leven
van de armen in de wereld. Dan zal de eenwording van landen worden tot stand gebracht door hun
banken, bedrijven, allianties als kameraden in het geval van toekomstige oorlogen, politiek en ten
slotte religie. De eerste stappen zijn reeds gezet en het plan is al langer dan zeven jaar gecoördineerd en
tot in detail.
Al wat Ik van jullie vraag is om alert te blijven en te bidden voor al Mijn priesters, opdat ze de Genaden
behouden, die Ik hun schenk om Mij te dienen en opdat ze het Ware Geloof kunnen behouden.
Alleen de Waarheid is eeuwig.
Alleen de Waarheid van Mijn Woord zal het leven gaande houden – het leven van de ziel, evenals het leven
van deze Aarde.
Leugens, voorgesteld als de Waarheid, komen van Satan, die gedoemd is voor de eeuwigheid.
Diegenen die hem volgen, zijn wegen toepassen en zijn knechten worden, zullen in duisternis storten en
zichzelf in ernstig gevaar brengen.
Alleen de Waarheid zal jullie redden. Ik Ben de Waarheid. Volg Mij alleen, want niets anders kan jullie
liefde, vrede, eeuwige vreugde of geluk brengen. Alleen door Mij en Mijn Heilig Woord te volgen – zoals Ik
het aan de wereld gaf en waar er niet mee geknoeid werd – kunnen jullie gered worden.
Jullie Jezus

1147. Moeder van Verlossing: Ik vraag diegenen die deze Boodschappen volgen om
te bidden voor deze Missie.
Zondag, 8 juni 2014, 14:45 u.
Mijn kind, mag Ik allen die deze Boodschappen volgen verzoeken om voor deze Missie te bidden? Jullie
Gebeden worden gevraagd om dit Werk te beschermen tegen al de valstrikken en daden van de Boze
(gepleegd) door diegenen die hem dienen en eren. Nooit voordien zijn jullie Gebeden zo nodig geweest
als in deze tijd. Het werk van de Boze tegen deze Missie van Verlossing is krachtig en zijn haat neemt toe.
Indien jullie God niet vragen om zijn haat en zijn invloed op de mensheid te ontkrachten, dan zullen zijn
bezigheden succes hebben en zielen vernietigen wier enige hoop op redding zal bestaan in de Gaven die
God aan Zijn kinderen schenkt.
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om te bidden voor al diegenen die hun leven toewijden aan Gods
oproep en voor deze Missie. Dit Gebed moet gebeden worden voor al Gods profeten, zieners en
heilige dienaars, opdat zij voortgaan met Hem te dienen terwijl Hij het Laatste Verbond tot voltooiing
brengt.

Kruistochtgebed (155)
Voor Bescherming van de Missie van Verlossing.
“O liefste Moeder van Verlossing, aanhoor onze roep tot bescherming van de Missie van Verlossing en tot
vrijwaring van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die de Wil van God trotseren in dit grote moment van
de geschiedenis. Wij vragen dat u al diegenen beschermt die uw oproep en het Woord van God beantwoorden,
om iedereen te redden van de vijanden van God. Help alstublieft om die zielen te bevrijden die ten prooi vallen
aan het bedrog van de duivel en open hun ogen voor de Waarheid.
O Moeder van Verlossing, help ons arme zondaars, om waardig gemaakt te worden om de Genade van
volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de Naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Bescherm deze Missie tegen kwaad. Bescherm uw kinderen voor vervolging. Bedek ons allen met uw
Allerheiligste Mantel en begunstig ons met de Gave ons geloof te handhaven, telkens wij uitgedaagd worden
om de Waarheid te spreken en om het Heilig Woord van God bekend te maken, al onze dagen, nu en altijd.
Amen.”
Mijn lieve kinderen, jullie moeten jullie Gebeden elke dag aanbieden aan mijn Zoon tot bescherming van
deze Missie tegen de haat van Satan. Wanneer jullie dat doen zal elke Zegening jullie geschonken worden.
Aan diegenen onder jullie die ertoe in staat zijn, alstublieft, laat zo veel als jullie kunnen, Missen
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opdragen voor Gods profeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid en voor al Gods dienaren,
opdat door Gods Barmhartigheid alle zielen met Hem verenigd zullen worden in Zijn Koninkrijk, voor
altijd.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1148. Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan Liefde niet verslaan
als ze van God komt.
Maandag, 9 juni 2014, 21:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik om in contact te komen met diegenen die het geloof verloren
hebben, met diegenen die niet meer in Mij geloven en ook met de onwetenden.
Deze Boodschappen zijn voor de wereld – niet alleen voor de uitverkorenen die Mij met alle eer
groeten en wier zielen vol zijn van liefde voor Mij. Ik houd van iedereen, maar Ik reken op de getrouwen
om het Woord van God te verspreiden, om zo binnen die verharde gesloten harten het vuur van Mijn
Liefde te ontsteken.
Indien jullie Mij liefhebben, dan zullen jullie voor anderen alle goede daden verrichten die Ik jullie geleerd
heb. Jullie zullen anderen behandelen, zoals Ik jullie heb liefgehad. Jullie zullen geduld hebben met mensen
die jullie verachten voor het dragen van de badge van het Christendom. Jullie zullen de zwakken omhelzen:
hun Mijn Liefde leren in alles wat jullie zeggen en doen. Christen zijn betekent: Mijn Woord in elk opzicht te
handhaven. Jullie mogen nooit vergeten dat Mijn Liefde Goddelijk is. Mijn Godheid is onberispelijk en de
Kracht van de Heilige Geest is onoverwinnelijk wanneer zij Aanwezig is in elk Werk dat van Mij komt.
Mijn Werken zijn krachtig en zullen groeien en zich als een sterke windvlaag verspreiden met een
snelheid die jullie begrip te boven gaat. Dus wanneer Ik Mijzelf bekend maak met Mijn Woord – Mijn
Boodschappen aan de wereld – dan zal Ik, indien jullie Mij omarmen, grote Genade betonen aan allen die
Mijn Beker bereidwillig opnemen. Wanneer jullie de Gaven aanvaarden die Ik jullie geef en ze gebruikt, zoals
Ik verlang dat jullie doen, voor het welzijn van anderen, dan zullen grote wonderen van bekering
plaatsvinden. Mijn Liefde, wanneer jullie haar van Mij aanvaarden, zal zich naar anderen verspreiden.
Wanneer anderen jullie liefde ontvangen, zullen ook zij herkennen waar ze vandaan komt.
Mijn Liefde, wanneer die ingeprent is in jullie ziel door de kracht van de Heilige Geest, brengt jullie op
jullie knieën voor Mij, huilend van vreugde. Vergis jullie niet; jullie zullen de Liefde van God
onmiddellijk herkennen wanneer ze jullie hart doorboort door de Kracht van de Parakleet
(Bemiddelaar). Dan zullen jullie de Kracht van de Liefde begrijpen want Ik Ben Liefde. Ik Ben de Kracht
waarvoor elke demon, elke afvallige engel en Satan zelf op de grond vallen van pijn, want ze hebben geen
macht over Mij.
Wanneer jullie toestaan dat Mijn Liefde jullie zielen verzadigt, dan zullen ook jullie in jullie binnenste
de macht hebben, om elke vorm van kwaad in de wereld te verslaan. Mijn Liefde vernietigt de macht
van Satan en al zijn demonen. Mijn Liefde zal jullie wapen zijn tegen de goddeloosheid, waaraan jullie het
hoofd zullen moeten bieden, omdat jullie in Mijn Naam spreken. Aanvaard Mijn Liefde en bemin altijd Mijn
vijanden. Haat Mijn vijanden niet, want dat is precies wat de Boze wil dat jullie doen, zodat hij de haat kan
verspreiden. Liefde die zich verbreidt, brengt liefde in anderen voort net zoals haat twijfel, angst en
woede voortbrengt. Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan de Liefde niet verslaan als ze
van God komt.
Ik wil jullie dit Kruistochtgebed geven om jullie te beschermen tegen haat.

Kruistochtgebed (156)
Bescherming tegen haat.
“Lieve Jezus, geef mij Uw Liefde en open mijn hart om Uw Liefde met dankbaarheid te aanvaarden. Laat Uw
liefde op mij schijnen door de Kracht van de Heilige Geest, opdat ik een baken van Uw Barmhartigheid word.
Omring mij met Uw Liefde en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat doen verflauwen, die ik tegenkom
wanneer ik het nieuws van Uw Woord verspreid. Stort Uw genade over ons uit en vergeef diegenen die U
verwerpen, U beledigen en die onverschillig staan tegenover Uw Goddelijkheid. Geef hun de Gave van Liefde.
Laat Uw liefde doorschijnen in tijden van onzekerheid, zwak geloof, in tijden van beproevingen en lijden en help
mij door de Kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid aan diegenen te brengen die Uw Hulp het meest
nodig hebben. Amen.”
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Mijn lieve volgelingen, jullie zullen Mijn Bescherming meer dan ooit nodig hebben wanneer deze Missie
groeit. Mijn liefde zal jullie altijd bedekken en Ik zal Mijzelf aan jullie bekend maken door Mijn Woord,
door de Genade van de Heilige Geest en door de bekering, die deze Missie van Verlossing, dank zij
het gebed, aan de wereld zal brengen.
Twijfel nooit aan Mijn Godheid of de Kracht van God, want zonder Mij zijn jullie niets.
Jullie Jezus

1149. Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde.
Geen hoop. Geen Leven.
Dinsdag, 10 juni 2014, 12:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, mensen vragen zich wellicht af waarom het Heilig Misoffer tegen elke prijs moet
bewaard blijven? De Mis is het brandpunt van Mijn Tegenwoordigheid – Mijn Werkelijke
Tegenwoordigheid in de wereld. Mijn Tegenwoordigheid brengt zowel Leven als Licht. Zij zal Leven
schenken aan de ziel en haar vullen met unieke Genade. Zij zal Licht meebrengen – Mijn Licht – dat
sterker is dan de zon. Een glimp van Mijn Licht is voldoende om een donkere kamer te verlichten. Zolang
Mijn Heilige Eucharistie in grote ere wordt gehouden op de altaren van Mijn Kerken, zal er leven zijn. Zonder
haar zal er duisternis heersen. Wanneer Ik niet Tegenwoordig Ben, is er geen Licht. Zonder Mijn Licht
is er alleen duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven.
Om het even welke nieuwe regels jullie zullen opgedrongen worden in Mijn Naam, omwille van
evangelisatie en eigentijdsheid, weet dat indien Mijn Eucharistie niet langer vereerd wordt zoals zou
moeten en zoals Zij bedoeld werd, dat jullie er zeker van kunnen zijn dat het niet lang meer zal duren
voor Zij totaal verdwijnt. Op de dag dat het zover is, zal duisternis over de Aarde neerkomen. Jullie zullen
dat niet zien, maar jullie zullen het voelen in de koude harten van de mensen, want tegen dan zal de
mensheid veranderd zijn. Eens Mijn Tegenwoordigheid afneemt, zullen de poorten van de Hel geopend
worden en de antichrist zal Mijn Plaats in Mijn Kerk innemen. Hij die niet van Mij komt, zal op de troon
zitten die rechtmatig de Mijne is. En Mijn Kerk zal zich aan zijn voeten neerwerpen. Dat zal het grootste
verraad zijn tegenover Mij, jullie Jezus, sinds Judas Mij aan Mijn vijanden overleverde om gekruisigd te
worden.
Mijn Kerk zal als eerste vervolgd worden en de zwakken van geloof zullen eer bewijzen aan het beest. Het
zullen diegenen zijn die er aanspraak op maken Mijn Kerk te vertegenwoordigen die Mij, eens te
meer, zullen kruisigen. Wanneer de bedrieger afkondigt dat hij Mij is, zullen de uren beginnen aftellen en
dan zal met oorverdovend geluid van de openscheurende hemel en het gegalm van de donder, Mijn
wederkomst bekend gemaakt worden. Dan zal de wereld eindelijk de Waarheid begrijpen van Mijn Belofte
om terug te komen om Mijn Koninkrijk op te eisen en eenheid te brengen in Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk –
diegenen die Mij trouw bleef doorheen alle beproevingen en ellende.
Niets kan Mijn Kerk overwinnen, want onder Mijn Leiding en bestuur zal zij ontoegankelijk blijven voor het
beest en voor al die verraders die Mij zullen verraden hebben uit eigen winstbejag.
Luister nu naar Mijn Belofte. Al wat Ik jullie zei dat zou gebeuren, zal gebeuren. Al wat Ik jullie beloofde
zal vervuld worden. Al wat van Mij is, is van jullie. Jullie allen behoren Mij toe. Klamp jullie aan Mij vast
als jullie leven je lief is, want zonder Mijn Bescherming, zullen jullie in dwaling vallen en dat zou Mijn
Hart breken. Laat Mij nooit in de steek voor hem die jullie haat. Ik zal jullie nooit verlaten, want Ik bemin
jullie te zeer. Ik trek jullie naar Mij toe en toch trekken jullie je terug. Waarom? Waar zijn jullie bang voor?
Weten jullie niet dat jullie van Mij zijn en dat dit een natuurlijk geboorterecht is? Steun op Mij, Mijn geliefde
volgelingen, want spoedig zullen jullie je verloren voelen en niet meer weten waar naartoe. En Ik zal
wachten om jullie Mijn liefde te brengen en jullie troost te schenken. Kom. Vrees Mij niet. Ik kom enkel met
liefde om jullie Mijn Vrede te brengen.
Mijn Licht brengt jullie inzicht.
Mijn Liefde brengt jullie hoop.
Mijn Hart brengt jullie troost.
Mijn Handen genezen jullie.
Mijn Ogen zien jullie.
Mijn Wonden trekken jullie.
Mijn Lichaam voedt jullie.
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Mijn Pijn is van jullie.
Jullie pijn is de Mijne.
Mijn Barmhartigheid zal jullie redden.
Mijn Woord is jullie weg naar Mijn Koninkrijk.
Jullie Jezus

1150. God de Vader: De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van
de mens te boven.
Woensdag, 11 juni 2014, 00:25 u.
Mijn liefste dochter, het is Mijn Wens dat ieder van jullie in deze tijd gehoor geeft aan de Oproep van
de Allerheiligste Drie-eenheid. De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van de mens te
boven en door de genade van Mijn Liefde, kom Ik om de mensheid de Waarheid te verklaren.
Wees niet bang voor jullie Vader, want Ik Ben van jullie en jullie zijn van Mij. Alle Macht is in Mijn
Handen en Ik maak grote uitzonderingen om de wereld te verenigen. Vele zielen zijn onverschillig
tegenover Mij. Ze schuwen Me, ontkennen Mijn Bestaan en beledigen Mijn Godheid door valse goden,
gemaakt van gegoten goud, voor Mij te plaatsen. Al wat uit klei gemaakt werd zal door een hernieuwd
bestaan vervangen worden. Niets op deze Aarde is eeuwig. Alles zal tot stof weerkeren. Al wat eeuwig is,
behoort niet tot jullie wereld. Ik schiep de mens naar Mijn Gelijkenis. Ik blies leven te voorschijn en jullie
kregen adem en Ik Ben het Die hem zal wegnemen. Alles begint en eindigt met Mij en niemand kan of zal
dicteren hoe Ik Mijn kinderen zal verzamelen. Die taak is van Mij – niet van jullie. Mijn Plannen om zielen te
redden – de goede, de slechte en de ellendige, zullen niet worden vernietigd. Misschien beschadigd,
maar nooit geruïneerd, want alles wat Ik zeg zal zijn en alles wat Ik verlang zal gebeuren.
Ik ken ieder van jullie, aangezien jullie uit Mijn Liefde geboren werden. Welke jullie omstandigheden ook
waren, ze evolueerden als gevolg van de Goddelijke Voorzienigheid en alles heeft zijn reden. Diegenen
onder jullie die Mij niet kennen – ook jullie zijn van Mij, want Ik schiep jullie. Jullie zijn niet geleidelijk ontstaan
uit diersoorten. Dat te geloven is jullie zelf bedriegen en dient alleen als een middel, door de bedrieger in
jullie hart binnengebracht, om Mij te ontkennen. Door Mij, jullie Eeuwige Vader, te ontkennen, wijzen jullie de
Eeuwige Zaligheid af. En door de Waarheid van Mijn Bestaan te ontkennen, zullen jullie jezelf afscheiden
van een bestaan van eeuwige heerlijkheid.
Alle Barmhartigheid is van Mij. Ik schenk Mijn Barmhartigheid overvloedig aan diegenen wier harten zuiver
zijn, die liefde in hun ziel dragen omdat zij Mij hebben toegestaan om bij hen binnen te treden. Het
belangrijkste obstakel om het Eeuwig Leven te ontvangen is de hoogmoed van de mensheid. Die trots
is de grootste hinderpaal om jullie zelf met Mij te verenigen. Jullie mogen Mij dan wel kennen door Mijn Zoon
en Mijn Woord begrijpen, maar jullie brengen niet in praktijk wat jullie geleerd hebben. Liefde komt van Mij.
Wanneer er hoogmoed is in de ziel, dan sterft de liefde erbinnen en zij wordt vervangen door haat.
Hoogmoed komt van Satan en is voor Mij weerzinwekkend, net zoals hij Mij verdriet veroorzaakt.
Laat Mij jullie beminnen door Mijn Woord en de Gaven te aanvaarden die Ik aan de wereld gaf door
het grootste Offer van de dood van Mijn Zoon aan het Kruis. Ik gaf jullie leven. Ik gaf jullie Mijzelf,
door de Openbaring van Mijn Zoon. Ik verlaagde Mijzelf in nederigheid voor jullie, om de zonde van
hoogmoed te verslaan. Ik leerde jullie door de profeten. Ik gaf jullie de Gave van de vrije wil, maar jullie
misbruikten hem om jullie eigen lusten en verlangens te bevredigen. De Gave van de vrije wil heeft een
tweeledig doel – om jullie de vrijheid geven om te kiezen, zodat jullie niet uit angst tot Mij komen,
maar uit liefde en om de macht van de duivel te verslaan. Het is jullie vrije wil die Satan bovenal begeert
en hij zal elk bedrog gebruiken om jullie zover te krijgen die aan hem over te leveren. Wanneer zielen dat
doen door de zonde van hoogmoed, new age- en occulte praktijken, dan worden zij slaven van de Boze. Hij
zal dan binnenin de zielen die hem hun vrije wil overhandigen, elk van zijn eigenschappen manifesteren.
Jullie zullen hen door hun gedrag herkennen. Maar hét ene teken dat hun vrije wil aan de Boze werd
afgestaan, is wanneer deze zielen er voortdurend naar streven om openlijk Mijn Zoon, Jezus Christus
en Zijn Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van de Wereld, te bespotten. Satan veracht hen
beiden.
Indien jullie echter de vrije wil die Ik jullie gaf, gebruiken voor het welzijn van jullie ziel en om van elkaar te
houden, dan is dat een krachtig middel om de macht van Satan af te zwakken. Maar het zijn die zielen die
Mij, door Mijn Zoon Jezus Christus, de gave van hun vrije wil geven, die het krachtigste geschenk
van alle geven. Door deze zielen zal Ik de Boze verslaan en zij zijn het middel waardoor Ik de zielen
kan redden van diegenen die zichzelf volledig van Mij hebben afgescheiden.
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Dat is Mijn Belofte. Ik zal de zielen sparen van zelfs de meest hopeloze gevallen, door de offers van
diegenen die Mij dit geschenk van hun vrije wil geven, door Mijn Zoon, Jezus Christus.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1151. Dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep.
Vrijdag, 13 juni 2014, 22:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd is zeer nabij en daarom is het belangrijk dat alle mensen in de
wereld zichzelf voorbereiden alsof zij op elk moment uit dit leven zouden weggenomen worden.
Negeer Mijn Oproep niet, want diegenen die het nalaten zich voor te bereiden op de Grote Dag, zullen
in grote benauwenis achterblijven.
Op de Dag van Mijn Tweede Komst, die door De Waarschuwing zal voorafgegaan worden, waarbij Ik
de wereld zal bewijzen Wie Ik Ben, moeten jullie klaar zijn. Ik kom voor jullie allen om jullie mee te
nemen naar het prachtige nieuwe en glorievolle Paradijs. Ik verlang niemand uit te sluiten. Ieder van jullie is
een dierbaar kind van God. Diegenen die zich niet bewust zijn van hun afkomst, zullen onmiddellijk weten
Wie Ik Ben. Want dat zal voortkomen uit een ingeworteld menselijk instinct, net zoals een kind dat van zijn
natuurlijke ouders gescheiden is, zijn eigen vlees en bloed zal herkennen, zelfs al duurt het een leven lang
om met elkaar verenigd te worden. Het voelt natuurlijk aan, en voor hen die een warm hart hebben, zal het
laatste moment vervuld worden met een opbeurende liefde. Jullie hoeven niets te vrezen.
Wat betreft diegenen die verkiezen om te geloven in valse goden en die de Drie-enige God niet (h)erkennen,
jullie zullen Mij niet graag aanvaarden, want jullie hebben Mij altijd verworpen. Toch zal Ik jullie naar Mij
toetrekken en jullie omarmen. De Kracht van God zal over jullie komen, door de Gave van de Heilige Geest,
en jullie zullen het moeilijk hebben Mij de rug toe te keren. Bijgevolg zullen de meesten onder al diegenen
die Mij zien, met inbegrip van diegenen die Mij in dit leven verwierpen, zich in die fase van de Waarheid
bewust worden. Jullie zullen Mij toestaan jullie in Mijn Heilige Armen te trekken.
Ik zal jullie allen, in een ogenblik, in één oogwenk, in Mijn Nieuw Koninkrijk opheffen. En dan zal het
begin van het einde een aanvang nemen. Die zielen die het beest verafgoodden en zichzelf met
lichaam, geest en ziel aan Satan overleverden, en daarbij zijn gewillige instrumenten werden, die
zullen geen kant meer op kunnen, zich nergens kunnen verbergen en zij zullen hulpeloos
achterblijven, want Satan zal hen in de steek gelaten hebben. Want tegen dan zal Satan in de afgrond
geworpen worden en zijn macht zal op dat ogenblik volledig uitgeteld zijn. Tot die zielen zeg Ik dit:
zelfs in die fase zal Ik jullie Barmhartigheid betonen. Jullie moeten tot Mij roepen en zeggen:
“Jezus, help mij. Jezus, vergeef mij al mijn zonden.”
en Ik zal ook jullie in Mijn Nieuw Paradijs optrekken.
Ik zal elke ziel redden die tot Mij roept voordat de luchten dichtgaan; de bergen instorten en de zee de Aarde
overstroomt en dan zullen de Hemelen verdwijnen samen met de oude Aarde. Mijn Nieuw Paradijs zal
oprijzen, de Nieuwe Hemel en Aarde, net zoals die geschapen werden voor Adam en Eva, en allen zullen
jubelen. Want dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep. Verlies nooit de hoop en
herinner jullie steeds Mijn Woorden voor jullie.
Mijn Barmhartigheid is zo Groot dat zelfs diegenen die hun ziel aan de duivel verkocht hebben, zullen
gered worden indien zij dat verlangen, door tot Mij te roepen op de Laatste Dag. Ook zij kunnen een
Eeuwig Leven van grote heerlijkheid leven, samen met al Gods kinderen. Dit Nieuwe Paradijs is jullie
rechtmatige erfdeel. Verkwansel het niet voor de valse en lege beloften van Satan.
Ik bemin jullie allen. Sluit Mijn Liefde steeds in jullie hart en Ik zal jullie altijd voor het kwaad beschermen.
Jullie Jezus

1152. Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drie-enige God.
Zaterdag, 14 juni 2014, 12:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is maar één God – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest –
alle onderscheiden Personen in Één. Er zijn geen drie afzonderlijke eenheden, want Wij zijn Één – God de
Vader, Schepper van Alles; God de Zoon, zoals Hij zich openbaarde om onder jullie te leven en God de
Heilige Geest, aan de mensheid gegeven als het Geschenk waarmee de Waarheid jullie hart vult met
kennis, nieuw leven en de Kracht van Mijn Liefde.
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Wanneer jullie naar Mij komen, komen jullie naar Mijn Vader. Wanneer de Heilige Geest jullie roept, komt
Het van de Vader. Alles komt van God. Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drieenige God. Maar weet dit. Om de Vader te kennen, moeten jullie God de Zoon erkennen, want zonder
Mij, Jezus Christus, kunnen jullie de Vader niet kennen.
God houdt van al Zijn kinderen, maar Zijn kinderen houden niet van Hem zoals ze zouden moeten. Dat is
niet erg, want door Mij zullen ze een deel van Mijn Nieuwe Koninkrijk op Aarde worden. Dan zijn er diegenen
die de Boze volgen en die, willens en wetens, hem de gave van hun vrije wil geven. Het is dan dat ze niet
langer controle hebben over hun acties, want de duivelse geesten in hen gebruiken hen om andere
kwetsbare zielen te werven. Deze zielen aanbidden God niet – in plaats daarvan aanbidden ze Satan. Ik
smeek jullie om Mij te helpen om deze arme ongelukkige zielen te redden, want zij kunnen hun eigen
ziel niet meer redden door hun vrije keuze. Ik wens dat jullie, door jullie gebeden, smeken voor de
verlichting van de zielen in gevangenschap, zodat ze terug naar Mij zullen komen.

Kruistocht Gebed (157)
Voor de zielen in gevangenschap.
“O lieve Jezus, verlos die zielen die slaven zijn van valse goden en Satan. Help ons door onze gebeden om hun
verlichting te brengen van de pijn van bezetenheid.
Open de poorten van hun gevangenis en toon hen de weg naar het Koninkrijk van God, voordat ze in gijzeling
worden genomen door Satan in de afgrond van de Hel.
Wij smeken U, Jezus, om deze zielen te bedekken met de Kracht van de Heilige Geest, zodat ze op zoek gaan
naar de Waarheid; help hen om de moed te vinden om hun rug toe te keren aan de strikken en de
verdorvenheid van de duivel. Amen.”
Het probleem waarmee zielen, die valse goden aanbidden, geconfronteerd worden is dat ze zichzelf openen
voor de geest van het kwaad, die slechts een kleine fractie van hun vrije wil nodig heeft om hen te
besmetten. Valse goden leiden zielen in vreselijk gevaar. Het grootste gevaar waarmee zij
geconfronteerd worden is dat ze geloven dat dergelijke praktijken normaal zijn, gezond voor de geest
en een middel om vrede en rust in hun leven te vinden. Het enige wat ze zullen vinden zijn pijn en
verdriet.
Wees gewaarschuwd voor de gevaren van het volgen van het occulte en new age-praktijken, want ze
zijn niet van Mij. Het is alleen door Mij, Jezus Christus, te volgen dat jullie Eeuwig Leven kunnen hebben.
Het tegenovergestelde van leven is de dood. Dood van het lichaam betekent niet het einde van jullie
bestaan. Jullie bestaan is voor de eeuwigheid. Eeuwig Leven komt alleen door Mij. Eeuwige dood komt van
Satan.
Jullie Jezus

1153. Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene
daden tegen Gods kinderen.
Zondag, 15 juni 2014, 09:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de volle omvang van hoe ik genegeerd, geminacht en gehaat wordt, gaat de
kennis van de meeste mensen te boven.
Er zijn groepen en sekten die toegewijd zijn aan de aanbidding van Satan en die vreselijke gruweldaden
begaan onder de leiding van hem die Mij haat. De arme zondaars die erbij betrokken zijn hebben hun
ziel verkocht aan de duivel en naar buiten toe zijn zij een bron van amusement, maar luister nu naar
Mij. Zij hebben slechts één meester en die meester heeft grote macht over hen omdat zij hem het
geschenk van hun vrije wil hebben gegeven. En omdat Satan het menselijk ras veracht, gebruikt hij deze
zielen, alhoewel zij dat feit niet echt onderkennen. Hun haat voor Mij is even intens als tegenover diegenen
die Mij, Jezus Christus, dienen.
De laatste strijd voor de zielen zal gestreden worden in elk deel van de wereld en het zullen deze
groepen zijn die zeer hard zullen vechten om de mensen weg te trekken van Mij en van de definitieve
Verlossing die Ik voor Gods kinderen breng. Omdat Ik jullie allen bemin – inbegrepen diegenen die
hun leven en hun recht op Eeuwige Zaligheid opgeofferd hebben voor de loze beloften van de koning
van de leugen – is het Mijn plicht om alle obstakels te overwinnen om hen te bereiken, zo dat Ik hen
kan redden.
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Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene daden tegen Gods kinderen.
Diegenen die bevrijd zijn uit deze gevangenissen van de haat zullen, dat beloof Ik, Mij wachtend vinden.
Voor elke afzonderlijke ziel die, vanuit die groepen, tot Mij komt op zoek naar vrede, zal Ik tien maal
hun aantal bekeren. Ik zal de duivel overwinnen en Ik zal Gods kinderen, wat zij ook misdaan hebben,
terugbrengen van de rand van de Helle-afgrond.
Wees nooit bevreesd voor de macht van de geest van het kwaad, eens jullie Mij volledig vertrouwen. Mijn
Macht, de Macht van God, het Begin en het Einde, zal nooit vernietigd worden. Maar indien gelijk welke
mens pogingen onderneemt om te trachten de Macht van God te vernietigen, zich wel bewust van de
gevolgen, en die al Mijn inspanningen om zijn ziel te redden weigert, die zal in eeuwigheid lijden.
Jullie Jezus

1154. Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig.
Zondag, 15 juni 2014, 14:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de mensheid te verlossen en om Mijn Nieuwe Koninkrijk
bekend te maken, wordt uitgevoerd zoals voorspeld. Ik zal de wereld een groot Geschenk brengen en
voor diegenen die dit overweldigend en beangstigend vinden, weet het volgende.
Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig en alles zal geschieden door de Heilige Wil van Mijn Vader, Die
aan geen enkel van Zijn kinderen pijn en angst wil brengen, ongeacht hoe verduisterd hun zielen zijn. Indien
dat wel het geval zou zijn, dan zou Hij de wereld vernietigd hebben om alleen de uitverkorenen in het
Nieuwe Paradijs op te nemen. En zo heeft Mijn Vader gewacht en gewacht, totdat de wereldbevolking
haar grootst mogelijke aantal bereikte. Hij is begonnen met het laatste deel van Zijn Plan om de
mensheid te redden, zodat een grote massa in een keer kan gered worden.
Dit Plan moet niet gevreesd of tegengewerkt worden, aangezien de uiteindelijke beloning er een is
die jullie allen de grootste glorie zal brengen. Jullie mogen het niet weerstaan, jullie mogen het niet
belachelijk maken of verwerpen, want jullie zullen die beslissing in eeuwigheid betreuren. Laat niet één mens
zich bemoeien met de Wil van God. Om de massa’s te redden, zal Mijn Vader niet aarzelen om diegenen
te straffen die Hem in de weg staan om miljarden zielen te redden. En terwijl iedere ziel voor Hem
kostbaar is en terwijl Hij op elke manier zal ingrijpen om zielen tot bezinning te brengen, zal Hij diegenen
vernietigen die er verantwoordelijk voor zijn Hem de zielen van miljoenen te ontzeggen. Twijfel er niet
aan dat zij daarvoor zullen lijden en laat het bekend zijn dat jullie deze zielen zullen kennen door hun
daden en vervolgens door hun straf. Hun straf zal op dit tijdstip op Aarde beginnen, in de hoop dat zij
de Waarheid zullen zien. Als dat niet lukt, zal Mijn Vader hen verwijderen.
De Kracht van God manifesteert zich op Aarde in deze tijd en jullie zullen zien hoe deze partijen zullen
opduiken in de strijd om de zielen. Zij zullen diegenen omvatten die Mij waarlijk dienen, diegenen die Mij niet
kennen en diegenen die Mij wel kennen maar verkiezen om een andere meester te dienen die niet van Mij
komt. De enige winnaars zullen diegenen zijn aan wie, door de Barmhartigheid van God, de Sleutels tot het
Koninkrijk van God zullen gegeven worden.
Jullie Jezus

1155. De deuren zijn geopend om het de heidenen mogelijk te maken Mijn Kerk te
ontwijden.
Maandag, 16 juni 2014, 17:27 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen onder jullie die niet willen dat Ik met jou spreek, weet dit. Jullie vrije
wil betekent dat jullie vrij zijn om te kiezen of jullie al dan niet aanvaarden wat Ik zeg en wat Ik verlang. Of
jullie nu geloven of niet geloven, dat is jullie keuze, maar wat jullie ook beslissen, Ik zal jullie omwille daarvan
nooit Oordelen.
Maar jullie mogen nooit anderen in Mijn Naam oordelen. Hiermee bedoel Ik diegenen oordelen die Mij
afwijzen, even goed als diegenen die Mijn Tussenkomst aanvaarden. Niet één iemand onder jullie heeft
het recht om van een andere persoon te beweren dat hij slecht is of schuldig aan wangedrag.
Diegenen onder jullie die een hard oordeel uitspreken over de mensen waarvan jullie denken dat zij verkeerd
zijn, schuldig aan wangedrag of aan ketterij – hebben niet het recht om dat te doen. Jullie moeten het
stilzwijgen bewaren en bidden voor diegenen waarvan jullie denken dat zij aangetast zijn. Alleen Ik,
Jezus Christus, heb de Macht om de mensheid te Oordelen.

893

Wanneer jullie een andere persoon in Mijn Heilige Naam vernederen, dan zondigen jullie en Ik zal jullie
dat aanrekenen. Wanneer jullie anderen benadelen door kwaadsprekerij, dan zal Ik jullie tot zwijgen
brengen. Wanneer jullie de reputatie van een andere mens schaden, dan zal jullie eigen reputatie door
anderen in vraag gesteld worden. Hypocrisie doet Mij walgen en wanneer jullie schuldig zijn aan laster,
uitgesproken in Mijn Naam, dan brengen jullie grote schande, niet enkel over jullie zelf, maar over Mijn
Heilige Naam.
Om het even wie een andere persoon leed aandoet en openlijk beweert te spreken in de Naam van God,
bedriegt enkel zichzelf. Diegenen die anderen straffen en zeggen dat zij alleen maar hun opdrachten
uitvoeren, omwille van hun toewijding en devotie aan God, die behoren Mij niet toe. Jullie moeten je
schamen, want jullie kennen Mij niet. En terwijl jullie onderling bekvechten – Christenen tegen
Christenen – dringen de heidenen onder jullie Mijn Kerk binnen. De vijand werkt zeer handig. Zijn listig
plan is onenigheid binnen Mijn Kerk te scheppen en terwijl de echte trouw aan Mij verzwakt, worden de
deuren opengezet om het de heidenen mogelijk te maken Mijn Kerken en de Heilige Eucharistie te
ontheiligen.
Schande over jullie die de Waarheid kennen – Mijn Heilig Woord dat jullie gegeven werd in de Allerheiligste
Schrift. Elk mogelijk offer werd voor jullie gebracht; de profeten die God jullie zond werden geweld
aangedaan, vervolgd en vermoord; de visionairs, zieners en de heiligen – allen vereerd, doch slechts
na hun dood, maar door jullie gegeseld toen zij jullie Mijn Woord meedeelden – en vervolgens Mijn
Eigen Offer – toen jullie Mij kruisigden. Wat doen jullie nu? Jullie laten toe dat diegenen die valse
goden vereren deze verheerlijken op Mijn Altaren, die bedoeld zijn om Mij te eren. Zouden deze
heidenen jullie toelaten hetzelfde in hun tempels te doen?
De geschiedenis herhaalt zich. De heidenen namen Mijn Vaders Kerk over en zij werden buiten geworpen.
Wanneer jullie Mijn Kerk en Mijn Lichaam ontheiligen, zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen
en Ik zal elke gewijde dienaar van Mij verjagen die Mij op deze wijze verraadt. Jullie zonden zijn zwarter
dan die van diegenen die jullie dienen in Mijn Naam, want jullie zullen de zielen die jullie van Mij
wegnemen, met jullie meedragen. Het is tijd voor jullie om te kiezen. Ofwel aanvaarden jullie Mij, Jezus
Christus, zoals Ik Ben en niet zoals jullie willen dat Ik ben ofwel verloochenen jullie Mij. Daar tussenin
bestaat er niets.
Jullie Jezus

1156. De Wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord.
Dinsdag, 17 juni 2014, 22:23 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Restleger is in grote aantallen verzameld en is in alle delen van de
wereld verspreid. De Mijnen kennen Mij en in de Kracht van de Heilige Geest heb Ik Mij bekend
gemaakt door de Kracht van Mijn Woorden die deze Heilige Boodschappen bevatten.
Mijn Woord zal diegenen die al gezegend zijn met de Heilige Geest snel tot Mij trekken. Voor deze
zielen is er geen twijfel. De Heilige Geest zal, door Mijn Woorden, de meer onwilligen aantrekken en terwijl
ze onzeker kunnen zijn over de vraag of Ik het inderdaad Ben, Jezus Christus, Die hen wenkt om te
reageren op Mijn Oproep, zullen zij tot Mij komen met de nodige voorzichtigheid. Uiteindelijk zullen zij Mij
volledig omarmen. Dan zijn er diegenen die in Mij geloven, maar die niet erkennen dat Ik hen oproep. Ook zij
zullen, na verloop van tijd, reageren op Mijn Oproep. Maar wat is Mijn Oproep? Is het om gewoon Mijzelf te
bewijzen? Neen, want dat is niet nodig. Mijn Oproep is om jullie te verzamelen om jullie voor te
bereiden, zodat alle Christenen Mij zullen helpen in Mijn zoektocht om de mensheid te redden. Het is
door Mijn geliefde discipelen dat Ik veel kan laten gebeuren.
Mijn Missie is het om zielen te redden en Ik zal dat doen door het gebruik van de vrije wil van de
mens. De Wil van God is om leven te geven en om al Gods kinderen onder Zijn Bescherming te brengen.
Door de Goddelijke Wil kunnen alle zielen gered worden, maar de weg naar Eeuwig Heil ligt in de vrije wil,
die God aan de mens heeft gegeven. Het zal door jullie vrije wil zijn dat ieder van jullie zijn toekomst zal
kiezen. Jullie zullen niet worden gedwongen om de Barmhartigheid van God te aanvaarden, maar jullie
zullen worden gevraagd om Mij te volgen. Ik zal jullie nooit bevelen om dat te doen, want het is jullie recht –
het recht van jullie vrije wil – om voor jullie zelf te beslissen wat jullie willen doen.
Sommige mensen zullen verstandig kiezen, want ze zullen weten wat Ik aanbied, het pad van de Waarheid –
de Weg naar het Eeuwige Leven. Sommige mensen zullen onverstandig kiezen en het verkeerde pad
volgen. Zij zullen dat doen omdat ze er niet in geslaagd zijn om de Waarheid, het Woord van God, te
begrijpen. Zij zullen toegelaten hebben dat de verlokking van grote materiële attracties, lusten en genoegens
hen van Mij heeft weggeslingerd. Ze geloven niet in een leven na de dood en voelen geen berouw over de
zonden die zij begaan bij het bevredigen van hun eigen zelfzuchtige verlangens. Maar toch, als hun de
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Waarheid getoond wordt en zij door anderen worden aangemoedigd om te luisteren naar het Woord van
God en Mijn Belofte voor de toekomst, kunnen ze veranderen. Ze kunnen, door de Gave van Bekering, in
Mijn Koninkrijk verblijven.
Mijn Oproep is dan ook om alle zielen aan te moedigen om de Waarheid te zoeken. Door hun vrije wil –
en het moet door hun eigen keuze zijn – zullen ze Mij, hun geliefde Jezus, toelaten om hen te redden. Ik
roep alle christenen nu op om jullie wapenrusting op te nemen en voorwaarts te gaan om Mij te
helpen de zielen te verzamelen die verspreid en verloren zijn. Door jullie hulp kan Ik alle zielen van
elk geloof, ras en kleur aanmoedigen om tot Mij te komen. Wanneer jullie hen willen bereiken, zal Ik
jullie bedekken met de grote Gaven van de Heilige Geest, zodat jullie kunnen slagen en Mij de
verloren zielen brengen naar wie Ik elke seconde smacht.
Het is de Wil van God om iedereen te redden. Maar het is door de vrije wil van de mens, die ervoor kiest om
in Mijn Armen te komen, door zijn eigen vrije keuze, dat de Goddelijke Wil zal voltrokken worden zoals het
zou moeten zijn. Ga, jullie allemaal, en onderricht de Waarheid van de Heilige Evangeliën. De wereld
hongert naar de Waarheid van Mijn Woord. Mijn Woord wordt niet meer onderwezen op de manier waarop
het zou moeten zijn. Aan de mensen moet de Waarheid gegeven worden – daarvoor gaf Ik Mijn Leven.
Zonder toegang tot de Waarheid – Mijn Heilig Woord – kunnen jullie niet kiezen voor het juiste pad naar
Eeuwig Heil.
Daarom kom Ik nu, om jullie de Waarheid te brengen. Om jullie tot bezinning te brengen, zodat jullie
voorbereid zijn, klaar en wachtend op de Grote Dag zonder vrees, pijniging of zorg in jullie harten. Wanneer
jullie Mij aanvaarden en Mij volledig vertrouwen, dan zullen jullie in vrede zijn.
Jullie Jezus

1157. Moeder van Verlossing: Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn
Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen achteruit gaan.
Woensdag, 18 juni 2014, 14:51 u.
Mijn kinderen, volg mij, de Moeder van Verlossing, en neem mijn hand terwijl Ik jullie langs het pad
van de Waarheid naar mijn Zoon leid. Door mijn tussenkomst zullen velen van jullie de moed vinden om
dit doornige en met stenen bezaaide pad te bewandelen naar de Eeuwige Redding.
Lieve kinderen, om mijn Zoon werkelijk te leren kennen, is grote doorzettingskracht vereist. Alvorens jullie
in staat zullen zijn om te zien, moeten jullie je geest, hart en ziel openen, zonder een spoor van twijfel
of hoogmoed. Wanneer de Waarheid in jullie harten geopenbaard wordt, moeten jullie je daaraan
vastklampen, want dat zal het middel zijn om jullie in vrijheid te stellen.
Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen
achteruitgaan, veroorzaakt door de wijze waarop de Boze jullie zal tergen. Hij zal nooit ophouden met
zijn pogingen om jullie weg te trekken van Christus, want hij heeft er zijn boosaardige zending van gemaakt
jullie in de tegenovergestelde richting aan te trekken. Dus indien jullie onderweg ten val komen, dan
moeten jullie je weer oprichten en opnieuw beginnen. Besef, bij elke keer dat jullie een stap achteruit
zetten, dat al wat Satan beïnvloedt altijd achteruitgang meebrengt – het tegenovergestelde van wat mijn
Zoon het menselijk ras vermaakt. Daarom zullen jullie veel geduld nodig hebben, maar eens jullie elke
hindernis overwonnen hebben, zullen jullie sneller vooruitkomen op de weg naar mijn Zoon. Elke
overwonnen nederlaag, zal jullie sterker in het geloof maken. En wanneer jullie geloof sterk wordt, zal niets
jullie in de weg staan om een ware leerling van Jezus Christus te worden.
Ga in vrede, lieve kinderen, en sta mij, de Moeder van Verlossing, toe jullie te helpen om sterker te
worden in jullie liefde voor Jezus Christus, want zonder Hem zullen jullie nooit de vrede en
voldoening vinden die jullie zoeken in dit leven of aan de overzijde.
Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van Verlossing

1158. Moeder van Verlossing: Deze Wonderen zullen gebeuren over een periode van
drie jaar.
Donderdag, 19 juni 2014, 13:48 u.
Mijn kind, de Wonderen die mijn Eeuwige Vader bevolen heeft, zullen binnenkort bekend gemaakt
worden in alle delen van de Aarde. Deze Wonderen zullen alle menselijke redeneringen,
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wetenschappelijke kennis en ervaring trotseren. De Aarde, de zon en de maan zullen reageren om
zeer ongebruikelijke spektakels teweeg te brengen en velen zullen beseffen dat die alleen mogelijk
kunnen zijn door de Hand van God. Deze Wonderen zullen gebeuren over een periode van drie jaar en zij
zullen met een reden plaatsvinden. Ze zijn er om te helpen het geloof van de mensheid te ontsteken
zodat de mensen beseffen dat de Hand van God alles bestuurt en controleert.
Zondige handelingen en daden die de mens pleegt, kunnen door God onderschept worden. De strijd tussen
de Boze en God is voor mensen moeilijk om te begrijpen. Wanneer onrechtvaardigheden plaatsvinden, dan
worden die toegelaten om verschillende redenen, maar de belangrijkste komt voort uit de noodzaak van
zuivering. Dat lijkt misschien oneerlijk, maar het is niet aan de mensen om te begrijpen, totdat zij de Gave
van Kennis ontvangen die komt van de Heilige Geest. Wanneer zielen gezuiverd zijn dan zullen zij beginnen
te beseffen op welke wijze God werkt om Zijn kinderen in een toestand te brengen waarin zij Hem kunnen
(h)erkennen.
De Wonderen waarover Ik spreek zullen grote Handelingen van God insluiten, die ook tragedies
bevatten die echter zullen afgewend worden maar die vanuit wetenschappelijk oogpunt onmogelijk
zullen te verklaren zijn. Zij zullen bovendien grote tekenen meebrengen aan de hemel, in de
beweging van de Aarde en de kleuren van de natuur.
Mijn eigen betrokkenheid bij deze Wonderen zal gekend worden door de tekenen waarvan ik zal
vergezeld zijn op mijn verschijningsplaatsen over de hele wereld. Wees niet bang voor deze Wonderen,
want ze zijn een Geschenk van God. Wees dankbaar voor Zijn Genade, want er is geen taak te groot die Hij
niet zal ondernemen om ervoor te zorgen dat het menselijk ras kan wakker geschud worden om Hem te
aanvaarden. Dat is de Wil van God, want Hij bemint ieder van jullie.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1159. Moeder van Verlossing: Om mijn Zoon waarlijk te dienen, moeten jullie Hem
eerst liefhebben. Om Hem lief te hebben moeten jullie Hem eerst kennen.
Zaterdag, 21 juni 2014, 15:40 u.
Mijn lieve kind, mijn eigen leven op Aarde werd gemaakt door mijn Zoon, Jezus Christus. Mijn ziel
werd in de Hemel geschapen door mijn Vader, God de Allerhoogste, en mijn geboorte was een
buitengewoon Geschenk aan de mensheid. Ik werd door God gezonden met als enig doel om de
langverwachte Messias ter wereld te brengen. De geboorte van mijn Zoon was Wonderbaar en vanaf
het moment van Zijn eerste Ademhaling was mijn enig verlangen Hem te dienen in al Zijn behoeften.
Ik aanbad mijn Zoon en erkende Hem met grote verering. Zijn mooie Goddelijke gedrag was vlug
duidelijk binnen drie maanden na Zijn geboorte. Zijn glimlach was stralend hoe jong Hij ook was, Zijn
doordringende blauwe Ogen hadden een buitengewone diepte en rijpheid. Ik wist dat Ik er was om
Hem in alles te dienen, maar Hij betoonde mij grote Liefde op al zeer vroege leeftijd. Die Liefde was niet
zomaar de liefde die een kind voor zijn moeder zou hebben – ze was veel groter dan dat. Hij troostte mij,
streelde mijn gezicht wanneer Ik mij zorgen maakte over de gevaren die wij, en mijn bruidegom, de Heilige
Jozef, zouden tegemoet moeten gaan.
Na de vlucht naar Egypte, vond ik het moeilijk om te ontspannen en ik bleef waakzaam voor elke mogelijke
dreiging of gevaar, wat inhield dat ik slechts enkele uren per nacht sliep. Zelfs voordat mijn Zoon Zich
bekend maakte, was het voor mij duidelijk welke gevaren Hij in de toekomst zou moeten trotseren. Zijn
Handen, die zich altijd uitstrekten naar de mensen in liefde en vriendschap. Als een jongen trok Hij velen
aan, hoewel die er geen idee van hadden Wie Hij was. Hij ontlokte ook ongegronde kritiek van vrienden en
mensen die Hij kende. Hij werd bespot en gehoond en ook ik werd door velen onheus bejegend. De
Tegenwoordigheid van God trok vanaf de dag dat mijn Zoon geboren was zowel de goeden als de mensen
met een verduisterde ziel naar onze kleine familie. Mijn liefde voor Hem was zeer krachtig. Ik beminde Hem
voor Wie Hij was, maar ik beminde Hem ook als een Moeder en die liefde gaat verder tot op deze dag.
Ik was wat overbezorgd voor mijn Zoon en toen ik Hem verloren was op de terugreis van Jeruzalem werd ik
doodsbang. Mijn gevoel van verlies doordrong elk deel van mijn wezen en ik kon niet rusten voor ik Hem
gevonden had. Op die dag, toen ik hem terugvond en hoorde spreken en preken tot de ouderen in de
Tempel, besefte ik vanaf dat moment dat ik Hem enkel te dienen had en Hem moest gehoorzamen voor elke
van Zijn Wensen.
Om mijn Zoon werkelijk te dienen, moeten jullie Hem eerst liefhebben. Om mijn Zoon lief te hebben, moeten
jullie Hem eerst kennen. Mijn Zoon kennen wil zeggen Zijn Woord bestuderen en begrijpen wat Hij Zijn
leerlingen onderwees gedurende Zijn Tijd op Aarde. Alleen door Zijn Woord kunnen jullie Jezus
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Christus leren kennen. Indien jullie Zijn Heilig Woord aanvaarden, dan kunnen jullie Hem dienen.
Jullie kunnen Hem niet dienen indien jullie Zijn Woord niet eren of niet alles doen wat Hij jullie
onderwees. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is essentieel wanneer jullie als echte Christenen
willen leven. Indien jullie Zijn Woord prediken dan moeten jullie in praktijk brengen wat mijn Zoon predikte –
elkaar liefhebben, voor anderen doen wat jullie verwachten dat anderen ook voor jullie zouden doen en God
eren door de Heilige Sacramenten, zoals Hij jullie leerde.
Jullie mogen God nooit voorschrijven dat jullie Zijn Woord willen veranderen, want jullie hebben
daartoe het recht niet. Dienstbaarheid tegenover mijn Zoon kan enkel verwezenlijkt worden indien jullie
gehoorzaam blijven aan Zijn Leer. Ga in vrede om de Heer lief te hebben en de dienen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1160. Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet scheiden.
Maandag, 23 juni 2014, 01:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jou en al Mijn geliefde volgelingen vandaag grote Zegeningen. Mijn Hart
barst van liefde voor jullie allen. Ik besef dat jullie reis om Mij te dienen soms heel moeilijk kan zijn,
maar Ik wil jullie laten weten dat Ik jullie iedere seconde begeleid. Er is geen enkele beproeving die jullie
kunnen tegenkomen die niet kan overwonnen worden. Daarom, wanneer jullie je hulpeloos en angstig
voelen, mogen jullie niet opgeven en wanneer jullie Mij vertrouwen zal alles makkelijker lijken.
Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet scheiden en die dit kind nooit meer
tijdens haar leven kan zien. De moeder zal dat kind nooit vergeten en heeft elke dag heimwee naar haar
vlees en bloed in de hoop dat ze zich op een bepaald moment met haar baby zal herenigen. Elke dag is dat
kind in haar gedachten; ze bidt voor zijn of haar welzijn en voelt diep in haar hart, een permanente pijn om
haar verlies. Niets zal haar ooit tevreden stellen, totdat ze dat kind weer in haar armen omsluit. Ze heeft veel
geduld, veel hoop en een diep verlangen om oog in oog te staan met het kind dat uit haar moederschoot
kwam, hoeveel jaren daar ook tussen liggen. Het enige dat voor haar telt is dat zij en haar kind weer
herenigd worden – de een verweven met de andere.
Ik Ben zoals iedere ouder die een dergelijke angst moet doorstaan. Voor Mij is het wachten kwellend.
Maar de pijn van het verlies, zoals bij het lang verloren kind dat weigert om terug naar de ouder te
komen, is de grootste van allemaal. De pijn die Ik voel als Ik door Gods kinderen Ben afgewezen, is
een voortdurende kwelling voor Mij. Ik zal alles doen om deze zielen aan Mijn Boezem te drukken. Ik zal
andere zielen gebruiken – hun broeders en zusters, die Me willen troosten – in Mijn zoektocht om hun
slapende zielen wakker te maken. Ik heb Mijn geliefde volgelingen nodig, de broers en zussen van deze
verloren kinderen van God, om zich over de hele wereld te verspreiden en Mijn familie bij elkaar te
brengen.
Wij moeten ons verenigen tegen de geest van duisternis, die het bijna onmogelijk zal maken voor
deze zielen om de Waarheid van hun geboorte te ontcijferen. Aan deze mensen moet worden verteld
van hun geboorterecht, hun erfenis en hun Eeuwige Redding. Want de tijd is nabij waarin de volle Waarheid
zal worden onthuld. Met jullie hulp, Mijn geliefde volgelingen, zullen zij tot Mij komen, terug in Mijn
familie, waar we eindelijk allemaal verenigd zullen zijn. Zoals het ook bedoeld was.
Ik hou van jullie allemaal met een diepe tederheid en Ik verheug Mij als jullie met liefde in jullie hart
antwoorden op Mijn Oproep.
Jullie Jezus

1161. Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij.
Woensdag, 25 juni 2014, 23:37 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig dat mensen al hun normale dagelijkse bezigheden stoppen
wanneer zij Mij hun trouw beloven. Ik Ben geen God die jullie beveelt om aan Mijn Voeten neer te vallen
ten nadele van jullie dagelijkse verantwoordelijkheden. Ik ga er niet prat op, in majestueuze houding en
trotse manier van doen, om te heersen over het menselijk ras noch schrijf Ik jullie elke beweging voor of
tracht Ik jullie te verstikken in ondergeschiktheid aan Mij. Dat is niet Wie Ik Ben, want Ik kwam als een
nederige dienaar om de mens te bevrijden van zijn slavernij aan de duivel.
Ik kwam om jullie te redden en Ik kom terug om Mijn Plan van Verlossing te voltooien. Ik Ben hier om jullie te
dienen. Ik kom om jullie naar Mij te trekken en terwijl Ik behagen schep in jullie liefde voor Mij en de tijd die
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jullie aan Mij toewijden, is het Mijn bedoeling om dat op een wijze te doen die jullie geen overmatige onrust
veroorzaakt. Terwijl Ik de tijd verwelkom die jullie aan Mij besteden en ook de gebeden die jullie Mij
aanbieden, moeten jullie gewoon jullie leven leiden om jullie zelf en jullie families te voeden en te
kleden. Het enige dat Ik vraag is dat jullie je leven leiden op een wijze die noodzakelijk is om Mij te
dienen. En wanneer jullie relatie met Mij zich verdiept, dan zullen jullie een onweerstaanbaar
verlangen voelen om met Mij te spreken door jullie gedachten en woorden.
Ik vraag dat jullie anderen bejegenen met hetzelfde respect dat jullie Mij betonen. Redetwist niet en verlies
jullie kalmte niet bij anderen als het gaat over Mij. Maar rechtvaardig nooit de handelingen of woorden
van diegenen die Mij beledigen – bid gewoon voor hen. Terwijl jullie liefde voor Mij aangroeit, zal
jullie relatie met Mij vertrouwelijker worden. Als het zover is dan zullen jullie vanaf dat ogenblik de
toorn opwekken van diegenen wier geloof zwak is. Wees erop voorbereid dat dit gebeurt en wees niet
verontrust of beangstigd want wanneer jullie in eenheid zijn met Mij, dan zullen jullie daarom gehaat worden.
Wees geduldig met deze mensen. Wees vriendelijk. Wees beleefd. Doe geen moeite om te
argumenteren want niets van wat jullie zeggen zal een verschil uitmaken. In plaats daarvan, toon hun de
betekenis van het Christendom door haat te beantwoorden met liefde.
Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij. Alstublieft, bid in plaats daarvan
voor hen. Jullie moeten trachten om een evenwicht te behouden in jullie leven wanneer jullie verbonden zijn
met Mij. Terwijl Ik verlang naar jullie gezelschap, verlang Ik ook dat jullie diegenen beminnen die Mij nodig
hebben maar die Mij niet kunnen zien, die Mij niet kunnen aanvaarden in hun hart of die geen idee hebben
van wat Eeuwig Leven betekent. Jullie plicht behoort Mij toe en Mijn Verlangen is dat jullie je tijd
oordeelkundig benutten om deze zielen te beminnen. Door jullie woorden, daden, handelingen en
gebeden, kunnen en zullen jullie Mij deze zielen brengen.
Jullie Jezus

1162. Niemand van jullie is in staat om Goddelijke Wetten te begrijpen.
Donderdag, 26 juni 2014, 14:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet nooit geloven dat Mijn Woord, aan de wereld gegeven door middel van
deze Boodschappen, gemakkelijk zal worden aanvaard. Diegenen die ze niet aanvaarden zullen van tijd tot
tijd moeite hebben om deze Boodschappen en al wat Ik van hen vraag te beleven. In plaats van de
Boodschappen te beleven en dienovereenkomstig hun leven aan te passen, zullen ze ieder Woord dat uit
Mijn Heilige Mond komt voortdurend in vraag stellen. Indien zij ter vervanging daarvan zich aan Mijn
Onderrichtingen zouden houden, die nooit veranderd zijn, dan zouden ze Mij beter dienen.
Niemand van jullie is in staat om de Goddelijke Wetten te begrijpen, die afkomstig zijn van Mijn geliefde
Vader. Wanneer jullie proberen om de Mysteriën van de Goddelijkheid van de Heilige Drievuldigheid
te analyseren, zullen jullie falen, want het komt jullie niet toe om alles te weten. Wie van jullie geloven
dat zij de gebeurtenissen begrijpen die leiden tot Mijn Tweede Komst en nadien, moeten het
volgende beseffen. Ik onthul bepaalde gebeurtenissen alleen om jullie te helpen om jullie zielen voor
te bereiden. Mijn Openbaringen worden niet aan jullie gegeven om sensatie, onenigheid of haat
onder jullie te veroorzaken, want Ik zou nooit zo'n verwarring veroorzaken. Verwarring komt voort uit
een gebrek aan vertrouwen in Mij en een brandende menselijke nieuwsgierigheid, wat begrijpelijk is. Jullie
moeten gewoon trouw blijven aan Mijn Heilig Woord – dat is alles wat Ik vraag.
Ik leefde eenvoudig toen Ik op Aarde wandelde. Ik onderwees Mijn Woord op een eenvoudige manier, zodat
iedereen Mijn Onderrichtingen zou begrijpen. Ik liet Mijn afschuw blijken tegenover diegenen die beleden
God te vertegenwoordigen en wier taak het was om ervoor te zorgen dat de Tien Geboden in ere gehouden
werden. Toch droegen deze geleerde mannen, barstend van trots, met-juwelen-getooide kleding en zij
gingen prat op hun posities binnen de Tempel van God. Zij waren zo gespannen bezig in hun aanstellerij –
dicterend en de armen, de nederige mensen en de onwetenden vermanend – dat ze één belangrijk feit
vergaten. Dat hun rol erin bestond om God te dienen. En om God te dienen, moesten ze Zijn kinderen
dienen. In plaats daarvan eisten ze respect, zochten vleierij en aasden op elkaars machtsposities binnen de
hiërarchie die in de Tempels bestond. Op geen enkel ogenblik heb Ik sensatiezucht aangemoedigd, al
leidde Mijn Woord dat aan de massa’s werd overgebracht – zij het op een zeer eenvoudige manier –
tot onenigheid. Want alleen het Woord van God, dat eenvoudig en oprecht is, kan op deze manier
beledigen. De Waarheid is bron van verdeeldheid voor veel mensen omdat zij haar niet onder ogen kunnen
zien. Toch is het alleen de Waarheid – het Woord van God – die jullie moet aanbelangen. Het analyseren
van Mijn Woord, discussiëren over de betekenis van de Waarheid of het Woord van God tot een
sensatieverhaal maken, is verspilling van jullie tijd. Veel beter dienen jullie Mij door anderen te dienen in
Mijn Naam.
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Wees niet bang voor de Waarheid; verwerp haar niet; wijs haar niet af of creëer geen nieuwe interpretaties
ervan. De Waarheid blijft dezelfde zoals ze altijd geweest is. Mijn Woord is Mijn Woord. Wat Ik zeg zal Zijn.
Met Gods Wil kan niet worden geknoeid. Door de Waarheid te aanvaarden, zal zij helderheid van geest
brengen, vrede in jullie zielen en een verlangen om te allen tijde gehoorzaam te zijn aan Mijn Woord – zoals
het is gegeven. Er is niets dat jullie er kunnen aan toevoegen, want het zal voor eeuwig ongeschonden
blijven.
Jullie Jezus

1163. Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen
het humanisme omarmen.
Vrijdag, 27 juni 2014, 22:11 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen nooit gemakkelijk het werk van Satan in de wereld kunnen vaststellen
want hij is zeer geslepen. Hij zal zelden zijn daden op zo’n wijze tentoon spreiden dat mensen zich vragen
zouden gaan stellen over zijn invloed. Gedurende gans zijn heerschappij op Aarde getroostte hij zich
buitengewone inspanningen om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Zelden zullen jullie de
waarheid zien, want zij is gecamoufleerd door die mensen die hij gebruikt om anderen te overtuigen dat God
niet bestaat.
Het oogmerk van de duivel is om mensen om de tuin te leiden en te laten geloven dat de wereld en
het bestaan van het menselijk ras middelen zijn om een doel te bereiken. Zijn grootste succes was de
invoering van het humanisme en, in bijzonder, het werelds humanisme.
Het humanisme, een zogenaamd verlangen te zorgen voor de noden van het menselijk ras door het
uitschakelen van sociale onrechtvaardigheid, is gebrekkig. Zij die het humanisme in hun leven
adopteren doen dat als een vervangmiddel voor het geloof in God en het is begrijpelijk waarom zij
dat doen. Jammer genoeg hebben vele religies dissidenten voortgebracht wier gedragingen niet
beïnvloed zijn door God. Hun haat jegens anderen en hun moordzuchtige bedoelingen worden
uitgeoefend in de naam van God terwijl het in feite Satan zelf is die elk van hun handelingen
inspireert. Dat doet hij om de mensen van God weg te jagen. Deze duistere zielen begaan vreselijke
onrechtvaardigheden en gebruiken de Naam van Mijn geliefde Vader om hun goddeloze daden te
stellen. Zij rechtvaardigen die daden nadien in de naam van hun religie en zij veroorzaken daardoor
dat veel mensen elk geloof in God verwerpen.
Seculier humanisme, onder toejuiching van alle goede dingen in de naam van sociale rechtvaardigheid, is
zeer aantrekkelijk voor die zielen die zacht van hart zijn want hun bedoelingen zijn goed. Spijtig is dat
wanneer zij deze doctrine omhelzen, zij beweren dat de Schepping van de wereld een toevalligheid was, tot
stand gekomen door de natuur. Maar dat is niet waar, want de wereld is geschapen door Mijn Eeuwige
Vader. Geen enkele wetenschapper zal ooit in staat zijn om de Schepping van de wereld te verklaren omdat
deze kennis nooit aan de mens zal bekendgemaakt worden.
De verwerping van het bovennatuurlijke en het Bestaan van God betekent dat jullie alle morele
richtlijnen verwerpen die van God komen. Dat houdt in dat de zedelijke beginselen, een diep gevoel van
wat God behaagt of niet, niet kunnen behouden blijven en dat leidt tot duisternis. In plaats daarvan zal de
mens zich alleen richten naar zijn lichamelijke noden en hij zal zijn ziel veronachtzamen. Bij zijn dood
zal zijn ziel, die hij weigerde te erkennen als een leven-gevende Gave van God, nog steeds niet Gods
Barmhartigheid aanvaarden. Veel van deze zielen zullen, op dat punt, zichzelf volkomen vervreemd
hebben van Gods Barmhartigheid.
Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen het humanisme
omarmen. En als resultaat daarvan zal zij al die zielen meesleuren in een gebrekkige interpretatie van de
Waarheid over hun bestaan. De wereld zal vervolgens dit nieuw type van kerk omhelzen – een kerk die
begaan is met sociale onrechtvaardigheden – maar er zal geen woord gesproken worden over de
belangrijkheid van de redding van jullie ziel.
Jullie Jezus

1164. Moeder van Verlossing: De Ware Kerk zal een Restkerk worden.
Zaterdag, 28 juni 2014, 15:03 u.
Mijn liefste kind, de grootste misleiding die over de mensheid zal neerdalen, zal komen van binnen de
Kerk van mijn Zoon op Aarde en zij zal worden uitgelokt door Zijn vijanden, die er op slinkse wijze in
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geïnfiltreerd zijn. Satan zal de Kerk van mijn Zoon binnenkomen en de tekenen daarvan zullen duidelijk
waargenomen worden door diegenen bij wie de Geest van God stevig is ingeplant in hun ziel.
Het geloof van de heilige dienaren van mijn Zoon zal worden verbrijzeld, aangezien velen zich zullen
gedwongen voelen om Hem in de steek te laten door heiligschennende daden. Aan veel arme ongelukkige
dienaren zal worden gevraagd om trouw te zweren aan een nieuwe eed en zij zullen te bevreesd zijn
om er vandoor te gaan, hoewel velen diep in hun hart zullen beseffen dat het verkeerd is.
Veel nieuwe regels zullen geïntroduceerd worden in de Kerk van mijn Zoon op Aarde, aangezien
duizenden nieuwkomers in de Kerk zullen beëdigd worden en ze zullen niet betrouwbaar zijn, want zij
zullen de Ware Geest van Christus niet in hun hart hebben. Zij zullen de Kerk binnendringen en
getuigenis afleggen van een nieuwe ene-wereldreligie die mijn Zoon, Jezus Christus, niet zal eren. Niet
alleen zullen zij Hem niet dienen, hun taak zal erin bestaan om de behoeften te dienen van het
humanisme, dat in zijn kern het Bestaan van God, Zijn Bovennatuurlijk Wezen en alles waar Hij voor
staat, zal ontkennen.
De geestelijken, die ooit hun leven aan God verpandden, zullen in dit grote bedrog worden
meegesleurd en als gevolg daarvan zullen zij het Ware Geloof verliezen. Zij zullen niet het belang
propageren van de redding van de zielen, die mogelijk werd gemaakt door de dood van mijn Zoon aan het
Kruis. Het Kruis staat in het centrum van het Christendom. Er is slechts één Kruis en het zal door het Kruis
zijn dat de eerste zichtbare tekenen van het verraad van mijn Zoon zullen waargenomen worden. Nieuwe
soorten kruisen zullen geïntroduceerd worden die het Kruisteken en wat het beduidt in de harten van de
mensen, bits zullen afwijzen.
Niet-gelovigen, die tot nu toe geen interesse hadden in het Christendom, zullen in de zogenaamde
nieuwe één-wereld-kerk worden binnengeleid. Samen met alle andere religies, die niet voortkomen uit de
Waarheid, zullen ze spotten en grijnzen met de kinderen van God die trouw zullen blijven aan het Woord van
God.
De Ware Kerk zal een Restkerk worden en dit Leger zal zich in de hele wereld verenigen om de
heiligen van de eindtijd te worden en zij zullen door de Heilige Geest worden bekrachtigd om de Waarheid te
ondersteunen. Zij zullen bespuwd, uitgelachen en ervan beschuldigd worden radicaal te zijn, net zoals mijn
Zoon, Jezus Christus, beschuldigd werd van ketterij toen Hij de Aarde bewandelde om de Waarheid te
verkondigen.
Het zal enorm veel moed vergen om trouw te blijven aan het Woord van God, want jullie zullen beschuldigd
worden van wangedrag. Jullie misdaad, zullen de vijanden van God zeggen, is dat jullie onwaarheden over
deze gruwel verspreiden. Al wat van God komt zal tot leugen worden verklaard, terwijl de waarheid
waarvan zij zullen beweren dat die vertegenwoordigd wordt door de nieuwe één-wereldreligie, een leugen
zal zijn.
De Heilige Geest zal echter diegenen ondersteunen die de Heilige Evangeliën blijven verspreiden en mijn
Zoon zal jullie bedekken en beschermen. De toekomst van het voortbestaan van het menselijk ras en
het recht op het Eeuwige Leven, beloofd aan elke man, vrouw en kind, zullen op jullie schouders
rusten. Het zal de Restkerk zijn die het Licht van God brandend zal houden in een wereld die in duisternis
zal gedompeld zijn.
De geest van het kwaad zal velen van jullie op de proef stellen en leugens in jullie hart zaaien om jullie af te
wenden van de Waarheid. Helaas zullen velen van jullie het té moeilijk vinden om trouw te blijven aan jullie
overtuigingen en jullie zullen verleid worden om jullie rug toe te keren aan mijn Zoon.
Om ervoor te zorgen dat jullie sterk, moedig, kalm en in vrede blijven, terwijl jullie het Kruis van mijn Zoon op
jullie schouders nemen, moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden. Voor velen van jullie die het er moeilijk
mee hebben om te aanvaarden dat deze dingen gaan gebeuren, zal er een dag komen waarop jullie dit
Kruistochtgebed (158) drie keer zullen bidden, omdat de druk die op jullie zal worden uitgeoefend om
mijn Zoon te verloochenen, overweldigend zal zijn.

Kruistochtgebed (158)
Bescherm mij tegen de ene‐wereldreligie.
“Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe één‐wereldreligie, die niet afkomstig is van U.
Ondersteun mij op mijn reis naar de vrijheid, langs de weg naar Uw Heilige Koninkrijk.
Houd mij in vereniging met U, wanneer ik bestookt word en gedwongen word om leugens te slikken die door Uw
vijanden worden verspreid om de zielen te verderven.
Help mij om vervolging te weerstaan, om standvastig te blijven aan het Ware Woord van God tegenover valse
doctrines en andere heiligschennissen, die ik misschien onder dwang zal moeten aanvaarden.
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Neem mij op, door de gave van mijn vrije wil, in het Domein van Uw Koninkrijk, om mij in staat stellen op te
staan en de Waarheid te verkondigen, wanneer men zal beweren dat zij een leugen is.
Laat mij nooit wankelen, aarzelen of in angst weglopen wanneer ik geconfronteerd word met vervolging. Help
mij om standvastig en trouw te blijven aan de Waarheid zolang ik leef. Amen.”
Ga, mijn lieve kinderen, en aanvaard dat deze dingen zullen gebeuren, maar weet dat als jullie trouw blijven
aan mijn Zoon, jullie zullen helpen om die zielen te redden die in dwaling zullen gedompeld worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1165. Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van diegenen die slechte daden
stellen en valselijk beweren Hem te dienen.
Zondag, 29 juni 2014, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wie zich verschuilt achter religie om mensen van andere geloofsovertuigingen
kwaad te berokkenen, komt niet van Mij. Religies die haat wegmoffelen en andere gezindten
demoniseren, dienen God niet.
Wanneer mensen Mij, Jezus Christus, gebruiken als een schild om er zich achter te verbergen, in hun
zoektocht om onschuldigen te vermoorden en af te maken, dan is dat de grootste heiligschennis.
Mensen die in God geloven, moeten weten Wie God is, wat Hij de wereld gezegd heeft en hoe Hij Zijn
kinderen onderricht heeft door de Tien Geboden, bedoeld om Hem te dienen.
God is Liefde. Hij verschoont geen enkele vorm van haat. Indien en wanneer jullie mensen religie
zien gebruiken als een dekmantel om anderen pijn te berokkenen, voor welke reden ook, dan moeten
jullie weten dat dit niets te maken heeft met liefde voor God. Haat komt van Satan en hij verspreidt
zijn venijn onder religieuze fanatici, om zo zijn woede tegen God te uiten. Door binnen te dringen in
diegenen die een verstoord begrip hebben over Wie Ik Ben, slaagt hij erin haat tegen God te verspreiden.
Mensen zullen zich dan afvragen: “Hoe kan God zulk een kwaad in Zijn Naam toelaten?” Het antwoord is dat
het kwaad altijd zal gevonden worden op plaatsen waar God vereerd wordt, omdat deze plaatsen
door de Boze zorgvuldig worden uitgekozen, om schande te brengen over elke religie die God
vereert. Door deze activiteiten zullen mensen zich van God afkeren en zal Hij de schuld krijgen voor elke
slechte daad, uitgevoerd door diegenen die beweren Hem te dienen.
De haat verbergt zichzelf zorgvuldig. Hij zal gewoonlijk kenbaar worden door diegenen die beweren God
te vertegenwoordigen, zogezegd om gerechtigheid te doen geschieden voor de vijanden van God. De haat
zal voorgewend worden als een ‘uitdrukking van bezorgdheid’ tegelijk met de veroordeling van
zogezegde slechte zaken zoals zij de wereld willen laten geloven. Kerken van verschillende
belijdenissen, over de hele wereld, zijn van binnenuit door Gods vijanden geïnfiltreerd. Het doel is
schande toe te brengen aan de Naam van Mijn Eeuwige Vader. Het gevolg daarvan is dat in alle hoeken van
de wereld een diepe argwaan is ontstaan en een gebrek aan vertrouwen in God. De logische
veronderstelling is immers dat Gods vertegenwoordigers in Zijn Naam kwaad hebben aangespoord en
daardoor is het geloof in God gebrekkig. Dit is waarom de wereld verzonken is in haat, corruptie en
oorlogen, omdat het Satans plan is om elke religie te vernietigen die de Ware God vereert. Diegenen
die deze boosaardigheden veroorzaken hebben geen liefde in hun ziel.
Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van diegenen die slechte daden stellen en valselijk beweren Hem te
dienen. Indien jullie dat toch doen en jullie jezelf daardoor van God verwijderen, dan zijn jullie gevallen voor
de leugens die Satan jullie wil laten slikken. Oordeel anderen nooit omwille van hun geloof – goed of kwaad.
Veroordeel nooit Mijn Eeuwige Vader of Mij, Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon, omwille van de zonden
welke diegenen bedrijven die Zijn Kerken dienen. De mens is en zal altijd hier op Aarde een zondaar zijn. De
zonde zal altijd de vloek van de mens zijn, totdat Ik wederkom. Maar God beschuldigen van zonde is een
even zo verschrikkelijke heiligschennis als dat het onmogelijk is.
Word jullie bewust van het feit dat Satan bestaat en dat hij dat feit zorgvuldig verbergt, zodat hij zielen
zover kan brengen om God, de Schepper van al wat Is en zal Zijn, te vervloeken. Weldra zullen al deze
gruweldaden voorbij zijn en alle Glorie zal Mij toekomen. Het zal niet lang meer duren voor Satan
vernietigd wordt en het menselijk ras in staat zal zijn om duidelijk te zien Wie Ik Ben en welk
Glorievolle Leven Ik bij Mijn Tweede Komst zal brengen.
Jullie moeten waakzaam blijven voor al wat in Mijn Heilige Naam aangeboden wordt, want jullie zullen
merken dat niet alles van Mij komt.
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Jullie Jezus

1166. Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid.
Ontken de Waarheid en jullie verloochenen Mij.
Maandag, 30 juni 2014, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jullie, Mijn dierbare volgelingen, moeten weten dat de poorten der Hel nooit Mijn
Kerk zullen overweldigen, hoewel veel van Mijn Kerk op Aarde zal worden vermorzeld, zoals voorspeld.
Maar de Waarheid kan nooit sterven. Mijn Woord zal nooit sterven noch zullen Mijn Onderrichtingen
worden vergeten door diegenen die in ware vereniging met Mij zijn.
Alleen diegenen die trouw blijven aan Mijn Woord kunnen zeggen dat ze deel uitmaken van Mijn Kerk op
Aarde. Diegenen die elke vorm van manipulatie van de Heilige Evangeliën of elke aanpassing van
Mijn Onderrichtingen toejuichen, zullen niet langer in staat zijn om te beweren dat zij Mij dienen.
Zouden heilige dienaars van Mij een alternatieve leer durven verkondigen dan diegene die aan de
mensen werd gegeven door Mijn apostelen en de profeten, voor Mijn Tijd, dan zullen zij onmiddellijk
verdreven worden.
Ik waarschuw al diegenen die iets omarmen dat als heilig beschouwd wordt – maar dat gevormd en
ontworpen is door mensenhanden – en die dat erkennen als van Mij komend, dat Ik jullie zal
verjagen, want jullie zullen jezelf niet langer Mijn dienaren kunnen noemen. En mochten jullie andere
zielen in dwaling leiden, dan zal jullie bestraffing tijdens jullie levenstijd beginnen en nog lang
voortduren na jullie vertrek uit dit leven.
Mijn Woede is jullie onbekend, omdat jullie het nog niet hebben meegemaakt. Maar weet dit. Jullie die Mij
zullen verraden weten reeds wie jullie zijn, want jullie geloof is al verzwakt. Velen van jullie zijn al gevallen en
jullie zwakheid zal jullie ondergang worden. Jullie zullen Mij verraden, Mij ontkennen en Mijn vijanden
omarmen, want jullie zullen zo verstrikt zijn in de nieuwe religie – het seculiere humanisme dat als een wolf
gekleed in schaapskleren zal komen om jullie te verslinden – dat Ik zal worden vergeten. Jullie ambitie en
het verlangen om die vijanden van Mij te behagen die tot grote hoogten zullen stijgen in de rangen van Mijn
Kerk – zullen jullie verblinden voor de Waarheid. Dat zal de oorzaak van jullie ondergang zijn en van allen
die jullie in ernstige dwaling zullen meesleuren.
Wanneer Mijn Kerk Mijn Onderrichtingen ondersteboven draait, binnenstebuiten en achterstevoren,
dan zullen jullie weten dat de tijd voor de antichrist is gekomen om de centrale plaats in te nemen.
Diegenen die het beest aanbidden zullen hun eigen doodvonnis ondertekenen en hun vrije wil, een Heilige
Gave van God, aan Mijn vijanden overhandigen. Zodra jullie aan deze nieuwe valse leer een eed zweren,
zullen jullie schuldig zijn aan het kruisigen van Mij en jullie straf zal zwaar zijn.
Waarom, kunnen jullie vragen, zouden jullie gestraft worden voor jullie gehoorzaamheid aan jullie
voorgangers? Het antwoord is eenvoudig. Toen jullie een eed zwoeren om Mij te dienen, stemden jullie
ermee in om de Waarheid te handhaven. Wanneer jullie deze eed breken, vanwege jullie gehoorzaamheid
aan die vijanden van Mij die eraan komen, dan ben Ik het niet, Jezus Christus, die jullie zullen dienen.
Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid. Ontken de Waarheid en jullie
verloochenen Mij. Als jullie Mij verloochenen, als dienaars van God, dan zullen jullie niet langer geschikt zijn
om Gods kinderen te onderrichten op weg naar hun Eeuwige Redding.
Jullie Jezus

1167. Jullie geloof zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren.
Dinsdag, 1 juli 2014, 20:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die uitstraalt van Mijn leerlingen die Mij in deze tijd volgen, omringt
alles. Zij is het Licht, dat brandend onder jullie Mijn Liefde ondersteunt, en dat overal wordt waargenomen
waar Ik vereerd word. De Heilige Geest blijft uitgestort worden over Mijn Kerk op Aarde terwijl zij
opbokst tegen de beproevingen en de rampspoed die haar dagelijks belagen.
De geest van duisternis echter blijft zwaar wegen op de naties omdat de handlangers van de Boze al het
mogelijke doen om elk spoor van Mij, Mijn Woord en Mijn Ware kerk, van het oppervlak van de aarde te
verdrijven. Wees ervan overtuigd, hoe zwaar jullie lasten ook zijn, dat Ik met jullie Ben, naast jullie loop en bij
elke stap op jullie weg hulp bied om tegenspoed te overwinnen. Jullie geloof zal op de proef gesteld
worden als nooit tevoren. Jullie moed zal jullie van tijd tot tijd in de steek laten, jullie volharding zal tot het
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uiterste getest worden en jullie aanvaarding van de Waarheid in twijfel getrokken. Men zal jullie eruit
pikken, bespotten en belachelijk maken; de oorzaak van dat alles schuilt in de gemene daden van
diegenen die Satan gebruikt om Mij, Jezus Christus, te bestrijden. Maar niets zal Mijn Kerk en Mijn
ware volgelingen klein krijgen.
Diegenen die gehoorzaam blijven aan het Woord van God zoals dat al zo lang bestaan heeft, zullen
voortgaan met Mij te vertegenwoordigen op de Aarde. Mijn Bescherming zal jullie bedekken als een
onzichtbaar omhulsel en jullie geloof zal nooit verzwakken, eens jullie strijden met het Zwaard van
God.
Blijf Mij trouw en Mijn Licht zal verder schijnen over het menselijk ras. Mijn Belofte is dat Mijn Kerk
behouden zal blijven, zij het kleiner van omvang dan nu, tot de Grote Dag van de Heer aanbreekt.
Jullie Jezus

1168. Moeder van Verlossing: Het zal binnenkort onwettig worden om openlijk te
verklaren dat jullie Jezus Christus volgen.
Woensdag, 2 juli 2014, 16:40 u.
Lieve kinderen, indien de mensen getuigen zouden zijn van de Majesteit van mijn Zoon, Die op de
Hemelse Troon zit, aan de rechterhand van de Eeuwige Vader, dan zouden ze hun hoofd van
schaamte en wroeging laten hangen.
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, wordt aanbeden, vereerd en overladen met grote liefde door de engelen
en de heiligen in de Hemel. Op aarde wordt er zeer weinig respect getoond tegenover Hem Die een
verschrikkelijke dood ondergaan heeft om de mensheid van de zonde te redden. Hoe wenen de
Hemelen op dit moment in de geschiedenis, omdat overal pogingen worden ondernomen om de Aarde te
ontdoen van elk teken dat naar mijn Zoon verwijst. Niet tevreden met het uitbannen van de Allerheiligste
Kruisen in de openbare ruimte, zal het binnenkort onwettig worden om openlijk te verklaren dat jullie Jezus
Christus volgen.
Men zal zeer weinig verdraagzaamheid aan de dag leggen tegenover Christenen die trouw blijven aan
het Woord en die de weg naar God volgen. Zelfs die heilige dienaren die belijden Jezus Christus te
dienen, zullen te zwak zijn om het Christendom te verdedigen en zij zullen zichzelf laten dwingen om
deze wetten te aanvaarden. In veel gevallen zullen de verraders onder hen de afschaffing van het
Kruis en van de Waarheid van het Christendom vergemakkelijken. Na verloop van tijd zullen ze allemaal
een valse leer vereren, samen met andere geloofsovertuigingen die niet van God komen. Omdat zij door hun
eigen vrije wil het pad van dwaling zullen kiezen, betekent dit dat zij zullen weigeren om Gods
Barmhartigheid te aanvaarden en zij zichzelf tot de duisternis veroordelen.
Jullie mogen mijn Zoon nooit verraden om welke reden ook, want Hij is de Weg van de Waarheid en alleen
Hij kan jullie Eeuwig Heil brengen.
Jullie geliefde Moeder
De Moeder van Verlossing

1169. God de Vader: Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven
komt van Mij.
Donderdag, 3 juli 2014, 16:40 u.
Mijn liefste dochter, de mens heeft de controle over zijn eigen bestemming omdat hem de vrijheid van
keuze gegeven werd, als een Geschenk van Mij.
Sommigen kiezen het juiste pad naar Mijn Hemels Koninkrijk, dat is door Mijn Eniggeboren Zoon,
Jezus Christus. Anderen kiezen onverstandig. Door de gaven van de mens, onder meer intelligentie,
kennis en vrije wil, worden velen hoogmoedig. Anderen zoeken onwaarheden en grote materiële
geschenken, die de wereld aanbiedt, totdat uiteindelijk enkel nog hun onmiddellijke verlangens
belangrijk voor hen zijn. Door in te stemmen met zelfzuchtige daden en handelingen, door geheel vol van
zichzelf te zijn en steeds te zoeken naar persoonlijke voldoening en dat ten koste van anderen, veroordelen
zij zichzelf tot de zonden die hen tot slaaf zullen maken.
Door te weigeren de Gave van Eeuwig Leven te aanvaarden, die Ik meebreng voor jullie allen die in Mijn
Koninkrijk zullen delen, zullen jullie, lieve kinderen, voor eeuwig van Mij gescheiden zijn. Ik kom in deze tijd
tussenbeide omdat het van zichzelf vervuld zijn in de wereld alle liefde tot Mij in jullie hart heeft uitgeroeid. Ik
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kom om jullie de Waarheid te brengen, de kennis van Mijn Koninkrijk en een herinnering aan de twee
keuzes, die jullie zullen aangeboden worden. De eerste keuze is om Mijn Hand van Barmhartigheid te
aanvaarden en een glorievol leven te leiden door te delen in het Goddelijk Leven van Mijn Nieuw
Koninkrijk. De tweede keuze is om te kiezen voor de eeuwige duisternis en slaven te worden van de
afgrond, waar Satan voor altijd zal verblijven.
Zo velen onder jullie weigeren Mijn Liefde, de kennis die Ik jullie gaf door Mijn Heilig Woord, en de
waarschuwingen die jullie door de profeten gegeven worden. Geloof niet dat de wereld van vandaag
verschilt van de tijd op Aarde tot op heden. De mensheid is niet veranderd. De zonde is nog steeds jullie
gesel en het is alleen door strijd te leveren tegen de vijand die jullie ellende en verdriet brengt, dat jullie in
staat zullen zijn om het Leven dat Ik voor jullie geschapen heb, te aanvaarden.
Luister nu wanneer Ik jullie herinner aan Mijn Belofte. Ik heb een Eeuwig Paradijs geschapen dat jullie
toebehoort. Het zal jullie Eeuwig Leven schenken naar lichaam en ziel. Het wacht op jullie. Verkwansel
jullie erfenis niet. Dat zal Mijn Hart breken als jullie dat doen en jullie zullen die beslissing eeuwig betreuren.
Luister nu naar Mijn Oproep, want Ik zal elk mogelijk teken zenden, elk mogelijk Wonder en elke Genade,
om jullie versteende harten wakker te schudden totdat Ik in jullie binnenste de kennis van de Waarheid
opwek.
Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven komt van Mij.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1170. De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat
beantwoord.
Zaterdag, 5 juli 2014, 17:46 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij grote Zegeningen brengen aan de wereld van vandaag, terwijl Ik de
Geest van Liefde schenk aan elke natie, door de Kracht van de Heilige Geest.
Deze Gave van Liefde zal velen omhullen, ook diegenen die Mij niet aanvaarden en de wereld zal
getuige zijn van grote daden van naastenliefde. Als jullie van zulke wonderen horen, wanneer naties
andere naties die in grote nood zijn, zullen helpen, herken die dan als tekenen van de Hemel.
Mijn Liefde zal velen verleiden als zij zich verspreidt via Mijn Bijzondere Tussenkomst in deze
bijzondere tijd. Luister naar Mij, Mijn geliefde leerlingen want Ik wil dat jullie weten dat wanneer jullie bidden
voor vrede, Ik Mijn Vrede aan jullie geef. Wanneer jullie bidden dat de liefde de haat overwint, zal Ik jullie
Mijn Liefde geven. Wanneer jullie bidden om jullie geloof te versterken, dan zal Ik Mijn Liefde over jullie
uitgieten en jullie geloof zal groeien. Wanneer jullie geloof groeit, zullen jullie Mijn Woord verspreiden door
het voorbeeld. Wanneer jullie zonder voorbehoud liefde uitstralen naar anderen, dan wandelen jullie in Mijn
Naam. Door jullie acties, zullen anderen jullie voorbeeld volgen.
De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat beantwoord. Om haat te overwinnen
moeten jullie altijd met liefde antwoorden, want liefde verzwakt de geest van het kwaad. Indien
voldoende mensen liefde voor elkaar zouden tonen, in elk aspect van hun leven, dan zou de haat niet
kunnen gedijen.
Mijn Liefde is onder jullie aan het groeien. Neem haar mee en verspreid ze, want zij zal leven geven aan
allen, ook aan diegenen die haar het meest nodig hebben.
Jullie Jezus

1171. Moeder van Verlossing: Ik zal nauw samenwerken met mijn dierbare Zoon,
Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden.
Zondag, 6 juli 2014, 14:25 u.
Mijn kind, mijn tijd als de Moeder van Verlossing, waarin ik nauw zal samenwerken met mijn dierbare
Zoon, Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden, is vastgelegd.
Ik zal vanaf vandaag alles doen wat Hij van mij verlangt om Hem te steunen wanneer Hij in de
wereldse zaken tussenbeide komt om Zijn Barmhartigheid te openbaren.
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De weg naar verlossing is een zeer moeilijke weg, omdat het nooit gemakkelijk is om de ogen van de
blinden voor de Waarheid te openen. Niets is meer frustrerend dan getuige te moeten zijn van die arme
zielen die niet kunnen zien omdat zij niet willen zien. De koppigheid van de mens is een grote hinderpaal en
daarom zijn veel gebeden en offers nodig vanwege al diegenen die gezegend zijn met het Licht van God in
hun hart. Het zal jullie edelmoedigheid zijn om jullie vrije wil aan mijn Zoon te geven, het geschenk dat Hij
verlangt, die het de Heilige Geest mogelijk zal maken om neer te dalen op die zielen die grote behoefte
hebben aan mijn Zoons Barmhartigheid.
Het kan een grote uitdaging zijn om de Waarheid te verkondigen door jullie geloof alleen. Maar hoewel veel
mensen trouw zijn aan mijn Zoon, beschikken zij niet over de gave van inzicht. Het blinde geloof in God is
een grote Gave en wordt gegeven aan diegenen die teder zijn van hart en verstoken van hoogmoed.
Daarom, lieve kinderen, sta op en bereid jullie voor op de grote strijd om de zielen. Het zal de grootste
opdracht zijn, zelfs voor de sterksten onder jullie. Sta mij toe, jullie Moeder, jullie in de komende tijden te
leiden, want ik ben jullie Voorspreekster en Jezus Christus heeft mij grote Genaden geschonken die
mij in staat zullen stellen jullie mee te nemen langs het pad naar grote Gelukzaligheid.
Ga in vrede om God te beminnen en te dienen. Aan jullie die Hem volgen, als kleine kinderen, zal elke
mogelijk bescherming verleend worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1172. Moeder van Verlossing: Alleen met de Liefde van God in jullie ziel, kunnen
jullie het Woord van God verspreiden.
Dinsdag, 8 juli 2014, 16:00 u.
Mijn lieve kinderen, weten jullie niet dat het door Gods Liefde voor jullie allen is, dat Hij mij toestond om
Zijn Allerheiligste Woord te verkondigen bij elke verschijning van mij, de Moeder van God, die in de
wereld plaatsvond.
Het was de wens van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat ik mijzelf bekendmaakte, zodat bekering naar
de Waarheid zou kunnen plaatsvinden. En zo zal het zijn in al mijn heiligdommen, in de hele wereld, dat
God de Waarheid bekend zal maken tot de Grote Dag van de Heer aanbreekt. Jullie moeten allen
samenwerken om God eer te geven in al mijn heiligdommen, zodat Hij, in Zijn Barmhartigheid, grote
Genaden zal uitstorten over zelfs de meest onwaardige zielen, want zij zijn diegenen die Hij het meest zoekt.
Het zijn niet alleen de goed opgeleiden op het gebied van de Heilige Evangeliën die Hij, mijn Zoon,
naar mij wil zien komen. Neen, het zijn diegenen die een leegte in hun hart voelen, waardoor zij niet in
staat zijn innerlijke vrede te vinden hoezeer ze daar ook naar zoeken. Veel mensen zoeken naar geluk,
vrede en vreugde in dit leven en vinden het zelden. Zij kunnen nooit echte vrede vinden indien ze geen liefde
kunnen vinden. Alleen liefde voor anderen kan jullie dicht bij God brengen, want zonder liefde zullen jullie
nooit Gods Tegenwoordigheid vinden.
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om naar mij te komen, de Moeder van Verlossing, en mij te vragen om
te bidden, zodat God jullie met Zijn Liefde zal vullen. Wanneer jullie dit gebed bidden zal ik mijn Zoon
vragen, om gehoor te geven aan jullie oproep. Zoek de liefde en toon haar, welke liefde voor anderen
jullie in je hart ook hebben, en laat anderen erin delen. Wanneer jullie dat doen, zal mijn Zoon jullie met zo
veel liefde vullen dat jullie dan klaar zullen zijn om haar onder elkaar te delen. Liefde zal haat uitroeien.
Indien jullie enige vorm van haat voor een ander mens voelen, dan moeten jullie mijn Zoon, Jezus Christus,
smeken om jullie van deze infectie te bevrijden.

Kruistochtgebed (159)
Smeekbede om Gods Liefde.
“O Moeder van Verlossing, ik vraag u om namens mij te bemiddelen als ik smeek om Gods Liefde. Vul mijn ziel,
een leeg vat, met de Liefde van God, zodat wanneer het overvol is, het zal overlopen op de zielen die ik zo
moeilijk mededogen kan betonen.
Door de Kracht van God, vraag ik dat ik bevrijd word van alle gevoelens van haat die ik zou kunnen hebben voor
diegenen die uw Zoon verraden.
Maak mij nederig van geest en vul mij met edelmoedigheid van ziel, zodat ik de Leer van Christus kan volgen en
Zijn Liefde kan uitbreiden in elk deel van mijn leven. Amen.”
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Men spreekt over liefde alsof zij gemakkelijk kan gevoeld worden, maar voor velen vereist dat grote
nederigheid verstoken van alle hoogmoed. Zonder jullie zelf voor God te vernederen, zullen jullie Zijn Liefde
niet voelen. En zonder de Liefde van God, kunnen jullie niet gedijen. Alleen met de Liefde van God in
jullie ziel kunnen jullie het Woord van God verspreiden.
Zonder Zijn Liefde zullen de woorden die jullie in Zijn Naam spreken, nutteloos zijn en beroofd van
leven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1173. Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen maar niet gemakkelijk
om na te leven.
Woensdag, 9 juli 2014, 15:48 u.
Mijn geliefde dochter, Mijn instructie aan allen die Mij vereren is: vurig bidden voor de beroering die
weldra in de wereld zal uitbarsten. Vele gebeurtenissen zullen zich ontvouwen en die houden
allemaal verband met verdeeldheden veroorzaakt door religieuze haat en hebzucht. Maar wanneer de
verachting voor Mij, die reeds duidelijk is in de wereld, vanuit Mijn Eigen vier muren komt, dan zullen jullie
weten dat de tijd nabij is. Want wanneer zij Mij vervloeken en diegenen die Mij liefhebben vervolgen,
dan zullen zij getuige zijn van Mijn Tussenkomst, die als een donderslag zal plaatsvinden.
Velen zullen Mijn vrijwillige aanvaarding van vervolging, die altijd het lot zal zijn van diegenen die Mij volgen,
verwarren met de aanvaarding van boosaardige zaken en een bereidheid om toe te staan dat deze dingen
gedijen. Maar dat zou onjuist zijn. Alle Liefde komt van Mij. Alle kwaad komt van Satan. Wanneer de twee
botsen, zal grote ontwrichting zich ontplooien. Het kwaad kan niet gedijen wanneer Ik er tegen opsta. Zelfs
Satan zelf kan zijn venijn slechts verspreiden in overeenstemming met Gods Wil.
Het kwaad dat de wereld besmet, zal vernietigd worden. Twijfel daar niet aan. Jullie moeten echter het
kwaad erkennen voor wat het is, want Satan zal het altijd voorstellen als iets goeds. Zijn favoriete tactiek
bestaat erin een verdraaide zienswijze over Mijn Leer te geven met daarin vervat grote misleidingen, die
enkel zullen opgemerkt worden door de zielen waarin Gods Geest Zijn verblijf houdt. Zo velen verspreiden
verschillende versies van Mijn Leer en maken hun eigen interpretaties wat velen tot verwarring brengt.
Wanneer diegenen die beweren Mij te kennen Mij kruisigen, door hen die Mij dienen te kwellen, weet
dan dat die niet van Mij zijn – want hoe zou dat kunnen?
Wees in vrede, want alles wat jullie moeten weten staat in Mijn Heilig Woord. Mijn Woord is zeer eenvoudig,
gemakkelijk te begrijpen, maar niet gemakkelijk om na te leven. Leef door Mijn Woord en liefde zal de
drijvende kracht zijn achter elk woord dat jullie spreken, elke handeling die jullie stellen en elk
gebaar dat jullie maken. Wanneer jullie geen liefde gewaarworden uit de mond van diegenen die
beweren heilig te zijn, dan is dat niet het Woord van God waarnaar jullie luisteren. Integendeel, jullie
horen dan een menselijke interpretatie, die bedorven is.
Al wat niet voortkomt uit Mijn Goddelijkheid, is niet van Mij.
Jullie Jezus

1174. Weten wat Ik onderwezen heb is op zichzelf niet goed, tenzij jullie elkaar
beminnen zoals Ik jullie bemin.
Zondag, 13 juli 2014, 16:27 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen kunnen vergeleken worden met de knoppen van een bloem. De
knoppen bloeien en groeien door de voeding van de bodem waarin ze zich bevinden. Maar tenzij de grond
vruchtbaar is, kunnen de knoppen zich niet ontwikkelen tot volgroeide bloemen die het oog van de
toeschouwer verrukken.
Als de bodem rijk is, zal de bloem gezond zijn. Als hij vol ongedierte zit, dan zal de bloem niet bloeien. Zelfs
de gezonde bodem, indien besmet met gif, kan geen gezonde levende plant voortbrengen. Tenzij Gods
kinderen naar het Woord van God luisteren, de Waarheid in zich opnemen en de Geboden van God
onderhouden, zullen ze leeg zijn en zonder geestelijke vrede. Alleen door zelf instemmend te
luisteren naar wat het Woord van God belooft, kunnen jullie verwachten om te gedijen of vrede te
vinden.
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Veel mensen, als gevolg van de leugens die satan over de hele wereld verspreidt om zielen te misleiden,
voelen zichzelf verloren en zonder geestelijk leven. Het leven kan alleen worden bereikt door Mij, Jezus
Christus, als jullie Redder te aanvaarden. Zelfs dat is op zich niet genoeg. Jullie moeten je ook in
herinnering brengen wat Ik jullie heb geleerd. Weten wat Ik onderwezen heb is op zichzelf niet goed,
tenzij jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin. Als jullie trots verkondigen dat jullie een leerling van Mij
zijn, dan zijn jullie hypocriet, tenzij jullie anderen liefhebben en voor anderen doen wat jullie graag zouden
verwachten dat voor jullie zelf gedaan wordt.
Als jullie Mij kennen, zullen jullie anderen beminnen, ongeacht aan welke zonden ze schuldig zijn.
Jullie zullen anderen nooit beoordelen in Mijn Naam, want jullie hebben dat recht niet.
Jullie Jezus

1175. De wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn Lichaam
is het grootste verraad gepleegd.
Dinsdag 15 juli 2014, 18.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn Lichaam is
het grootste verraad gepleegd.
Mijn Woord werd aan flarden gescheurd en velen van diegenen die zeggen onderlegd te zijn in Mijn Leer,
zullen zich niet bewust zijn van de vervolging, die Mijn Kerk zal moeten ondergaan. Net zoals Ik vervloekt
werd gedurende Mijn Kruisiging, door diegenen die hoogmoedig opschepten over hun opperste
wijsheid betreffende Mijn Wegen, zo zal Ik aangeklaagd worden bij Mijn tweede komst om Mijn
Koninkrijk op te eisen.
Ondankbare zielen, verstoken van eenvoud en nederigheid, zullen nooit de stem aanvaarden van
diegenen die zij beschouwen als onwaardig om de Waarheid uit te spreken. Zij zullen de Waarheid
nooit aanvaarden, want wanneer zij leugens aannemen in Mijn Naam, dan zal er in hun hart geen plaats
meer zijn voor de Geest van God om hun zielen te overstromen. In plaats van de mensheid voor te bereiden
op Mijn Grote Barmhartigheid – de Dag die Ik de wereld beloofde – zullen zij hun rug toekeren. Zij zullen de
Goddelijke Tekenen niet herkennen die gezonden worden om hun harten te openen en gereed te maken
voor Mij, omwille van hun hoogmoedige en verharde harten. Zij zullen ook al doen wat mogelijk is om te
verhinderen dat het Woord van God elke zondaar in de wereld zou bereiken en daarom zal Ik hun dit
nooit laten vergeten.
Wie een ziel voor Mij laat verloren gaan, verliest zijn eigen ziel. Hij die Mijn Weg blokkeert zal zelf niet
meer weten waar naartoe. Diegene die zweert tegen de Wil van God zal vervloekt zijn. Wat hebben
jullie werkelijk van Mij geleerd indien jullie je de Waarheid van Mijn Belofte om terug te komen niet kunnen
herinneren? Mijn Koninkrijk zal op Aarde komen zoals het is in de Hemel en zij die er niet in geslaagd zijn te
vatten wat Ik zei, hebben er helemaal niets van begrepen. Zij zullen de Genaden die Ik nu zend
verkwanselen en zichzelf opsluiten in een gevangenis van zo’n duisternis dat zij op de Grote Dag
verblind zullen zijn door Mijn Licht.
Mijn Tijd is nabij en wat Ik nog kan doen om jullie voor te bereiden, doe Ik. Mijn Liefde blijft zo Groot als
zij Barmhartig is, maar jullie moeten ook jezelf helpen, want het is niet gemakkelijk om Mijn Belofte van
Redding waardig te worden.
Jullie Jezus

1176. Het menselijk verstand is niet in staat om alles wat van Mij is te begrijpen.
Donderdag, 17 juli 2014, 17:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn die diegenen die Mij liefhebben moeten doorstaan is deze
van de duisternis van de ziel. Hoe meer jullie je met Mij en in Mij verenigen, hoe meer Ik in jullie zal
lijden. Want wanneer Ik in jullie ziel woon zullen jullie als gevolg daarvan meer pijn moeten
verdragen.
Wanneer een ziel een deel van Mij wordt in volledige vereniging, en haar wil aan Mij overgeeft, dan
zal Mijn Tegenwoordigheid zichtbaar zijn in die personen. Zij zullen de haat van anderen naar zich toe
trekken, zij zullen Mijn eigen verdriet ervaren omdat zij getuigen zijn van de oneerlijkheid, de
onrechtvaardigheid en de boosheid vanwege de zonden in de wereld. Hun zintuigen zullen aangescherpt
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worden, hun begrip van geestelijke zaken – als gevolg van het lijden met Mij – zal vele dingen openbaren,
die in hen een dieper begrip zullen doen ontstaan over de strijd tussen God en Satan.
Zij zullen begrijpen wat hun ziel, hun lichaam en hun zintuigen heeft overspoeld, maar dat betekent
niet dat zij het gemakkelijk zullen kunnen aanvaarden. Het menselijk verstand is niet in staat om alles
wat van Mij is of alles wat van Mij komt te begrijpen. Maar indien zij Mij zullen vertrouwen en erkennen dat al
het goede van Mij komt, dan zullen zij Mij in staat stellen om groter te worden in hen, voor het welzijn van
allen.
Ik kan grote dingen tot stand brengen wanneer jullie Mij toestaan in jullie ziel te wonen. Aan zoveel
mensen kan Mijn Gave van Barmhartigheid geschonken worden wanneer jullie Mijn Liefde toestaan zich op
deze manier te verspreiden. Het is door de slachtofferziel dat Ik kan tussenkomen om de zielen van
anderen te redden. Aanvaard altijd dat wanneer Ik de Gave van het Lijden aanbied, deze grote beloningen
meebrengt voor de mensheid als geheel. Mijn Barmhartigheid is Mijn geschenk aan jullie. Aanvaard
welwillend de verschillende manieren waarop Ik werk, want de pijn van de vereniging met Mij zal van
korte duur zijn.
Aanvaard Mij zoals Ik Ben, en niet zoals jullie denken dat Ik zou moeten zijn.
Jullie Jezus

1177. God de Vader: Wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede heersen.
Vrijdag, 18 juli 2014, 15:52 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is van Mij en Ik behoor al Mijn kinderen toe. Ik Ben van jullie.
Mijn kroost zal een grote omwenteling meemaken wanneer Ik Mijn engelen zend om Mijn getrouwen
bekend te maken en spoedig alle kwaad zal verbannen zijn. Mijn vijanden zal Ik vermorzelen totdat elk
spoor van pijn en smart, dat de mensheid ondergaat, is weggeveegd. Geen tranen meer, geen smart,
geen lijden, want alle Macht behoort Mij toe.
Mijn Plan is zich al aan het ontvouwen, ofschoon weinig mensen zich daarvan bewust zijn. Maar Ik zeg jullie
dit. Veeg jullie tranen weg. Vrees Mijn Tussenkomst niet want het is Mijn Wil die samengevoegd wordt bij die
van Mijn kinderen – weldra. Wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede heersen, niet alleen in jullie
harten maar op Aarde zoals in de Hemel. Vertrouw op Mij.
Vrees Mijn Hand niet, want alleen diegenen die Mij volledig verwerpen zullen lijden. Ik wens geen wraak en
Ik zal zelfs de harten doordringen van diegenen die Mij vervloeken. Mijn Barmhartigheid betekent dat zeer
weinigen van Mij zullen willen scheiden, wanneer Ik Mijzelf laat kennen door Mijn Zoon, Jezus
Christus. De zwakken zullen sterk worden. De bangeriken zullen moedig worden en zij wier hart vol haat is,
zullen van Mijn Liefde doordrongen worden.
Ik bemin en verlang naar al Mijn kinderen en daarom zal Ik Mijn Koninkrijk herwinnen met zo weinig mogelijk
lijden.
Alstublieft, vertrouw op Mij, volledig. Want de dag is nabij waarop alleen het Licht van Mijn Goddelijkheid op
Aarde zal heersen en alle vrede zal jullie toebehoren.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1178. De door mensen gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden.
Zondag, 20 juli 2014, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld onder de geest van de duisternis vertoeft, wordt het heel
moeilijk voor diegenen die geloven in Mij, Jezus Christus, om trouw te blijven aan Mijn Woord. Wanneer
Mijn Kerk wankelt, dan zullen de gelovigen zich gedesillusioneerd voelen bij alles wat Ik leerde en ze
zullen worstelen in hun geloof.
Het is niet Mijn verlangen dat jullie je aandacht afleiden van het Woord van God en wanneer jullie dat toch
doen, zullen jullie Mij niet Aanwezig vinden. Wanneer Mijn Woord niet wordt nageleefd, en wanneer jullie
jezelf toestaan om in een vals gevoel van veiligheid te worden meegenomen – wanneer de zonden als
onbelangrijk terzijde geschoven worden – dan zullen jullie het moeilijk vinden om trouw te blijven
aan Mijn Onderrichtingen.
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Sta op, jullie allemaal, en luister naar Mijn Stem nu Ik jullie dit vertel. Alles wat Ik jullie geleerd heb, als
zijnde Heilig, zal uiteen gerukt worden. Velen van jullie zullen het verwarrend vinden wanneer zoveel
Onderrichtingen die Ik aan Mijn Kerk gaf, binnenkort zullen worden afgewezen als niet meer bedoeld voor
deze tijd. De tijden waarmee jullie zullen geconfronteerd worden zullen veel angst meebrengen, want
de richtlijnen waarop Mijn Kerk werd gebouwd zullen aan jullie niet langer verstrekt worden. Het
bouwwerk zal instorten, het geloof van Mijn gewijde dienaren zal, boven jullie begripsvermogen,
verzwakt worden en alle Waarheid zal worden omvergeworpen. De door de mens gemaakte leer zal
jullie ziel niet voeden. Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie met het Geloof voeden, dat jullie geschikt maakt
om Mij te volgen. Wat jullie ook verteld wordt, jullie moeten altijd trouw blijven aan Mij, want Ik zal altijd
trouw blijven aan jullie.
Wanneer jullie van Mij scheiden, zal Ik voortdurend dicht bij jullie staan, proberend om jullie terug naar Mij te
trekken. En terwijl jullie kunnen wegwandelen en jullie leven afstemmen om leugens te aanvaarden, zal Ik
jullie nooit in de steek laten. En wanneer jullie helemaal verloren zijn, zal Ik jullie vinden en jullie
terugbrengen in Mijn Rijk. Ik zal jullie nooit in de steek laten hoewel jullie Mij willen verloochenen.
Jullie Jezus

1179. God de Vader: Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn Heerlijk Koninkrijk zal
spoedig van jullie zijn.
Maandag, 21 juli 2014, 14:23 u.
Mijn lieve kinderen, toen Ik de wereld schiep, deed Ik dat om Mijn Bestaan te delen met ieder van jullie.
Mijn Liefde werd dan gedeeld en het was toen dat de wereld één werd in Mij. Mijn engelen verblijdden
zich in Mijn nieuw gestichte Koninkrijk en Mijn Liefde verspreidde zich verder dan Mijn Rijk, omdat Ik wenste
dat het zo zou zijn.
Terwijl Mijn Liefde afgekeurd werd, wist Ik dat Mijn Verdriet nog zou toenemen wanneer Ik de Aarde
vernieuwde om een einde te stellen aan de zonde. Mijn Tijd is nabij, waarin allen zullen leven in
overeenstemming met Mijn Wil. Mijn Heilige Wil zal Tegenwoordig zijn in de harten van Mijn kinderen.
Allen zullen weer vreugdevol zijn. Tot die Grote dag zullen de mensen veel leed moeten dragen omdat de
zonde een grote afscheiding van Mij veroorzaakt heeft.
Zolang de zonde bestaat, zal de mens te lijden hebben onder de beproevingen die hem aangedaan worden
door hem die Mij haat. Hij, de duivel, zal zichzelf voordoen alsof hij jullie liefheeft, alsof hij om jullie geeft en
hij zal ieder van jullie blijven beïnvloeden, totdat Ik Mijn Zoon zend om jullie in Zijn Heilige Armen te
verzamelen. Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn Heerlijk Koninkrijk zal spoedig van jullie zijn en
jullie zullen, samen met jullie families, leven in Mijn Heilige Wil. Wanneer Mijn Goddelijke Wil Zich
onder jullie vervuld heeft, zal de wereld, die de Hemel en de aarde omvat, één worden. Wanneer Wij
één zijn, zal er geen pijn of verdriet meer zijn, omdat de zonde volledig zal uitgeroeid zijn.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1180. Moeder van Verlossing: Jezus Christus, wordt niet bemind door de mensheid
zoals Hij ooit bemind werd.
Dinsdag, 22 juli 2014, 16:50 u.
Mijn lieve kinderen, mijn Zoon, Jezus Christus, wordt niet bemind door de mensheid zoals Hij ooit bemind
werd. De onverschilligheid voor Zijn Bestaan heeft zich ontwikkeld tot een afkeer voor al Wie Hij is, wat Hij
vertegenwoordigt en alles wat Hij beloofde. Dat heeft mij veel pijn en verdriet gebracht.
Naargelang de geloofsafval groeit en zich verspreidt zal Hij, Jezus Christus, door elke natie
afgekeurd worden, totdat diegenen die Hem liefhebben en die Zijn Leer volgen, niet meer in staat
zullen zijn om hun trouw aan Hem te verklaren, zonder spot, hoon en laster te ondergaan. Diegenen
die Hem trouw zijn zullen niet in staat zijn om de Waarheid te verkondigen, tenzij ze tijd doorbrengen in
gebed, Hem smekend om hen te helpen het hoofd te bieden aan de tegenstand waarmee ze elke dag zullen
geconfronteerd worden.
Om trouw te blijven aan Jezus Christus, moeten jullie Hem onvoorwaardelijk liefhebben. Hem
waarlijk liefhebben is een grote zegen en is ook een Geschenk van God. Aan diegenen wier liefde
voor mijn Zoon verzwakt is, vraag ik dat jullie dit Gebed bidden.
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Kruistochtgebed (160)
Help mij om U meer lief te hebben.
"O mijn Jezus, Redder van de wereld, help mij om U meer lief te hebben. Help mij om te groeien in mijn liefde
voor U. Vul mijn hart met Uw Liefde en Erbarmen, opdat ik de Genaden kan bereiken om U te beminnen op de
manier waarop U mij bemint.
Vul mijn ondankbare ziel met een diepe, blijvende liefde voor U en al wat U vertegenwoordigt. Door de Kracht
van Uw Genaden, help mij om mijn naaste lief te hebben zoals U elk kind van God bemint en om mededogen te
tonen aan mensen die behoefte hebben aan Uw Liefde en die zonder geloof zijn.
Verenig mij in eenheid met U, opdat ik het Christelijke leven kan leiden, dat U ons leerde door Uw voorbeeld
tijdens Uw Tijd op Aarde. Amen.”
Bemin mijn Zoon, kinderen, en Hij zal Zijn Liefde verspreiden, zodat elk kind van God in Zijn Grote Genade
zal worden getrokken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1181. Jullie vertrouwen in Mij moet onvoorwaardelijk zijn.
Woensdag, 23 juli 2014, 17:04 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vertrouwen is een zeer slecht begrepen term wanneer het gaat over Mijn relatie
met jullie. Vertrouwen schenken is niet gemakkelijk want de mens is een zondaar en kan op elk ogenblik dat
vertrouwen verraden, zelfs van diegenen die hij liefheeft.
Vertrouwen op Mij vraagt vanwege de zielen een grote inspanning. Wanneer jullie Mij vertrouwen moet
dat vrij zijn van elke voorwaarde en vanuit jullie zelf komen. Wanneer jullie zeggen dat jullie van Mij
houden dan zijn daar vele trappen bij betrokken. De eerste is er een van geloof en liefde voor al wat
Ik onderwees en omwille van Wie Ik Ben. De tweede trap is ingegeven door liefde voor Mijn Leer en
een diep medeleven met Mij. De derde doet zich voor wanneer jullie in volledige vereniging zijn met
Mij, wanneer jullie Mijn Liefde voelen, Mijn Pijnen, Mijn Smarten en wanneer jullie begrijpen – zonder
te weten waarom – wat het betekent om een waarachtig kind van God te zijn. Het betekent de
erkenning dat Ik het Begin Ben en het Einde en dat alles uit Mij voortkomt.
Wanneer jullie Mij beminnen met een open hart, zoals dat van een kind, dan houden jullie van Mij
zonder voorwaarden. Jullie zullen dan weten dat Ik jullie te hulp zal komen wanneer alles hopeloos
lijkt, jullie zullen weten dat Mijn Liefde voor de mens eindeloos is, vrij van kwaadwilligheid, vrij van
discriminatie en dat Ik geen enkele zondaar zal afwijzen – wat zij ook mogen gedaan hebben. Vanaf
dat ogenblik zullen jullie geen twijfels meer hebben over Mijn Goddelijkheid en jullie zullen je volledig aan Mij
overleveren. Jullie zullen alles aan Mij overlaten al zullen jullie ongetwijfeld te lijden hebben vanwege andere
mensen wanneer jullie Mij op die wijze liefhebben.
Omdat Mijn Licht in jullie ziel zal uitstralen, zullen diegenen die Mij verwerpen al doen wat zij kunnen om
jullie te kleineren, te bespotten, te kwellen en jullie het leven moeilijk te maken. Want vergis jullie niet,
Christenen werden altijd geminacht en zullen blijven vervolgd worden, net zoals Ik dat was, tot op de
Laatste Dag.
Vertrouw op Mij en Ik zal jullie lasten verlichten en jullie zullen in vrede zijn zelfs terwijl jullie scheldpartijen
moeten verduren vanwege diegenen die jullie haten omwille van Mij. Wil alstublieft volgend Gebed bidden
telkens wanneer jullie je afgescheiden voelen van Mij en Ik kom jullie te hulp. Ik zal jullie vullen met
een Vrede die nergens en nooit in deze wereld kan gevonden worden.

Kruistochtgebed (161)
Om vertrouwen en vrede.
“Jezus, Ik vertrouw op U. Help mij om U meer te beminnen. Vul mij met het vertrouwen om mij over te geven in
volledige en definitieve vereniging met U. Sta mij bij om mijn vertrouwen op U te laten groeien in moeilijke
tijden. Vul mij met Uw Vrede.
Ik kom naar U toe, lieve Jezus, als een kind, vrij van alle wereldlijke banden, vrij van alle voorbehoud en ik geef U
mijn wil om ermee te doen wat U geschikt vindt tot heil van mijn eigen ziel en dat van andere zielen. Amen.”
Jullie Jezus
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1182. Moeder van Verlossing: Wie geen eerbied heeft voor het menselijk leven,
erkent God niet.
Donderdag, 24 juli 2014, 16:48 u.
Mijn geliefde kinderen van God, jullie mogen nooit vergeten hoe bijzonder jullie in Gods ogen zijn, want
Hij houdt onvoorwaardelijk van jullie allemaal. Hoezeer Hij van jullie houdt, gaat jullie bevatting te
boven. Hij glimlacht wanneer jullie glimlachen. Hij lacht wanneer jullie lachen. Hij weent wanneer jullie te
gronde gaan door pijn en verdriet en Hij wordt toornig wanneer jullie vervolgd worden door anderen.
Op dit moment in de geschiedenis, waarin de haat overal volken teistert en onschuldigen gemarteld,
onderdrukt en vermoord worden, zal Zijn Hand zich uitstrekken en de goddelozen straffen. Wanneer
de mensheid God tart door geen rekening te houden met de Wetten van God en, in het bijzonder, met
het respect voor het leven van een ander mens, zal Zijn Straf de wereld overspoelen. Wie geen
eerbied heeft voor het menselijk leven, erkent God of Zijn Goddelijkheid niet.
God is de Schepper en Ontwerper van het Leven – Hij geeft het en alleen Hij heeft de Bevoegdheid
om het weg te nemen. Oh hoeveel verdriet is er op dit moment in Zijn hemels Koninkrijk omwille van de
agressie die tegen Zijn Schepping aangewakkerd wordt door de Boze.
Jullie moeten God vragen om het lijden te verlichten, dat in de wereld wordt veroorzaakt door mensen wier
harten koud, boos en vol haat zijn. Diegenen die anderen terroriseren hebben jullie gebeden nodig.
Gelieve dit Gebed te bidden om de zwakken en onschuldigen te beschermen en om de verschrikkingen te
verlichten die de mens op dit moment moet verduren.

Kruistochtgebed (162)
Tot bescherming van de zwakken en onschuldigen.
“O God, Almachtige Vader, bescherm alstublieft de zwakken en de onschuldigen, die lijden door de handen van
mensen met haat in hun hart. Verlicht het lijden van Uw arme hulpeloze kinderen.
Geef hun alle genaden die ze nodig hebben om zich te beschermen tegen Uw vijanden. Vul hen met moed, hoop
en liefde, opdat zij zich in hun hart ertoe kunnen brengen om diegenen die hen kwellen te vergeven.
Ik vraag U, lieve Heer, mijn Eeuwige Vader, om diegenen die de Wet van het Leven trotseren te vergeven en om
hen te helpen in te zien hoezeer hun daden U beledigen, opdat zij hun gedrag kunnen wijzigen en troost zoeken
in Uw Armen. Amen.”
Kinderen, bid, bid, bid tot bescherming van diegenen die lijden als gevolg van hun trouw aan God, de
Eeuwige Vader, en voor diegenen die het slachtoffer zijn van wrede en zinloze oorlogen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1183. Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de schuldige
zijn gedachten heeft laten leiden door hoogmoed.
Zaterdag, 26 juli 2014, 19:59 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kwam als een Koning, maar nu, vandaag, roep Ik tot jullie als een bedelaar,
want Ik heb geen greintje hoogmoed, omdat dat onmogelijk zou zijn.
Ik roep vol verlangen naar Gods kinderen, zodat Ik in hun verharde harten een sprankeltje liefde zou
kunnen opwekken – een liefde die voortkomt van Mijn Eeuwige Vader, maar die slaapt en vergeten is.
Ik, Jezus Christus, Ben ook vergeten, hoewel er niet één mens op de wereld is die niet van Mij
gehoord heeft. Zij kennen Mij, maar vergeten Wie Ik Ben. Sommigen kennen Mijn Naam, maar die betekent
niets voor hen. Sommigen hebben Mij lief, maar zijn te zeer in beslag genomen om met Mij te spreken, het
blijft bij hier een daar een knikje uit erkentelijkheid voor Mij. Anderen hebben van Mij gehoord, maar in hun
ogen Ben Ik alleen maar een afbeelding, iets van een voorbij tijdperk – een profeet, misschien, die al dan
niet geloofwaardig was. En voor andere zielen, die maar weinig begrip hebben van geestelijke zaken, Besta
Ik niet. Ik Ben een verzinsel van de verbeelding, een schepsel geschapen in de geesten van vurige
toegewijde mensen, die zich vastklampen aan strohalmen in de hoop dat er na de huidige een nieuwe
wereld zal bestaan. Laat Mij jullie ervan verzekeren – God is God. De mensheid is geschapen door Mijn
Eeuwige Vader, omdat dit deel uitmaakte van Zijn Plan voor het eeuwige universum. Alles Was, Is en zal
Zijn, door het Bevel en de Wil van Hem Die Is en Die zal Zijn. Allen zullen voor God neerbuigen, zo ook Zijn
vijanden, in de wereld van Mijn Vaders Schepping.
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Omdat de mens steeds meer slaafs verknocht wordt aan alles wat hij ziet, aanraakt en voelt door zijn
zintuigen – zal zijn geestelijk leven dor worden. Wanneer jullie geloven dat alles begint en eindigt met deze
wereld, dan zeggen jullie dat Ik niet Besta. Jullie ontkennen Mij, de Mensenzoon, gezonden om jullie te
verlossen van het bedrog van de duivel. Ik Ben van Mijn Vader. Ik maakte deel uit van Zijn Groot Goddelijk
Plan. Wij zijn allen één, maar jullie, mijn geliefde kinderen, hebben geleefd in een woestijn beroofd van leven
en in onwetendheid van wat Mijn Godheid voorstelt. Mijn Koninkrijk is volmaakt en was door Mijn Vader
geschapen. Het menselijk ras was volmaakt, totdat het verwoest werd door de grootste zonde in Mijn
Vaders Ogen – de zonde van hoogmoed. Wees op jullie hoede voor de zonde van hoogmoed, want
deze ontwikkelt zich als gevolg van Lucifers eigenliefde. Lucifer, de hoogste onder Mijn Vaders
Hiërarchie (der engelen), geloofde dat hij alles kon doen wat hij wenste omdat hij een vrije wil had,
maar hij faalde erin dit te begrijpen. Hij genoot niet alleen de Gave van de vrije wil, maar ook Mijn
Vaders vertrouwen. Mijn Vader betoonde volledig vertrouwen in heel Zijn Schepping. Helaas was dat
niet wederzijds.
Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de schuldige zijn gedachten, verstand en
daden heeft laten leiden door hoogmoed. Eens de hoogmoed zich in jullie ziel genesteld heeft, zullen jullie
onmiddellijk een afstand scheppen tussen julliezelf en Hem Die jullie schiep uit het niets, uit slechts een
handvol klei. Hij boetseerde jullie en schonk jullie Gaven. Hoogmoed is de grootste bedreiging voor
de mensheid, want zij overtuigt jullie ervan meer kennis te hebben dan God. Indien jullie dat geloven,
dan zijn jullie niet waardig om in Zijn Naam of zelfs om gewoon te spreken. En zo jullie het toch doen,
zullen jullie een milieu scheppen waarin alle zonden aanvaard worden als zijnde goede zaken.
Wanneer dat gebeurt, zullen jullie niet alleen anderen misleiden, maar jullie zullen ook julliezelf
bedriegen.
Jullie Leraar
Jullie geliefde Jezus

1184. Een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat bezoedeld en
corrupt is.
Zondag, 27 juli, 2014, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Vrede zal binnenkort van jou zijn en van allen die Mij, Jezus Christus, in
dit leven dienen; Vrede die door de Kracht van Mijn geliefde Vader aan de wereld zal gegeven worden.
Ik zegen jullie allen die trouw proberen te blijven aan Mijn Woord en vooral al diegenen die ernaar hunkeren.
Jullie zouden kunnen denken dat de mensen van alle andere religies – tezamen met diegenen die niet
in Mijn Eeuwige Vader geloven of die Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld niet
aanvaarden – verloren gaan, maar dat zou onjuist zijn. Elke ziel die poogt om geestelijke volmaaktheid te
bereiken en die onwetend kan zijn van de Waarheid, is geliefd bij Mijn Vader, Die Geheel-Liefdevol,
Almachtig en Volmaakt is in al wat Hij doet.
Het menselijk ras is onvolmaakt vanwege de zonde en toch werd elk mens geschapen naar het Beeld van
Degene Die hem het leven gaf. Als zodanig zal iedere man, vrouw en kind weer volmaakt worden, in
lichaam en ziel, van zodra de plaag van de zonde is uitgeroeid. Wanneer de vijanden van God
verbannen zijn en wanneer de onvolmaaktheid van lichaam en ziel niet langer obstakels creëert
tussen de mens en God, zullen allen Één zijn met Mijn Vader. Het Nieuwe Koninkrijk, bestaande uit
Hemel en Aarde, zal één worden. De mens zal Één worden in God, door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon
en Zijn Plan voor de wereld zal worden voltooid.
Jullie kunnen je nooit volledig voelen, want eens de zonde bestaat, veroorzaakt ze scheiding van God. Maar
de tijd zal komen dat alle smart, die de Aarde zwaar schaadt, wordt weggevaagd. Liefde en vreugde
zullen haar overspoelen en een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat bezoedeld en corrupt
is.
Alleen dan zal heel Gods Schepping weer ongeschonden worden.
Jullie Jezus
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1185. Ik werd bespot, belasterd en ervan beschuldigd immoreel te zijn, een
leugenaar en een ketter.
Maandag, 28 juli 2014, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik Mijn blik laat gaan over de kinderen van God, dan barst Mijn Hart van
Liefde die net zo teder is voor een pasgeboren baby als voor een man in zijn 100ste levensjaar. Het maakt
geen verschil uit. Jullie zijn allen een kind van God, behoedzaam gegroeid in de schoot van jullie moeder,
overeenstemmend met de Heilige Wil van Mijn Vader. Zie, al wat geschapen werd van het begin tot het
einde, was en zal altijd overeenstemmen met de Heilige Wil van God. Dus ongeacht wie jullie zijn,
onder welke beproevingen jullie te lijden hebben, welke vernederingen jullie te dragen hebben
wanneer jullie door de maatschappij verworpen worden omwille van jullie ras, gezindte, sekse of
kleur – weet dat jullie allen kostbaar zijn in Gods Ogen. Alleen de zonde scheidt jullie van Hem.
De vervolgden onder jullie beroepen zich op Mijn Liefde en Mijn Lijden. Jullie lijden is ook het Mijne. Ik zoek
de eenzamen en de bedroefden op, die vreselijk te lijden hebben onder discriminatie – de uitgestotenen van
jullie maatschappij – en Ik trek hen als eersten tot Mij. Over hen zal Ik eerst Mijn Grote Barmhartigheid
uitstorten. Indien jullie door anderen afgewezen en met wrede minachting in dit leven behandeld
worden, weet dan dat Ik met jullie Ben. Jullie hebben het Kruis van de Calvarieberg gekregen en jullie
zijn gezegend, in weerwil van wat jullie wellicht denken. Jullie levenslot is Mijn lot. Ik verduurde
discriminatie tijdens Mijn Leven op Aarde. Ik werd bespot, belachelijk gemaakt en ervan beschuldigd
immoreel te zijn, een leugenaar en een ketter.
Vrees niet, want wanneer jullie onterecht van zulke misdrijven beschuldigd worden, dan zijn jullie de Mijnen
– helemaal van Mij. En Ik Ben van jullie.
Jullie geliefde Jezus

1186. Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan nieuwe opvattingen aan want Ik Ben
zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.
Donderdag, 31 juli 2014, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, elke visionair, ziener of profeet, die van Mij komt, zal al snel geconfronteerd
worden met grote beproevingen, zoals ze die voordien nog nooit hebben moeten verduren. Velen die
hun betrouwbaarheid erkennen en die loyaal aan hen zijn geweest, zullen hun de rug toekeren en zij
zullen aan de kant geschoven worden, aangezien de geest van duisternis natie na natie omhult, waar
liefde en naastenliefde zullen verdwijnen. Man tegen man, land tegen land, de mens tegen God.
Deze periodes van onrust zullen voor velen beangstigend zijn en jullie enige bron van troost en kracht zal
van Mij komen, maar alleen als jullie Mij zoeken. Ik Ben jullie Rots, de Rots die ondoordringbaar is, de
Rots die niet kan afbrokkelen, de Rots die jullie zullen omarmen als er niets stevigs meer overeind
zal staan in de huizen die aan Mijn Geest onderdak bieden. Bouwwerken die gebouwd werden om Mij te
eren, zullen ineenstorten. Sommige zullen worden omgevormd in andere gebouwen, die voor andere
doeleinden zullen dienen, maar niet om Mij te eren.
Ik Ben de Rots waarop de Kerk werd gebouwd en Ik zal eeuwig blijven bestaan. Velen zijn op zoek
gegaan naar Mij en Ik gaf ze Leven. Anderen kwamen, maar konden Mij niet vinden omdat het hun koppige
harten ontbrak aan liefde en grootmoedigheid van geest. En nu, naarmate alles wat Ik jullie geleerd heb
wordt uitgedaagd en het fundament waarop Mijn Kerk gebouwd is dooreengeschud wordt op een
wijze die jullie verstand te boven gaat, zal Ik nog steeds op Mijn plaats blijven. Solide als de Rots die
Ik Ben, en jullie zullen tot Mij komen op zoek naar troost, kracht en moed. Ik zal gehoor geven aan elk van
jullie, door uitstorting van de grote Genaden die voor jullie gereserveerd zijn, voor de tijden die in het
verschiet liggen. Ik Ben de Kerk. Ik Ben Aanwezig in de Kerk. Het gebouw is gemaakt van steen, maar Ik
Ben de Rots, waarop het fundament van Mijn Kerk werd gebouwd. Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan
nieuwe opvattingen aan, want Ik Ben zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.
Mijn Kerk zal overeind blijven staan, want Ik Ben de Kerk, tot aan het einde der tijden.
Jullie geliefde Jezus
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1187. Velen zijn geroepen maar weinig mensen zijn uitverkoren om Mij trouw te
blijven.
Zaterdag, 2 augustus 2014, 10:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mij volgen bij deze laatste reis van Mij om Mijn Vaders Verbond te vervullen,
kan vergeleken worden met een groep klimmers die een berg bestijgen. Weet dat dit een hoge berg
is, een zwaar terrein vol hindernissen, die zelfs voor de meest ervaren bergbeklimmer problemen
zullen meebrengen, omdat er verrassende en onverwachte bochten en krommingen zullen
voorkomen op elk niveau en achter elke draai. Zij die vertrouwen op wat Ik zeg en Mij volgen met een
open en bereidwillig hart, zullen deze reis gemakkelijker vinden dan anderen. Hoe dan ook, velen die in het
begin van deze reis vol vertrouwen zijn, kunnen te vlug gaan en te grote sprongen nemen in een
poging om de top te bereiken. Dat zijn de mensen die het hardst zullen vallen en hun afdaling naar de
bodem zal zeer pijnlijk zijn.
Anderen die geen ervaren klimmers zijn, maar die de duidelijke instructies volgen, die hun gegeven
worden door Hem die hen leidt, zullen in vele gevallen het eerst de top bereiken. Hun vertrouwen, hun
geduld en hun bereidwilligheid om de bergtop te bereiken, tegen elke prijs, zullen hen voorzien van grote
energie en bezieling, die hen zal steunen in hun opgang naar de top. Zij die niet geregeld halt houden om
hun dorst te lessen, zullen uitgedroogd raken en zij die vergeten eten mee te nemen zullen hun krachten niet
kunnen bewaren.
Elke stap van deze reis biedt nieuwe uitdagingen, gevaarlijke bochten en zwerfkeien bijna onmogelijk
om over te klimmen. Alleen een zeer sterke persoon, gezond naar geest en lichaam, zal overeind blijven in
de klim naar de top. Zij zullen afgeleid worden door anderen die het geloof verloren hebben in hun eigen
bekwaamheid om hun weg omhoog naar de berg te gaan en die zullen hen voortdurend proberen weg te
trekken van hun taak.
Vervolgens zullen er weer anderen zijn, jaloers op hen die rasse schreden voorwaarts maken, die zullen
proberen om de klimmers te doen struikelen door valkuilen en andere hindernissen op hun weg te plaatsen
om hen te doen vertragen. Deze ontgoochelde en jaloerse zielen zullen alles doen wat kan om de
vastberaden en toegewijde klimmer te beletten om de top te bereiken. Zij zullen leugens bedenken in hun
pogingen om die klimmers onderweg te overtuigen om te stoppen – weg te gaan, uit vrees voor grote
gevaren die kunnen opduiken. Zij zullen hun zeggen dat de leider van de bergbeklimmers niet geschikt is om
hen naar de top te loodsen en zij daarom in groot gevaar zullen verkeren, indien zij zo dom zouden zijn om
verder te gaan op – naar hun beweringen – zo’n gevaarlijke en moeilijke reis.
En zo zal Mijn Reis verder gaan tot op de Dag dat Ik zal Wederkomen. Velen zijn geroepen, maar weinig
mensen zijn uitverkoren om Mij trouw te blijven. Sommigen zijn geroepen en volgen Mij. Nadien verraden
zij Mij. Hun haat voor Mij is het ergst van al, want zij zijn degenen die Mij zielen brachten op deze reis
naar Verlossing. Maar wanneer zij vallen voor de bekoring van Satan, die verschrikkelijke leugens in
hun zielen binnenbrengt, dan zijn zij het die zielen van Mij zullen wegtrekken.
Alleen de nederige ziel, teder van hart – vrij van kwaadwilligheid, hoogmoed en zelfzucht, zal erin
slagen de top van de berg te bereiken. Wanneer dat plaatsvindt, zullen diegenen die van Mij weggingen
en Mij hebben verraden, niet meer weten waar naartoe, want het pad dat naar de heuvel leidde zal er niet
meer zijn.
Jullie Jezus

1188. Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden
niet van Mij.
Dinsdag, 5 augustus 2014, 14:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu de Waarheid van wat er gaat komen zich verspreid heeft, hebben bekeringen
Mij overal gevolgd waar Mijn Gebeden voor de mensheid worden gebeden. Mijn Restleger zal groeien en
zich vermenigvuldigen, net zoals mijn vijanden. Waar Mijn Leger gaat, zullen de vijanden van dit Werk
meedogenloos volgen. Vechtend, schoppend en venijn spuwend, zullen jullie hen kennen door het kwaad
dat uit hun mond stroomt. Jullie zullen de Mijnen herkennen door de manier waarop ze zullen belasterd
worden in Mijn Naam.
Jullie mogen nooit de moed verliezen tegenover de haat. Jullie moeten begrijpen wie aan het werk is in deze
gevallen en hem niet accepteren, want dan geven jullie hem gewoon meer macht. De invloed van de Boze
op de kinderen van God wordt zichtbaar en daarvan getuigen de verdeeldheid die volkeren scheidt, de
moorden, de vervolging en de pogingen die gedaan worden om het Christendom totaal te vernietigen.
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Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden niet van Mij. Zij beledigen Mij en
veroorzaken Mij grote schande. Hardvochtig beoordelen zij anderen en voelen schuld noch wroeging
wanneer ze anderen belasteren – alleen een brandend verlangen om de haat te bevorderen. Lafaards zijn al
diegenen die zich achter een sluier van religieuze vroomheid verbergen en durven te verklaren of een ander
mens al dan niet geschikt is om Mij te dienen. Ze hebben het lef om aan anderen hun kennis voor te
schrijven van wat zij denken dat het betekent om Christen te zijn, terwijl ze zo vol van haat zijn voor Mij.
Jullie mogen je nooit inlaten met een persoon wiens hart vol haat is, wanneer hij beweert te spreken in Mijn
Naam. Negeer hem. Bid voor hem. Want als jullie Mij echt beminnen, zullen jullie mededogen aan de dag
leggen voor iedereen. Jullie zullen iemand anders niet oordelen of belasteren of leugens over hem
verspreiden en vervolgens durven beweren dat jullie van Mij zijn. Weg van Mij. Spoedig zullen jullie voor Mij
komen en zal verantwoording gevraagd worden voor jullie daden.
Het Christendom is de levenskracht die de wereld in stand houdt. Ik Ben het Licht dat dag en nacht van
elkaar scheidde en zonder Mij zouden jullie in het donker worstelen. Kom met Mij, aangezien Ik jullie riep –
of blijf helemaal weg.
Jullie Jezus

1189. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze
Boodschappen af te leiden.
Woensdag, 6 augustus 2014, 13:00 u.
Mijn lieve kinderen, wees bedachtzaam voor diegenen die jullie vervolgen in de Naam van mijn Zoon, Jezus
Christus, omdat zij zich zorgvuldig zullen verbergen achter een vernislaag van heiligheid. De Boze zal zich
nooit voordoen zoals hij werkelijk is, daarvoor is hij veel te sluw. In plaats daarvan zal hij jullie benaderen
door de zielen die hij beïnvloedt, onder een façade van liefde en velen zullen ten prooi vallen aan dit bedrog.
De woorden die hij gebruikt kunnen troostend en verleidelijk klinken, maar zij zullen een ongemakkelijk
gevoel in jullie ziel achterlaten.
Wanneer op bevel van mijn Eeuwige Vader Boodschappen aan de wereld gegeven worden, dan zullen die
nooit eisen stellen aan jullie. Zij zullen nooit aan een persoon macht geven over jullie om jullie aan te zetten
eer te brengen aan gelijk welke levende persoon. Alle glorie moet God toekomen. Niemand kan jullie
verlossing beloven, want die kan alleen van God komen. Jullie mogen je ziel voorbereiden zoals jullie
geleerd werd door mijn Zoon Jezus Christus, en de Sacramenten ontvangen. Jullie mogen de Genadegaven
aanvaarden die jullie geschonken worden door mij, de Onbevlekte Maagd Maria, maar jullie hebben van
niemand de toestemming nodig om waardig gemaakt te worden mijn Zoon te dienen, in deze of enige
andere missie, bekrachtigd in de Hemel.
Wees waakzaam voor de vijanden van mijn Zoon, want zij zijn overal, en doen alles wat in hun macht ligt om
de mensheid blind te maken voor de Waarheid van mijn Zoons Belofte terug te komen. Hij zal spoedig
terugkeren en dan zal de Waarheid bekend gemaakt worden en alles wat Hij beloofde zal aan het licht
komen. Tot de grote Dag van de Heer moeten jullie je enkel concentreren op mijn Zoon en al jullie
vertrouwen in Hem stellen. Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze Boodschappen af te
leiden, de laatste in hun soort en om het even wie iets anders beweert, komt niet van Hem.
Vertrouw, vertrouw, vertrouw in de Barmhartigheid van mijn Zoon. Luister naar wat Hij jullie geleerd heeft –
alles staat opgetekend in de Heilige Bijbel. Zijn Woord is eenvoudig. Het is niet ingewikkeld. Volg slechts Zijn
Onderrichtingen die 2.000 jaren overspannen en dan zullen jullie vrede vinden.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1190. Zij zullen beweren dat Mijn Woord zoveel ergernis teweegbrengt dat het als
niet politiek correct zal beschouwd worden.
Donderdag, 7 augustus 2014, 23:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, ware het niet omwille van Mijn Geduld, dan zou Mijn Straf nu opgelegd worden
aan de onrechtvaardigen die Mijn Kerk op aarde teisteren.
De haat tegen de Christenheid wordt jullie op drie manieren toegediend.
De eerste is de wereldwijde geloofsafval, die wordt opgestookt door Mijn wraaknemer die de wereld misleidt
tot het verwerpen van alles wat van Mij komt en die Mij in een woestenij slingert om er weg te rotten.
De tweede komt tot stand door het rationalisme en het menselijk ingrijpen in Mijn Woord, verspreid door

915

geleerden van Mijn Woord die niet gevuld zijn met de geest van Waarheid, maar die in plaats daarvan vol
zijn van eigengerechtigheid, gevoed door trots. Ze denken zo goed ervaren te zijn in het interpreteren
van Mijn Onderrichtingen, dat zij nieuwe bijvoegsels zullen toevoegen en zullen aanpassen wat Ik
leerde om te voldoen aan hun eigen egoïstische behoeften.
En dan zijn er diegenen wier harten van steen zijn gemaakt – koud, gevoelloos en vol van diepe intense haat
voor Mij en voor elke persoon die het Christendom voor iedereen zichtbaar in de praktijk brengt.
De invloed van de duivel manifesteert zich op zoveel manieren dat de mens, alleen, niet in staat zal zijn om
weerstand te bieden tegen de eisen die aan hem worden gesteld door elk van deze drie groepen, die zullen
proberen om hem te doen ophouden het Ware Woord van God te verkondigen. Mijn Woord, zullen ze
zeggen, veroorzaakt zoveel aanstoot dat het als niet politiek correct zal beschouwd worden en dus
zal dat als de belangrijkste reden worden aangevoerd om het aanschijn van het Christendom radicaal
te veranderen. Alleen de eenvoudige mensen, wier liefde voor Mij gelijkt op die van kleine kinderen, zullen
trouw blijven aan Mij omdat de anderen te druk zullen bezig zijn met het uitvoeren van de wijzigingen die
betrekking hebben op de interpretatie van Mijn Woord. En gedurende die ganse tijd zullen de priesters die Ik
geroepen heb om te getuigen van de Waarheid, voorbereidingen treffen om de Waarheid te beveiligen.
De Waarheid verbergen zal een verschrikkelijke duisternis teweegbrengen. Ze te veranderen is een
aanfluiting van Mijn Kruisiging. Een surrogaat voor de Waarheid presenteren betekent Mij volledig
verloochenen. Toch zullen de grootste daders diegene zijn die opscheppen over hun kennis van Mij – hun
heiligheid verbergt valsheden en hun woorden en daden zullen jullie nooit tot Mij trekken want de Heilige
Geest zal niet in hun ziel wonen. Wanneer de Heilige Geest niet aanwezig is, zullen deze verraders van Mijn
Woord de duisternis vestigen in anderen, die enthousiast hun leugens zullen omarmen. Al deze valsheden
zullen het teken van de Boze dragen – de zonde van hoogmoed – de poort naar de woestijn. Zodra deze
deur opent zullen alle andere ongerechtigheden doorstromen en de zielen van alle mensen die voor de
ketterij bezwijken, zullen verdorren.
Zonder de Waarheid zullen jullie in een wereld leven waar niets van wat jullie horen jullie vrede zal
brengen. Zonder het Licht van Mijn Tegenwoordigheid zal de zon niet schijnen – zij zal donker en flauw
worden en vervolgens wazig totdat ze, door toedoen van de sterfelijke mens, niet meer in staat zal zijn om
licht te brengen zodat zij die ogen hebben en die weigerden om te zien, niet langer zullen zien, terwijl zij die
zagen en de Geest van God aanvaardden, wel zullen zien.
Jullie Jezus

1191. Moeder van Verlossing: als vervanging van het Christendom zal het
humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn.
Vrijdag, 8 augustus 2014, 21:15 u.
Mijn kind, wanneer Christenen over de hele wereld blijven vervolgd, gehoond en bespot worden, wees er
dan ook van bewust dat zij onderling verdeeld zullen worden. Ieder op zichzelf, ieder naar zijn eigen
verlangen en ieder naar zijn eigen interpretatie over wat het werkelijk wil zeggen mijn geliefde Zoon te
dienen.
Terwijl mensen bang zijn als gevolg van de verschrikking die Christenen dagelijks moeten doorstaan
vanwege boosaardige mensen, dan moeten zij beseffen dat dit slechts een vorm van geseling is die
diegenen die het Woord van Jezus verkondigen, moeten verduren. Elke poging om de Christenheid te
ondermijnen wordt ondernomen door regeringen, mensenrechtenorganisaties en andere machten die
beweren het welzijn van de mensheid te bevorderen. Als vervanging van het Christendom zal het
humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn.
Humanisme, het rationalisme dat door de Boze gebruikt wordt om mensen aan te zetten de
wetenschap te benutten om de Godheid van mijn Eeuwige Vader te ondermijnen, zal de wereld
verslinden. Uiterlijk zal zijn minzame toon om het even welke mens, die voor God geen liefde heeft in zijn
hart, weten te overtuigen dat het aantrekkelijker is dan de Waarheid. Het uiteindelijke doel van de vijanden
van mijn Zoon is de mensen ervan te overtuigen dat het humanisme superieur is aan het Woord van God.
Het humanisme levert een sluwe dekmantel voor de verraders binnen de Kerk van mijn Zoon, die erop uit
zijn om beschouwd te worden als liefdevol, meelevend en welbespraakt omtrent de noden van anderen. Zij
zullen vanaf de preekstoelen in Christelijke Kerken het humanisme prediken met al zijn lege beloften, totdat
feitelijk geen vermelding meer wordt gemaakt over het belang jullie zielen te redden. De zonde zal
verworpen worden, alsof ze een middel was om conflicten in de wereld te vermijden, maar zij zal niet erkend
worden als iets werkelijks.
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De grootste misleiding aller tijden is binnengedrongen en weldra zullen jullie het allemaal moeilijk vinden om
trouw te blijven aan de Waarheid. De Waarheid brengt inzicht en een bewustwording van wat nodig is om
echte vrede en liefde in jullie ziel te bereiken. Dat wil zeggen dat jullie zowel de Liefde als de Gerechtigheid
van God zullen kennen. Het betekent eveneens dat jullie je bewust zijn van Gods Barmhartigheid.
Wanneer alle vermeldingen van zonde uitgeroeid zijn en mijn Zoons Kerk niet langer verwijst naar
het belang van de redding van jullie ziel, dan zullen jullie weten dat de tijd gekomen is en dat mijn
Zoons Tijd nabij is.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1192. Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij
te slim af te zijn, want dat zou geen enkel resultaat hebben.
Zaterdag, 9 augustus 2014, 17:43 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de stormen woeden en er vrede uitbreekt, weet dan dat de tijd naderbij
komt voor Mijn Tussenkomst om toe te slaan. De mens zal wanorde zien waar hij ook kijkt en sommigen
zullen zeggen dat die tijd spoedig aanbreekt. Totdat jullie oorlogen zien uitbreken in verschillende delen van
de wereld en nieuwe doctrines worden samengesteld en verspreid tussen de geestelijk uitgehongerden, die
de eersten zullen zijn om ze te grijpen zoals bijen naar honing, dan alleen kunnen jullie zeker zijn van de
grote veranderingen die de Tweede Komst zullen verhaasten.
De wolken zullen voor de stormen verzamelen en de stormen zullen woeden voor de definitieve
bliksemschicht uit de hemelen geslingerd wordt. De tekenen worden steeds duidelijker voor mensen met
ogen die kunnen zien, maar de anderen zullen gewoon geloven dat er weinig rechtvaardigheid is in de
wereld – omwentelingen net zoals vroeger – net zoals er altijd geweest is. Maar weet dat de voorzegde
profetieën zullen plaatsvinden en dat zij door velen zullen waargenomen worden vóór de Grote Dag.
Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij te slim af te zijn want
dit zou geen enkel resultaat opleveren behalve dan angst te veroorzaken die in jullie harten zal
etteren. Het verontrust Mij om getuige te zijn van de verdeeldheid in de wereld, het doet Mij pijn om de
verdorvenheid te zien – die leidt tot de moord op onschuldigen – en het leed toegebracht aan de zwakken.
Het doet Mij pijn om zoveel mensen in duisternis te zien, die tranen wenen van verdriet, omdat ze niet
geloven in een toekomst. Zij hebben geen geloof in Mijn Belofte om Mijn Koninkrijk terug te winnen en om
eeuwig heil aan de mensheid te brengen. Oh hoe bedroeft Mij dat en hoe verlang Ik om die zielen de troost
van Mijn Liefde te brengen en vrede in de kern van hun zielen.
Wanneer de verstoring die de wereld teistert, in intensiteit toeneemt, moeten jullie allen jullie wapens
neerleggen en elke afwerende daad laten varen die jullie tegenover Mij plaatsen om jullie zelf te
beschermen; roep Mij dan aan in dit gebed.

Kruistochtgebed (163)
Red mij van vervolging.
“O Jezus behoedt mij voor de pijn van vervolging in Uw Naam.
Laat mij liefdevol uitzien naar Uw Hart.
Ontdoe mij van trots, hebzucht, kwaadwilligheid, egoïsme en haat in mijn ziel.
Help mij om mij echt aan Uw Barmhartigheid over te geven.
Neem mijn angsten weg.
Help mij om mijn pijn te verlichten en neem alle vervolging van mij weg, zodat ik U als een klein kind kan volgen,
in het besef dat alle dingen onder Uw Controle zijn.
Bevrijd mij van de haat van al diegenen die verkondigen U toe te behoren, maar die U in werkelijkheid
verloochenen.
Laat hun scherpe tongen mij niet treffen of hun slechte daden mij niet afleiden van het Pad van Waarheid.
Help mij om mij uitsluitend te concentreren op Uw komend Koninkrijk en om met waardigheid te volharden
tegen elke belediging die ik mogelijks om Uwentwille moet doorstaan.
Breng mij vrede van geest, vrede van het hart, vrede van de ziel. Amen.”
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Gelieve kalm te blijven wanneer de stormen aan stootkracht winnen want indien jullie Mij niet volledig
vertrouwen zullen jullie wankelen en jullie pijn zal ondraaglijk worden, wanneer jullie getuige zijn van het
kwaad dat zich voordoet als goed. Heb vertrouwen in Mij. Wijk nooit af van Mijn Onderrichtingen en bid met
overgave van jullie ziel, vrij van kwaadwilligheid, wat van jullie verwacht wordt als volgelingen van Mij.
Wanneer jullie dat doet, zullen jullie bevrijd worden en niets zal jullie verder verontrusten.
Jullie Jezus

1193. Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen
gesloten houden, dan kan Ik jullie geen gehoor schenken.
Zondag, 10 augustus 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zijn gekeerd en in hun zog zullen vele veranderingen opduiken zoals
voorspeld. Wees niet bevreesd want Ik heb jullie dikwijls Mijn Woord gegeven dat alles zal eindigen
met Mijn Grote Barmhartigheid, die elke ziel zal meeslepen tot in het Licht van Mijn Liefde en
Erbarmen. Vrees alleen Mijn Gerechtigheid maar wanneer zij ontketend wordt, weet dan dat dit zal
gebeuren voor het heil van anderen en dat het toegestaan is omwille van de verlossing van de wereld.
Bestraffingen leg Ik alleen op om de verspreiding van de haat te stoppen en om in deze zielen, die
verduisterd zijn door de bezoedeling van de zonde, een vonk van liefde op te wekken die wellicht nog steeds
smeult in hun binnenste, zodat zij naar Mij zullen komen.
Waarom gelooft een mens, en vooral de vrome mens, dat hij meer weet dan Ik? Dat hij verstandiger is dan
Diegene die hem schiep? Dat zijn rationele beoordeling van alle zaken van Mij, Mijn Tegenwoordigheid kan
wegdrukken? De arrogantie van de mens en zijn verwaandheid over zijn eigen bekwaamheid, zullen
zijn ondergang zijn. De mens heeft geen enkele macht behalve datgene wat in zijn ziel geborgen is.
Geloof, indien het zuiver is, is een machtige zaak en het is door geloof en door geloof alleen dat Ik, Jezus
Christus, jullie hoop, liefde en vreugde breng. Ik alleen kan de mens met grote gaven bekwaam maken,
maar zolang hij Mij daarom niet vraagt kan Ik ze niet aan zijn vrije wil opdringen.
Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik
jullie geen gehoor schenken omdat jullie niet naar Mij toekomen. Keer jullie altijd naar Mij en vraag Mij om
elke gunst, want Ik zal jullie oproep telkens beantwoorden. Keer jullie rug niet naar Mij terwijl jullie zeggen:
alles is in orde, het leven draagt zorg voor zichzelf. Het leven moet verdiend worden. De Eeuwigheid is een
gave vanwege God en zij wordt gegeven aan wie er om vraagt. Jammer genoeg verkwanselen velen hun
kans op Eeuwig Leven omdat zij geloven dat de mensheid machtiger is dan welke God ook die al dan niet
bestaat. En zo dicteren zij hun eigen lot en keren zij hun rug naar het Eeuwig Leven door de zonde van
hoogmoed, zo eigenwijs zijn ze.
Zij verloochenen Mij in hun aardse leven en zij zullen Mij verloochenen wanneer Ik voor hen sta, de armen
wijd open, op de Grote Dag. Zij zullen zich afkeren en binnengaan in het hol van de leeuw waar zij nooit een
minuut vrede zullen vinden.
Jullie Jezus

1194. Het Christendom zal verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden
als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid.
Maandag, 11 augustus 2014, 19:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt overspoeld met een nieuwe vorm van spiritualiteit die bestaat uit
een geloof in een superieur wezen – degene die ze de christus noemen – maar het is niet naar Mij, Jezus
Christus, naar wie ze verwijzen. Satan, in de vorm van Lucifer, aangeduid als Koning van het Licht, wordt
verafgood, niet als een kwade entiteit maar als iemand die een werk volbrengt voor God. Deze ideologie
wordt begunstigd door geheime sekten die zich ten doel stellen het Christendom te vernietigen. Velen zullen
in de occulte en magische praktijken worden meegesleurd omdat zij hunkeren naar prikkelingen. Eenmaal
erin getrokken zullen ze pionnen worden, met de tijd bezeten door de Boze.
Veel mensen hongeren naar spirituele voldoening en hunkeren naar vrede. Gelijk welke ideologie die er
aanspraak op maakt hen tot zelfontplooiing, vrede en rust te brengen en tot een dieper begrip van hun
mens-zijn, zal aantrekkelijk voor hen zijn. Velen echter zullen er een hekel aan hebben om Mij, Jezus
Christus, te volgen want de maatschappij heeft Mij veroordeeld tot de diepten van de aarde. Toch zullen ze
gesust zijn wanneer ze gevoed worden met de valse leer dat alle wegen naar God leiden. Dat is een
leugen want jullie kunnen alleen door Mij, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, tot God komen.
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Ik Ben Eén in Hem Die alle dingen schiep. Er is maar één God en Ik, Jezus Christus, Ben het
vleesgeworden Woord zodat de mensheid weer heel kon worden. Zonder Mij kunnen jullie nooit voltooid
worden, niet in dit leven noch in het volgende.
De wereld zal worden voorgehouden dat het belangrijkste doel om naar te streven de vrijheid is – vrijheid ten
koste van alles. Maar God echt eren betekent jullie vermogen opzij zetten om alleen jullie eigen belang te
dienen en als zodanig zal het Christendom verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden als een
obstakel voor de persoonlijke vrijheid. God dienen, welke God ook, zal het doel worden van vele mensen die
de Waarheid zoeken. Maar wanneer Satan door de mens geacht wordt goddelijk te zijn, zal God – in Zijn
oneindige Gerechtigheid – diegenen vernietigen die het beest eren. Het beest dat zich onder de elite en de
machtigen verbergt, geeft grote macht aan diegenen die de leugen verspreiden dat Ik, Jezus Christus, niet
besta. Dat is de grootste vloek die Satan aan de mensheid toebrengt en door zijn zwakheid bezwijkt de
mens voor de leugens die uit de mond van goddelozen vloeien.
Er is slechts één God. Er is slechts één weg naar God. Geen andere weg, ongeacht hoe glinsterend
die aan jullie gepresenteerd wordt, kan jullie naar de Vader leiden dan alleen deze die komt van Mij,
Jezus Christus, de Verlosser van de Wereld.
Jullie Jezus

1195. Moeder van Verlossing: De tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima
vervuld worden, is zeer nabij.
Woensdag, 13 augustus 2014, 14:39 u.
Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld worden is zeer nabij. Jullie
moeten niet bevreesd zijn voor deze tijden, maar omarm ze want jullie moeten weten dat het Verbond van
Mijn Vader eindelijk zal voltooid worden zoals het bedoeld was. De antichrist zal, uiteindelijk, zijn troon
innemen in de Kerk van Mijn Zoon op aarde en niets zal dat verhinderen. Velen zullen de profetieën
ontkennen die Ik aan de wereld openbaarde en zij zullen dat doen op eigen verantwoordelijkheid. Diegenen
die de waarschuwingen die aan de wereld gegeven werden weigeren te aanvaarden, en die Gods vijanden
volgen, zullen hun ziel in gevaar brengen en het is voor deze misleide zielen dat Ik jullie vraag om vurig te
bidden.
Op dit ogenblik wordt de strijd gestreden voor het menselijk ras en tot verlossing van al Gods kinderen.
Groot kwaad wordt berokkend aan diegenen die standvastig trouw blijven aan de Waarheid van alles wat
mijn Zoon de wereld openbaarde. Men kan nooit een deel van Zijn Woord of de Heilige Bijbel nemen om
het vervolgens terzijde te leggen ten gunste van iets waarbij men zich behaaglijker voelt. De
Waarheid is nooit gemakkelijk om te aanvaarden want het kan de harten vervullen met vrees, zelfs bij de
dapperste en moedigste Christenen. De Waarheid wordt altijd verworpen en toen de doornenkroon op het
Heilig Hoofd van mijn Zoon, Jezus Christus, werd geplaatst, waren de priesters en de oudsten van die tijd
aan het bidden in de tempel en zij brachten glorie aan God terwijl hun trawanten Hem vervloekten toen Hij
stierf op het Kruis. Zo ging het vroeger en zo zal het ook vandaag gaan wanneer de wereld wraak neemt op
het Woord van God en het binnenstebuiten en ondersteboven keert. Ik verzoek jullie dringend, lieve
kinderen, de Waarheid aan te nemen want dat zal het middel zijn om jullie opgang naar het Koninkrijk van
het Nieuwe Tijdperk te vergemakkelijken. Zonder erkenning van wat jullie nu gezegd wordt, zullen vele
zielen in dwaling vallen en het beest omarmen. Zij zullen elk individueel burgerlijk recht en vrijheid opgeven
wanneer zij de vijanden van mijn Zoon verafgoden totdat zij, uiteindelijk, hun ziel aan de Boze zullen
overhandigen.
Vrees voor de Waarheid kan leiden tot verontwaardiging omdat zij moeilijk te slikken kan zijn.
Verontwaardiging leidt tot woede en woede leidt tot haat. De haat tegen deze missie, en tegen elke vroegere
missie, zal toenemen en diegenen die mij, de Moeder van God liefhebben, zullen aangemoedigd worden om
die missie te wraken. Hoe verdriet het mij wanneer mijn naam gebruikt wordt om het Woord van Jezus
Christus te beledigen, de ene en enige Redder van de mensheid. Er zal verwarring ontstaan onder mijn
Mariale groepen zodat zij zullen beginnen twijfelen aan de waarschuwingen die Ik in opdracht aan de
wereld openbaarde te La Salette en te Fatima. Mensen zullen mijden wat ik zei en zij zullen geloven
dat de gegeven profetieën gelden voor een andere tijd in de verre toekomst.
Wanneer alle beroering losbarst en de Leer van mijn Vaders Boek herschreven is en aan de wereld wordt
aangeboden als zijnde authentiek, zullen alleen diegenen met echte onderscheiding de Waarheid begrijpen.
Jullie moeten vurig bidden voor de overleving van mijn Zoons Kerk, Zijn Lichaam op aarde, zodat Hij niet
afgedankt en voor de honden geworpen wordt. Wanneer die dag plaatsvindt, zal Gods Gerechtigheid
tussenbeide komen en zal de mensheid eindelijk begrijpen wat het is om in de duisternis geworpen te
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worden. De dag waarop het Licht van God uitdooft, is de tijd waarin alle dingen in vervulling gaan
zoals ze geprofeteerd werden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1196. Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie
getuige zijn.
Woensdag, 13 augustus 2014, 16:03 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan is nog nooit zo intens geweest, zoals hij elk soort lijden
toebrengt aan Gods kinderen in alle uithoeken van de wereld. Hoe groter de verstoring des te groter is zijn
aanwezigheid en invloed. Maar op zichzelf is hij machteloos en het is alleen door de invloed die hij uitoefent
over diegenen die open staan voor hem, dat hij dergelijke diabolische vervolgingen kan veroorzaken. Hoe
meer zielen hij bemachtigt, hoe erger de vervolging is en hoe meer hij pijnigt. Wanneer mensen die loyaal
zijn tegenover Mij, hem toelaten om verwarring en wanhoop in hun hart op te roepen, is de boosaardigheid
die daaruit voorkomt van de ergste soort. Het is dan dat zij zich tegen elkaar keren, de strijd aangaan en zich
verdelen totdat ze elkaar vernietigen.
Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie getuige zijn, of het nu in de
politiek is, de godsdienst of onder Mijn volgelingen, want zij zal altijd geworteld zijn in de verblijfplaats van
het beest, wiens regering over de mensheid tot een einde is gekomen. Hij zal echter geen seconde stoppen
in zijn plan om alle trouw aan Mij, Jezus Christus, te vernietigen.
Alleen wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden, zoals Ik het nu aan jullie geef, zullen jullie de genade vinden
om Mij te vragen om jullie te begeleiden door dit slinkse mijnenveld. Niet één van jullie is sterk genoeg in
geloof om de invloed van het kwaad te bestrijden. Zonder dagelijks gebed, waarin jullie om Mijn Hulp
smeken, zullen jullie niet in staat zijn om dicht aan Mijn Zijde te blijven. Maar wanneer Ik jullie zulke genaden
schenk, zullen jullie moedig worden en de kracht hebben om trouw te blijven aan Mij. Alleen dan zal de
Waarheid jullie staande houden.
Jullie Jezus

1197. Zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de zielen te redden, zullen
zich blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader.
Donderdag, 14 augustus 2014, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens te laten weten dat zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de
zielen te redden, zich zullen blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader.
Wanneer de mens een grote gave ontvangt door de Goddelijke Wil van Mijn Eeuwige Vader, en die daarna
weggooit, dan weent Mijn Vader. Maar wanneer een mens tracht Mijn Plan te verhinderen, te schaden
of tussenbeide te komen in Mijn Voornemen om het Verbond van Mijn Vader te vervullen – redding te
brengen voor de wereld – dan zal hij daarvoor buitengewoon lijden. Wanneer een mens gelooft in zijn
eigen macht boven die van God, dan zal hij machteloos gemaakt worden. En wanneer een mens Mij
omarmt, net zoals Judas deed, Mij zegt dat hij van Mij houdt, Mij kust op de wang en Mij vervolgens
verraadt, dan is hij niet beter dan hij die Mij overleverde aan Mijn beulen.
Ik verleen de mensheid in deze tijden grote genaden. Ik breng de mens door deze missie grote Gaven en
wat doet hij? Hij spuwt in Mijn Gelaat, zo vervuld van jaloezie, wrok en haat is hij in zijn ziel. Zij die dat doen
zullen overweldigd worden door een diep verdriet, voortkomend uit een eenzaamheid zoals zij die voorheen
nog nooit zullen ervaren hebben. Zij zullen de pijn ondergaan van het gescheiden zijn van God in dit leven
op aarde en wanneer dat gebeurt, zullen zij weten dat dit het gevolg is van hun verraad van Mij, Jezus
Christus, hun ene en enige Verlosser. Zij zullen echter ook de volle omvang begrijpen van Mijn Grote
Barmhartigheid, want door aan hen dit lijden op aarde te geven, geef Ik hun een kans om berouw te tonen
en weer geheeld te worden. Wanneer zij Mijn Wil aanvaarden, met waardigheid, dan zal Ik hun het leven in
Mijn Nieuw Koninkrijk schenken.
Word wakker, jullie allen en versta dat Mijn enig Verlangen is jullie te verrukken in Mijn Liefdevolle Armen. Ik
ben jullie vijand niet – Ik bemin jullie en verlang naar jullie met een hunker die jullie niet in staat zijn te
begrijpen. Ik zend profeten niet om jullie angst aan te jagen maar om de Waarheid te ontsluieren,
zodat Ik Eeuwige Redding kan schenken aan jullie allen, in het bijzonder aan diegenen die haar het
minst verdienen.
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Kom. Luister naar Mijn Oproep – Mijn Plan zal vervuld worden ongeacht hoezeer jullie je er tegen verzetten.
De volle waarheid van wat jullie nodig hebben om jullie door God-gegeven recht op jullie erfenis terug te
winnen, zal weldra bekend gemaakt worden. Wanneer Ik met dit nieuws kom moeten jullie dat verwelkomen
of jullie ziel verspelen.
Jullie Geliefde Jezus

1198. Moeder van Verlossing: Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten
maar jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen.
Zaterdag, 16 augustus 2014, 20:15 u.
Mijn lieve kinderen, veel mensen gaan op een gegeven moment in hun leven op zoek naar mijn Zoon, Jezus
Christus. Wanneer een ziel mijn Zoon ontdekt, dan moet er een reis van verschillende paden en van
verschillende stadia doorlopen worden. Wanneer jullie dicht bij mijn Zoon komen zal het een strijd zijn en
dus moeten jullie dit verwachten. Terwijl jullie dichter bij Hem komen, zullen jullie meer worden zoals Hij en
Zijn Eigenschappen zullen jullie bekend worden. Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten maar
jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen. Jullie zullen Zijn Liefde voelen. Zijn Pijn zal die van jullie
worden. Zijn zachtmoedigheid zal met jullie worden gedeeld en de vreugde die Hij ervaart, vanwege Zijn
onvoorwaardelijke Liefde voor de mensheid, zal die van jullie worden. Zijn Geduld zal in jullie ziel worden
ingeprent en Zijn Woord zal in jullie worden ingeworteld en wel met een inzicht dat de Heilige Geest jullie zal
verlenen.
Wanneer jullie mijn Zoon echt beminnen zullen jullie nederig worden zoals Hij en met een brandend
verlangen om Hem, koste wat kost, te dienen. Sommige zielen bereiken met de tijd de spirituele weg van
volmaaktheid, maar zij zullen deze reis niet voltooien tenzij ze al hun vertrouwen op God stellen. Wanneer
een ziel langs de weg struikelt, krijgt zij de genaden om zichzelf op te richten en verder te gaan op haar reis.
Maar indien een ziel met mijn Zoon rivaliseert en zichzelf waardig acht om het Vleesgeworden Woord uit te
dagen, dan zal zij zich afscheiden van God.
De persoon die Jezus in dit leven op aarde vindt en die Hem trouw dient, zal vrede hebben. Weinig anders in
deze wereld zal hem nog ooit tevredenstellen. Wanneer een ziel die intiem was geworden met mijn Zoon
van Hem scheidt, zal zij een vreselijke pijn verduren. Door Hem te hebben gekend en geleefd te hebben
in Zijn Hart, is deze pijn van de scheiding van mijn Zoon de ergste pijn die de mens kent.
Wanneer jullie in de verleiding komen om de Onderrichtingen van Christus te betwisten of wanneer jullie op
enigerlei wijze gedwongen worden om Hem te verwerpen, weet dan dat niets van deze wereld jullie ooit de
vrede, liefde en vreugde zal brengen die van Hem komt.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1199. Draag eerst zorg voor jullie eigen ziel en bid dan voor de anderen.
Zondag, 17 augustus 2014, 17:18 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat er geen verdeeldheid zijn onder Mijn Volgelingen in deze missie om zielen te
redden, want dat is het verlangen van hem die Mij haat. Wanneer mijn Christelijke volgelingen onenigheid
krijgen en elkaar onderling bestrijden in Mijn Naam, dan bedroeft Mij dat bovenmate. Mijn verdriet wordt nog
groter wanneer zij die Mijn Woord verkondigen het vervolgens verloochenen omdat zij anderen op gemene
wijze kwaad berokkenen met de bedoeling hun gif te verspreiden.
In Mijn Ogen zijn al Gods kinderen gelijk. Weet dat de goeden onder jullie niet immuun zijn voor de bekoring
van Satan, terwijl diegenen die in hun hart wanhopen en haten niet immuun zijn voor Mijn Gaven. Ieder van
jullie is een zondaar. Kom nooit voor Mij om te zeggen dat een bepaalde ziel Mij niet waardig is.
Beticht een andere persoon niet voor Mij door hem als boosdoener te bestempelen; want wie zijn
jullie in Mijn Ogen behalve slechts zondaars?
De wereld is vol liefde. Maar hij is ook vol haat en onverschilligheid voor Mij, Jezus Christus, omwille van het
bestaan van de zonde. Enkel wanneer de zonde uitgeroeid is zal de wereld weer geheeld zijn. Daarom
moeten jullie eerst zorg dragen voor jullie eigen ziel en bid dan voor anderen. Wanneer jullie dat doen zal Ik
Mijn Barmhartigheid uitstorten over jullie allen. De mens die zichzelf tegenover Mij verheft en kwaad spreekt
over iemand anders, zal als laatste voor Mijn Rechterstoel komen, terwijl de mens die zichzelf vernedert
tegenover Mij eerst zal komen.
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Wanneer zullen jullie echt Mijn Leer aanvaarden? Waarom zeggen jullie bij Mij te behoren wanneer jullie
anderen haten? Jullie zullen Mijn Koninkrijk nooit waardig worden totdat jullie dat kleed van
eigengerechtigheid en jullie pantser van hoogmoed afleggen.
Jullie Jezus

1200. De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen.
Maandag, 18 augustus 2014, 18:47 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Gods kinderen getuige zijn van conflicten in de wereld en de
verschrikkelijke wreedheden begaan in naam van gerechtigheid, weet dan dit. Kwaad brengt kwaad voort.
Doe kwaad aan anderen en hetzelfde zal jullie worden aangedaan. Mijn Gerechtigheid is vanzelfsprekend
en al is Mijn Barmhartigheid overvloedig, toch moet Mijn Bestraffing, wanneer die de ondankbare en
slechte mensen overkomt, gevreesd worden.
Ik breng aan geen enkele mens schade toe, want die komt niet van Mij. Maar wanneer kwaad wordt
toegebracht aan Gods kinderen en goddeloosheid zich verspreidt, dan zal Ik Mijn Gerechtigheid uitstorten en
laat niemand eraan twijfelen dat deze tijden nu zijn aangebroken. Goddeloosheid is een gevolg van de
zonde. Zielen die bezwijken voor de zonde moeten altijd proberen om zich snel in Mijn Ogen te verlossen.
Anders woekert de zonde en mochten jullie twijfelen aan de wurggreep die Satan heeft over zielen die vol
zijn van haat en geweld, dan moeten jullie weten dat het uiterst moeilijk is om zulke zielen van zijn controle
te bevrijden.
Zodra Satan een ziel teistert, zal hij die persoon voortdurend kwellen totdat zijn geest, zijn daden en zijn
acties in eenheid zijn met de Boze. De besmette ziel raakt uiteindelijk bezeten en alleen Ik, Jezus Christus,
kan die ziel bevrijden door middel van duiveluitdrijving. Een ziel kan heel snel bezeten worden, maar het kan
jaren duren om haar uit de greep van de slang te bevrijden. Wanneer dus Mijn Straf wordt gevoeld zal het
zijn om het kwaad uit te roeien en de daders te bestraffen, die het leven van anderen ontvreemden. Ik zal
diegenen straffen die het leven van het lichaam en het leven van de ziel wegnemen. Geen booswicht zal
onzichtbaar zijn want Mijn Ogen zien alles.
Jullie weten zoveel van Mijn Liefde. Jullie twijfelen niet over hoe groot Mijn Barmhartigheid is. Maar de
sterfelijke mens is zich niet bewust van de Toorn van God want daarover werd jullie niets verteld. Gods
Toorn is echt. Geloven jullie dat Hij Satan zou toelaten om Zijn kinderen te vernietigen om dan achterover te
leunen en toe te kijken? Geloofden jullie dat Hij de zielen niet zou bestraffen die toegeven aan elke gril en
verlangen van Satan? Terwijl goede zielen het leven kunnen verliezen, zullen zij toch leven. Maar
boosaardige zielen zullen geen leven hebben ook al verliezen zij het leven niet.
De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen en alles wat God voorzegde zal plaatsvinden.
Alles wat Hij zei dat zou gebeuren zal gebeuren. En terwijl Ik jullie de profeten gaf om jullie te waarschuwen,
luisterden jullie nog steeds niet. Jullie verwierpen de vele private openbaringen die aan de wereld
gegeven werden zodat de mensheid zou worden voorbereid. Maar toch hebben jullie niet geluisterd.
Jullie moeten bidden dat de omvang van de vernietiging in de wereld afgezwakt wordt, want indien jullie
zouden zien wat in de toekomst ligt, dan zouden jullie aan Mijn Voeten vallen en smeken om genade. Zij die
faalden om het Woord van God in Mijn Kerken op aarde levend te houden zijn verantwoordelijk voor het
verlies van vele miljoenen zielen die anders zouden gered geweest zijn.
Schaam jullie die Mij jullie Eigen noemen, wanneer jullie aan de ene kant een deel van de Waarheid
verkondigen en Mij aan de andere kant vervloeken. De pijn en het verdriet die Ik vanwege de zonde
doorstond en de scheiding van de mens van zijn Schepper, lopen ten einde want Mijn Tijd is aangebroken.
Weet dat in de eindstrijd voor de zielen wanneer het kwaad escaleert, Gods bestraffing tien maal erger zal
zijn dan deze die is toegebracht door de boosaardige mens aan zijn broeders en zusters.
Vrees Mijn Liefde niet maar Mijn Gerechtigheid.
Jullie Jezus

1201. Moeder van Verlossing: niemand heeft het recht om een andere mens schade
te berokkenen in de Naam van God.
Donderdag, 21 augustus 2014, 16:25 u.
Mijn dierbare kinderen, wanneer de ene mens een andere vervolgt en hem lijden veroorzaakt, dan kan de
Geest van God niet in die ziel verblijven want het is de Boze die zich daarin ophoudt. Wanneer iemand een
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andere mens vervolgt, hem schade toebrengt hetzij spiritueel hetzij lichamelijk, en vervolgens zijn daden
rechtvaardigt door te zeggen dat hij het Woord van God verdedigt, weet dan dat dit de grootste zonde is
omdat zij de Goddelijkheid van God beledigt.
Niemand heeft het recht om een andere mens in de Naam van God te schaden daar dit nooit door
mijn Zoon Jezus Christus zou vergoelijkt of toegestaan worden. Terwijl het onheil in de wereld
toeneemt, zal elke boosaardige handeling verschoond worden door diegenen die schuldig zijn aan vreselijke
zonden tegen Christus. Zij zullen elk mogelijk excuus gebruiken om hun gemene daden te rechtvaardigen en
niet een van hen zal ontsnappen aan de kastijding in Gods Plan van Verlossing. Berokken kwaad aan een
andere ziel en die mens zal verantwoording moeten afleggen voor zijn zonden tegen God, Zijn
Schepping en elk kind van Hem.
In deze tijd van grote misleiding, waarin het voor zondaars moeilijk is goed van kwaad te onderscheiden, is
het belangrijk om het Woord van mijn Zoon, Jezus Christus, in herinnering te brengen. Laat diegene die
zonder zonde is de eerste steen werpen. De persoon die anderen verschrikkelijk heeft doen lijden, zal
geoordeeld worden overeenkomend met zijn of haar daden.
In deze tijd moeten jullie bidden voor de mensheid en de genaden om het verschil te onderscheiden tussen
zonden tegen de mensheid en zonden tegen God. Zonde is zonde, maar wanneer boosaardige daden
gepleegd worden in Gods Heilige Naam, dan zullen ernstige consequenties in hun spoor volgen. Net
zoals de haat zich verspreidt, zo zal ook de Liefde van God zich verspreiden door de zachtmoedige en
nederige zielen, want zij dragen de toorts van Verlossing tegen een achtergrond van duisternis. Alleen dank
zij Gods Genade kan de mens gered worden van zonde en het zal door deze zielen zijn, die God
onvoorwaardelijk beminnen, dat de zielen die in dwaling zijn kunnen verlost worden.
Jullie moeten bidden, bidden, bidden voor zondaars waar ook, omdat de duisternis hen voor de Waarheid
verblindt. Zonder de Waarheid, zou de wereld in volledige duisternis verzinken. Bid dat jullie, mijn lieve
kinderen, kunnen weerstaan aan de lelijkheid die de zonde in jullie leven brengt. Bid voor hen die Gods
kinderen vervolgen, opdat zij het in hun hart mogen vinden om liefde en medelijden aan anderen te betonen.
Bid voor de verlossing van de zielen en in het bijzonder voor hen die toegelaten hebben dat de haat hun hart
verduistert en die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1202. Ik zal Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met
diegenen die Mij veroordelen.
Zaterdag, 23 augustus 2014, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, twee tekens zullen duidelijk worden naargelang de grote schare van uitverkoren
zielen oprijst om Mij te helpen bij het terugwinnen van Mijn Koninkrijk op aarde. Het eerste teken heeft
betrekking op de hooghartigheid van zielen in Mijn Kerk op aarde, waar menselijke redenering, intelligentie
en ambitie het ware geloof van Mijn gewijde dienaren zullen vernietigen. Trots en arrogantie, in combinatie
met een aangeboren verlangen om een dieper geloof te beleven, dat altijd net buiten hun bereik zal zijn,
zullen leiden tot een valse kerk der duisternis. Dat zal een opgeblazen hiërarchie tot gevolg hebben die
onwaarheden en een onvruchtbaar geloof zal voortbrengen.
Het tweede teken heeft betrekking op de armzalige lichamen wanneer het menselijk lichaam – een heilig
Geschenk van God – zal worden teruggebracht tot slechts een vehikel gebruikt als wereldse opschik,
waarvoor geen respect zal getoond worden. Gebrek aan moraliteit zal resulteren in een gebrek aan respect
voor het menselijk lichaam, met inbegrip van het misbruik van het lichaam waar het wordt gebruikt als een
middel om deel te nemen aan zware zonden van het vlees. Het gebrek aan respect voor het menselijk leven
zal ook betekenen dat moord zo gewoon zal worden dat velen, uiteindelijk, volledig immuun zullen worden
voor de gruwel van de fysieke dood door de handen van slechte mensen.
De zuivering van de mens gaat door, want zonder het lijden van bereidwillige zielen, zouden veel mensen
verloren zijn. Alleen dan, wanneer alle dingen ondraaglijk lijken, zal aan diegenen met het Zegel van de
Levende God, de verlichting geschonken worden van hun lijden, dat de mensheid zal te gronde richten door
zonden, oorlogen, hongersnood en ziekte. Jullie mogen oorlogen nooit negeren – hoe klein ze ook zijn –
want zij zullen zich verspreiden. Negeer nooit het gebrek aan waar geloof in Mijn Kerk want ook dat zal
uitdeinen. Negeer nooit de haat tussen de volkeren, die gebruik maken van de religie om hun vijanden te
terroriseren, want ook die haat zal om zich heen grijpen om de zielen te verslinden van diegenen die Mij
liefhebben. Negeer nooit de haat tegen Gods zieners of gekozen profeten want indien zij deze zielen haten
dan haten zij Mij. Jullie mogen hun boosaardige tongen niet toestaan jullie te verleiden om bij hen aan te
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sluiten in hun snode pogingen om de klank van Mijn Stem te smoren. Indien jullie dat doen, dan zullen ook
jullie even besmet worden als zij.
En terwijl al deze verstoringen plaatsvinden, zal Ik Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd
aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen. Dan, net wanneer de wereld elk grammetje verliest van de
waardigheid die de mens eigen is, zal het beest de afgrond openen en vervolgens zal elke vijand van God
Mijn Kerk infiltreren. Maar het zal volgens de vrije wil van de mens zijn of hij, al dan niet, bereid is om
dergelijke onrechtvaardigheden te tolereren.
Diegenen die opstaan en de Wil van God verdedigen zullen met grote Genaden worden gevuld en zullen
door hun geloof boeten voor de zonden van diegenen die te koppig of te bang zijn om al wat het Woord van
God tegenspreekt te weerstaan. Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft
dat hij niet beschikt over het vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen, moet hij zich tot
Mij wenden en zeggen:
"Jezus, verlos ons hulpeloze zondaars van Uw vijanden."
Alleen dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en oorlogen veroorzaakt
door de zonde van de mens. Wend jullie elke dag tot Mij en roep om Mijn Barmhartigheid. Ik zal nooit
diegenen in de steek laten die zich naar Mij uitstrekken.
Jullie Jezus

1203. Moeder van Verlossing: Bid om Vrede in de Wereld.
Zondag; 24 augustus 2014, 17:00 u.
Mijn lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor vrede in de wereld, want zeer spoedig zullen
vele landen verwikkeld zijn in oorlogen, die moeilijk onder controle te houden zijn en vele onschuldige levens
zullen verwoest worden.
De vrede die Ik jullie vraag af te smeken van Mijn Geliefde Zoon is bedoeld om de impact van de haat te
verminderen die in de harten van de misleide zielen gezaaid werd, en die anderen gruweldaden doen
ondergaan. Vrede, wanneer die op de aarde wordt uitgestort door de Kracht van God, zal een inzicht geven
over hoe jullie elkaar moeten behandelen met liefde en respect, ongeacht jullie verschillen. Ik vraag jullie om
elke dag dit Kruistochtgebed, het Gebed van Vrede, te bidden.

Kruistochtgebed (164)
Gebed van Vrede voor de Naties.
“O Jezus breng mij vrede.
Breng vrede in mijn natie en in al die landen die verscheurd worden door oorlog en verdeeldheid.
Zaai de zaden van vrede in die versteende harten die anderen doen lijden in de naam van gerechtigheid.
Geef al Gods kinderen de Genaden om Uw Vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen bloeien, opdat
de liefde voor God zal triomferen over het kwaad en opdat zielen kunnen gered worden van het bederf van
leugens, wreedheid en boosaardige eerzucht.
Laat vrede heersen over al diegenen die hun leven toewijden aan de Waarheid van Uw Heilig Woord en over
diegenen die U helemaal niet kennen. Amen.”
Vrede zij met jullie, lieve kinderen, en denkt eraan dat jullie zonder liefde tot God nooit ware vrede kunnen
vinden.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1204. God de Vader: Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede
brengen.
Zondag, 24 augustus 2014, 17:15 u.
Mijn liefste dochter, heeft de mens werkelijk weet van de omvang van Mijn Liefde voor Mijn kinderen? Weet
hij dat met de liefde een vreselijke pijn kan komen? Zuivere liefde kan veel pijn veroorzaken wanneer zij
wordt verworpen.
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Ik bemin Mijn kinderen, Mijn Schepping, Mijn Vlees en Bloed. Daarom voel Ik grote pijn door de wijze
waarop de zonde scheiding heeft teweeggebracht tussen Mijn kinderen en Mij, hun Eeuwige Vader. Ik ween
wanneer Ik de haat zie die in hun hart kan etteren tegenover elkaar. Ik ween wanneer Ik getuige ben van
hun zonden van wellust, jaloezie, hoogmoed, hebzucht, hun passie om elkaar te overtreffen en de pijn en de
angst die zij elkaar toebrengen.
Wanneer ze het Leven wegnemen dat Ik aan de mens schonk, dan is Mijn Pijn zo groot dat Ik het
uitschreeuw met zo'n smart, dat de gehele Hemelen tranen van verdriet met Mij vergieten. Mijn tijd komt
spoedig en wanneer jullie horen van de oorlogen, de epidemieën, de hongersnood en de
aardbevingen die in frequentie toenemen, weet dan dat dit het uur zal zijn waarop Ik zeg – genoeg!
Ik zal de goddeloze in slechts een ademtocht verbannen, de moordenaars met slechts een fluistering en Mijn
vijanden in een oogwenk. Dan zal Ik het uur bekendmaken, de tijd voor Mijn Zoon om Zijn Rechtmatige
Koninkrijk terug te winnen.
Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede brengen, diegenen verbannen die Mijn kinderen
vervolgden en diegenen in het Licht van Mijn Koninkrijk brengen, die in Mijn Naam leden, want zij zullen in
Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde verheven worden.
Bereid jullie voor, Mijn kinderen, want het vreugdevol leven in Mijn Nieuw Paradijs zal weldra van jullie zijn.
Het lijden op deze aarde zal niet meer bestaan en de tranen van verdriet zullen vervangen worden door
tranen van vreugde. Dat is Mijn Belofte. Dus wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie er niets meer kunnen
bij nemen, weet dan dat de dageraad van het Nieuwe Tijdperk nabij is.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1205. Wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in
overeenstemming met Mijn Heilige Wil.
Maandag, 25 augustus 2014, 19:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in
overeenstemming met Mijn Heilige Wil. Hij zal alles in Mijn Heilige Handen leggen en hij zal zijn eigen
behoeften en verlangens vergeten. Dan zal hij tot Mij zeggen: “Jezus, al wat ik zeg en doe stemt overeen
met Uw Heilige Wil – handel met mij in overeenstemming met de Wil van God”.
De mens die leeft in Mij en Ik in hem, zal alles overgeven wat overeenstemt met datgene wat Glorie geeft
aan God. Hij zal geen zelfzuchtige motieven hebben, geen verborgen verlangens om zichzelf te behagen en
hij zal alles doen wat hij kan in dit leven om zo in volle vereniging met Mij te zijn. Hij zal Mij elke gedachte
geven, elke beweging, elke stap en elke handeling, zodat Ik in zijn ziel kan handelen. Hij zal Mij volledig
vertrouwen en hij zal weten dat al wat Ik doe en al wat Ik toesta om de aarde te zuiveren, slechts één doel
heeft en dat is: Glorie te brengen aan God.
De mens op zichzelf kan Mij nooit zulk een geschenk geven tenzij hij Mijn Heilige Geest toelaat in hem te
verblijven. Alleen dan kan hij tot de volmaaktheid komen die hem zal omvormen, zodat zijn hart en ziel zich
met Mij verstrengelen. Dan kan Ik, door Mijn Godheid, grote wonderen bewerken in die ziel die, terwijl
ze Mij totaal vertrouwen schonk, toch haar Godgegeven recht – dat is de vrije wil – zal behouden.
Door Mij, Jezus Christus, toe te laten in jullie te verblijven, zal dat van jullie kant grote offers vereisen. Jullie
moeten elke hooghartige gedachte afschudden, elke zwakheid en elk greintje zelfmedelijden. Wanneer jullie
tot Mij komen en Mij vragen jullie te leiden, dan zal om het even welk lijden dat voordien jullie levenslot was,
terzijde gesteld worden. Niets zal jullie verontrusten. Jullie zullen niet in staat zijn om gevoelens van haat te
koesteren tegenover anderen, ook niet tegenover diegenen die jullie grote schade of verdriet berokkenen.
Jullie zullen gemakkelijk vergeven, geen wrok in jullie hart koesteren, hoe moeilijk de omstandigheden ook
mogen zijn waarin jullie verkeren en jullie zullen de dingen zien zoals Ik ze zie.
Om jullie voor te bereiden om in Mij te leven, moeten jullie je herinneren dat al het goede van God
komt. De mens kan nooit door zijn eigen intellect en vastberadenheid vrede bereiken tot op de dag dat hij
zichzelf met geest, lichaam en ziel aan God geeft. Door aan Mij, Jezus Christus, zijn gave van volledig
vertrouwen te schenken, zal Ik in die ziel wonen en hij zal deel uitmaken van al Mijn Glorie. Zulke zielen zal
Ik verheffen. Welk een vreugde zal hun harten overspoelen! Angst voor het onbekende zal hen niet meer
hinderen. Op die wijze zal Ik de wereld voorbereiden op Mijn Grote Glorie – Mijn Nieuw Glorievol
Koninkrijk, waar alle leven zal geleefd worden in overeenstemming met de Wil van God, op aarde
zoals in de Hemel.
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Wanneer Mijn Wil diep geworteld zit in de zielen van diegenen die hun leven leiden in overeenstemming met
al Mijn wensen, dan zullen zij nooit nog haat, van welke aard ook, in hun harten ervaren. Want dat zal
onmogelijk zijn. Ik Ben niet in staat tot haten en indien Ik toegelaten Ben te leven in jullie ziel, dan kan niets
in jullie verblijven wat niet van Mij komt.
Jullie Jezus

1206. Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen.
Donderdag, 28 augustus 2014, 20:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ze kennen ook diegenen die van Mij zijn, net
zoals ze diegenen kennen die niet van Mij komen. Diegenen die Mij toebehoren, zijn teder van hart, vol
liefde voor alle zondaars waaronder mijn vijanden, en vol nederigheid, want zij weten dat ze niets betekenen
zonder Mij. Hun zielen zijn vrij van boosheid, wrok, haat en zij lijden als gevolg daarvan. Zij schitteren als
bakens, hun zielen vol van het Licht van God.
Het is dat Licht dat Satan en alle gevallen engelen met elke vorm van verleiding bestoken. Dat zijn de zielen
die door de Boze het meest gezocht worden en in de tijden die voor ons liggen, zullen zij zich laten leiden
door leugens. Sommigen zullen volledig van de Waarheid afvallen. Anderen zullen eraan vasthouden,
maar zullen moeite hebben om dat te doen, terwijl diegenen die de Genade van de Goddelijke Wil van
God in hun hart hebben, nooit aan de Waarheid zullen verzaken. De wereld zal in een groot slagveld
veranderen, waar verwarring zal regeren, en het zijn de zielen die van Mij zijn die de grootste beproevingen
onder ogen zullen zien.
Het is Satans begeerte om diegenen die Mij kennen van Mij weg te nemen. Dat zijn de zielen die het dichtst
bij Mijn Hart zijn, want zij vertegenwoordigen de grootste buit. Het zullen dergelijke zielen zijn die, mochten
zij een fout begaan hebben, voor Mij zullen paraderen op last van Mijn grootste vijand. Ik zal bespot worden
vanwege hun verraad en Ik zal bittere tranen van medelijden storten voor deze arme kinderen van God.
Maar weet dit. Ik zal vechten voor deze zielen. Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen,
zodat Ik ze kan wegrukken uit de klauwen van bedrog en ze zullen weten wanneer Ik dit doe. Op die
dag zal Ik ze weer vragen: “Zijn jullie van Mij of niet?” Dan zullen ze weten dat Ik het Ben, en Ik zal ze
terugwinnen en hen meenemen in Mijn Nieuwe Koninkrijk.
Diegenen die sterk blijven, vanwege hun onwankelbare geloof in Mijn Heilig Woord, zullen diegenen die van
Mij zijn leiden. Het zal door deze zielen zijn – Mijn Restkerk – dat Mijn Barmhartigheid zich ver en
boven al wat voor het oog zichtbaar is zal uitstrekken.
Ik roep nu tot diegenen die Mij kennen. Ik wil dat jullie elke dag leven alsof er geen morgen is. Vertrouw Mij.
Vraag Mij om bescherming en doe een beroep op Mij voor bijzondere gunsten in jullie reis naar Mijn Nieuwe
Tijdperk van Vrede. Ik zal jullie elke keer te hulp komen en buitengewone Genaden over jullie uitstorten. Dan
zullen jullie niets vrezen want jullie zullen weten dat Ik met jullie meeloop. Ik zal jullie hand vasthouden
wanneer Ik jullie begeleid naar de Schuilplaats van Mijn Vrede en Mijn Heerlijkheid. Kom naar Mij en wees
niet bang want Mijn Grote Dag zal onverwacht en plotseling aanbreken, en jullie zullen geen enkele
traan meer vergieten want jullie zullen voor eeuwig verenigd zijn met de Goddelijke Wil van God.
Aanvaard Mijn Liefde, Mijn Zegeningen en Mijn Grote Barmhartigheid want als jullie dat doen kunnen jullie
echt beweren van Mij te zijn.
Jullie Jezus

1207. Moeder van Verlossing: Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte
en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk.
Vrijdag, 29 augustus 2014, 14:25 u.
Mijn dierbare kinderen, laat niemand van jullie ooit bevreesd zijn voor de Hemelse Tussenkomst in deze
Missie van Verlossing. In plaats daarvan, wees dankbaar voor Gods Grote Barmhartigheid en Zijn
onpeilbare Liefde voor het mensenras. Jullie moeten God eren, wetend dat alles met Hem begint en eindigt.
Er is geen tussenfiguur. Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke
Koninkrijk dat jullie allen verwacht, indien jullie Gods Belofte aanvaarden dat Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus, zal terugkomen om Zijn Koninkrijk terug te winnen.
Zo velen geloven niet in Hem Die hen geschapen heeft. Zelfs als zij getuigen mogen zijn van Zijn Liefde,
geloven zij nog altijd niet dat de Liefde van God komt of dat God Liefde is. Zij die het bestaan van het
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kwaad aanvaarden geloven niet in de Liefde van God noch erkennen zij het bestaan van de Boze. Alleen
diegenen die erin slagen om het kwaad in al zijn vormen te overwinnen, begrijpen werkelijk de macht die het
kwaad uitoefent over woorden, daden en handelingen van de mensen. Alleen wanneer een ziel is
losgemaakt van de invloed van het kwaad, kan zij bevrijd worden. Ware vrijheid kan alleen bereikt worden
wanneer jullie de Waarheid aanvaarden. Indien jullie het Vlees geworden Woord, dat mijn Zoon Jezus
Christus is, niet erkennen, dan zullen jullie nooit vrij zijn.
Kinderen, jullie moeten het kwaad bestrijden in al zijn bedrieglijke vormen maar het is niet gemakkelijk om
het duidelijk te identificeren. Satan is de koning van de leugen. Hij is de bedrieger die erin slaagt om de
wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Hij stelt de Waarheid altijd voor als een slechte zaak en de
zwakken onder jullie zal hij overtuigen dat het kwaad altijd kan gerechtvaardigd worden. Jullie mogen jezelf
nooit toestaan om bedrogen te worden, want de Waarheid is aan de wereld geschonken en staat
neergeschreven in het Boek van mijn Vader. Alles wat afwijkt van het Ware Woord van God, moet vermeden
worden. Luister niet naar diegenen die jullie vertellen dat een zondige daad een goede zaak is of dat
zij moet geaccepteerd worden omwille van de tijd waarin jullie leven.
De mensheid is niet veranderd. De zonde is niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de weerzin van de
mens om God te erkennen als zijn Schepper.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1208. Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke
mening betekent niets in Mijn Koninkrijk.
Zaterdag, 30 augustus 2014, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, volharding in het lijden brengt een ziel dichter bij Mij en daarom beloon Ik zulke
beproevingen. Onderschat nooit op welke wijze Mijn Tegenwoordigheid in een ziel opgemerkt wordt door de
Boze, die snel naar die zielen getrokken wordt waar Mijn Tegenwoordigheid het sterkst is. Aanvaard het
lijden in Mijn Naam en begrijp dat de reden ervoor vanwege Mij is. Indien Ik niet tegenwoordig zou
zijn, zou de Boze jullie negeren.
De Genaden, die Ik overvloedig schenk aan diegenen die Mij het meest beminnen en die elk aspect van
eigenliefde en trots hebben opgeborgen, omvatten de Gave van onderscheiding. Dat is een zeer speciale
Gave vanuit de Hemel en gezegend zijn zij die de genade bezitten om de Waarheid te onderscheiden, want
zij zullen nooit door onwaarheden worden beïnvloed. Diegenen onder jullie die deze Gave ontvangen zullen
Mij zielen brengen. Maar bij iedere ziel die jullie Mij brengen, en vanwege jullie gebeden en lijden, zal de
Boze proberen jullie tegen te houden. Weet dat de Glorie van God die aan jullie zijde aanwezig is een
vreselijke boosaardigheid zal oproepen en jullie zullen in Mijn Naam vervloekt worden door die zwakke
zielen, die als voer zijn voor Satan en voor elke boze geest die hij heeft losgelaten om zielen op aarde te
vernietigen.
Wees in vrede en weet dat wanneer jullie de Waarheid hooghouden – het Woord van God – in confrontatie
met tegenspoed, al Mijn Kracht gebruikt wordt om zielen te redden. Voor elke ziel die jullie Mij brengen zal Ik
jullie met meer Genaden overladen en zo zal het verdergaan. Geef geen gehoor aan het gebulder van de
oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk. Jullie moeten elkaar altijd als
door Mijn Ogen zien. Heb Ik jullie dat niet eerder verteld? Begrijpen jullie de meest elementaire les niet die Ik
tijdens Mijn Tijd op aarde onderwees? Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Indien jullie je vijanden niet kunnen
beminnen dan zullen jullie het moeilijker vinden om dichter bij Mij te komen. Indien jullie jezelf boven
anderen plaatsen, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij onvoorwaardelijk liefhebben, want indien jullie
dat deden zouden jullie tegen Mij zeggen:
“Jezus, ik ben niet waardig voor U te staan, maar doe met mij wat U wilt, aangezien ik zal doen wat U verlangt.”
Ga jullie allen en herinner jullie zelf Wie Ik Ben. Alleen wanneer jullie leven volgens Mijn Onderrichtingen
kunnen jullie echt zeggen dat jullie van Mij zijn. Jullie kunnen niet een deel van Mijn Woord nemen en het
luid verkondigen en vervolgens andere delen ontkennen. Aan diegenen die hun superioriteit over
anderen bekendmaken en die hun verwrongen versies van Mijn Woord presenteren, met als resultaat dat
zielen van Mij worden weggetrokken, zeg Ik dit. Op de dag dat Ik Mijn Tegenwoordigheid in de wereld
wegtrek zullen de machtige en de hoogmoedige mensen tranen van woede huilen, en vervolgens van
wanhoop, want zij zullen dan weten hoe hun bedrog de val van veel zielen veroorzaakt heeft en de toorn van
God zal hen doen beven. Er zal geschreeuw zijn en tandengeknars. Maar op dat ogenblik zullen zij nergens
meer heen kunnen. Zij zullen niemand hebben om zich te verantwoorden want zij zullen nooit Mijn
Aangezicht zien.
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Jullie Jezus

1209. Zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen.
Maandag, 1 september 2014, 20:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Geest is thans zeer aanwezig in Mijn Kerk op aarde, omdat Mijn vijanden
meedogenloos tegen haar opkomen. Zij mogen Mijn Lichaam dat de Kerk is geselen, zij mogen het Ware
Woord van God verachten, zij mogen de Wegen van de Heer bespotten, maar zij zullen Mijn Kerk nooit
overwinnen. Mijn Kerk bestaat uit diegenen die het Ware Woord van God verkondigen en die de
Sacramenten aan Gods volk bedienen, zoals bepaald door Mijn Apostelen. Alleen diegenen die trouw
blijven aan Mijn Leer, Mijn Woord, Mijn Lichaam en het Heilig Offer van de Mis, zoals het door Mij was
voorgeschreven, kunnen zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk, zoals de situatie nu is, zal
vermorzeld worden – haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde dienaren op straat
geworpen, waar ze zullen moeten bedelen, en de praktijk van het Offer van de Heilige Mis zal afgeschaft
worden. Toch zal Mijn Kerk intact blijven, al zal het slechts een zeer klein overblijfsel zijn van wat het eens
was.
De Heilige Geest van God zal Mijn Kerk leiden doorheen de beroering waarin ze zal terecht komen en zo zal
de Waarheid overleven. Elke vijand van Mij zal trachten Mijn Ware Kerk te vernietigen. Om haar te
vervangen door een valse kerk. Zij zullen nieuwe schriften invoeren, nieuwe sacramenten en veel
andere godslasteringen in Mijn Naam. Maar de Kerk die Mijn Lichaam is en Mijn ware volgelingen zullen
één blijven in Heilige Verbintenis met Mij. Dan, wanneer het erop lijkt dat zij vernietigd is, afgebrand tot op de
grond, dan zullen de sintels van Mijn Kerk nog steeds smeulen tot op de dag dat Ik terug kom. Op die dag,
wanneer Mijn Kerk vernieuwd en stralend in grote heerlijkheid is opgerezen en wanneer de hele wereld haar
uitroept tot de ene Ware Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – dan zal elke goede mens van haar beker drinken.
Al wat er in het begin was, zal er ook op het einde zijn. Alle leven door God geschapen zal vernieuwd
worden net zoals het was toen het Paradijs geschapen was voor de mensheid.
Mijn Geest is levend en kan nooit sterven want Ik Ben Eeuwig Leven – de Gever van al wat de mens nodig
heeft om een leven te leiden waarin de dood geen plaats heeft. Vertrouw altijd op de Macht van God
wanneer alles waarvan jullie getuige zijn in de wereld oneerlijk lijkt, wreed, onrechtvaardig en soms
beangstigend. Mijn Macht zal de wereld omvatten en Mijn Liefde zal allen verenigen wier hart vol liefde is. Ik
zal alle kwaad bannen en wanneer Mijn Geduld uitgeput is zal Ik Mij ontdoen van al mijn vijanden. Ik Ben
hier. Ik Ben niet weggegaan. Ik gids jullie nu op dit doornige pad naar Mijn Glorierijk Koninkrijk. Zodra die
dag komt, waarop Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen alle tranen weggewist worden. Alle lijden
zal plots ophouden en in plaats daarvan zullen de liefde, de vrede en de vreugde komen die alleen Ik, Jezus
Christus, voor jullie kan meebrengen.
Houd vol, Mijn kleintjes. Bid, bid, bid opdat de liefde kan overleven in de wereld en vrede kan gebracht
worden aan al die arme, lijdende onschuldigen die over de wereld verspreid zijn in door oorlog verscheurde
landen. Alle kinderen van God behoren Mij toe en Ik bemin elke ziel, elke natie en elke zondaar. Ik breng
jullie het Geschenk van Mijn Kruistochtgebeden zodat jullie, door het bidden daarvan, Mij zullen helpen om
zoveel mogelijk zielen te redden.
Ga in vrede en liefde.
Jullie Jezus

1210. Moeder van Verlossing: God zal de Zijnen nooit in de steek laten.
Dinsdag, 2 september 2014, 15:40 u.
Mijn lieve kind, je moet Mijn kinderen vertellen dat God de Zijnen nooit in de steek zal laten, want dat is
totaal onmogelijk. Hij houdt van al Zijn kinderen, ongeacht hoeveel verdriet ze Zijn enige Zoon, Jezus
Christus, aandoen.
Mijn bescherming zal iedere ziel ondersteunen die het Woord van God verkondigt en door de Macht
van God zal ik de kop van de slang in al zijn gedaantes verpletteren. Ik zal de advocaat zijn die de
leugens zal onthullen die uit de bek van het beest stromen en de wereld zal kennis nemen van de
tegenstrijdige onwaarheden, die hij zal verspreiden onder diegenen die toelaten gewillige werktuigen van
hem te worden, in volledige onderwerping aan zijn boosaardige wegen. De koning van de leugen zal
ermee voortgaan zielen af te wenden van de Waarheid en hij, de bedrieger, zal nooit zwichten tot het
laatste uur.
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Wanneer leugens gebruikt worden om mensen van het Ware Woord van God af te leiden, zal ik
ingrijpen om de Waarheid te onthullen. De mensheid zal twee keuzes hebben – trouw te blijven aan de
Waarheid ofwel leugens te aanvaarden als een vervangmiddel ervoor. Verwarring zal de harten aantasten
van de kwetsbaren, de zwakken en van diegenen die de Geest van God niet in hun ziel dragen. Dus zal de
strijd om de zielen worden uitgevochten, waar mensen ofwel in leugens ofwel in de Waarheid zullen geloven.
Ik breng buitengewone berichten over de Barmhartigheid van mijn Zoon en ik ben Zijn instrument bij de
redding van de zielen. Geen enkele ziel zal uitgesloten worden uit deze Missie van Verlossing. Jullie moeten
bidden dat de mens de leugens zal ontwarren die verspreid worden door de vijanden van mijn Zoon om hen
weg te trekken van de Waarheid, het Licht en de Liefde van mijn Zoon. Vertrouw mijn Zoon en aan jullie zal
Zijn Grote Barmhartigheid getoond worden. Geloof in mijn Zoons Belofte om terug te komen en jullie zullen
eeuwig leven hebben. Sta niet toe dat leugens jullie misleiden, want als jullie dat toelaten zullen jullie het erg
moeilijk hebben om Trouw te blijven aan mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1211. Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn begeerte
meedogenloos.
Donderdag, 4 september 2014, 23:03 u.
Mijn zeer geliefde dochter, alle profetieën die zo lang geleden voorzegd werden, en die gegeven werden aan
Gods profeten, zieners en visionairs, door zowel openbare als particuliere openbaringen, zullen zich nu
ontvouwen.
De scepticus zal de authenticiteit van het Woord van God in vraag stellen, maar wanneer hij al
datgene wat in het Boek Openbaring voorspeld werd zal zien uitkomen, zal hij stil worden, want
wanneer deze gebeurtenissen de mensheid treffen, zal hij enkel troost vinden wanneer hij Mij
opzoekt. Wanneer jullie hart vol verdriet zal zijn, omwille van de wrede daden die boosaardige mensen
uitvoeren tegen Gods kinderen, zullen jullie tranen van angst schreien. Dan zullen jullie zien hoezeer het
kwaad zich kan verspreiden in de zielen van hen die een hart van steen hebben. Wanneer jullie zien hoe
weinig achting en eerbied deze vijanden van God hebben voor het menselijk leven, zullen jullie eindelijk
begrijpen hoe veel macht de duivel over de mensheid uitoefent. In zijn laatste uren zal Satan, die zichzelf
manifesteert in de zielen die hij verzadigt met zijn verrotte wegen, de wereld tonen hoe intens zijn
haat voor de mensheid is.
Voor elke verontschuldiging die de mens geeft om het kwade te rechtvaardigen, zullen de plegers van
boosaardige daden de haat verraden die zij in hun hart koesteren voor Gods kinderen. Zij zullen wrede
gruwelijkheden uitvoeren in de Naam van God en zij zullen in hun ziel geen liefde hebben. Zij verwekken
haat en de meesten van hen begrijpen niet waarom hun haat voor anderen zo intens is. Hoewel veel
mensen niet in het bestaan van de Boze geloven, moeten jullie toch weten dat hij niet kan weerstaan om
zichzelf bekend te maken door diegenen die hij in zijn greep heeft. Zijn uitwaseming verspreidt zich totdat ze
elke natie, elke zwakke ziel en machtige leiders verslindt wier eerzuchtige passie hen zal openstellen voor
zijn invloed.
Jullie zullen weldra wrede handelingen zien plaatsvinden in elk deel van jullie maatschappij, in vele landen
en op verschillende manieren. Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn wil
meedogenloos. Wanneer zijn haat zich echt in zielen manifesteert, zullen deze mensen niet in staat zijn hun
daden te verbergen. Enkel in die situaties kunnen velen onder jullie zien wie de Boze werkelijk is en dat zal
zijn door de daden van die arme zielen die zich aan zijn wil onderworpen hebben.
Jullie mogen nooit zelfgenoegzaam zijn wanneer boze daden en handelingen, inclusief oorlogen en onrust,
in de wereld oprijzen. Het is juist dan dat jullie gebeden het meest nodig zijn.
Jullie Jezus

1212. Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote
treurnis zijn.
Vrijdag, 5 september 2014, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, maak bekend dat de dood geen macht heeft over diegenen die Mij toebehoren en
wier geloof hen heeft ondersteund tot aan hun laatste adem. Deze zielen hebben geen angst voor de fysieke
dood, omdat zij weten dat het Eeuwige Leven op dat moment begint. Ik verwacht zulke zielen met open
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armen en zij lopen als kleine kinderen naar het Licht van Mijn Liefde. Ik omhels hen en neem hen op in Mijn
Koninkrijk, Ik verwacht elk van deze zielen in het bijzijn van de Hiërarchie van de Engelen en alle heiligen dan vindt grote vreugde plaats.
Ik herenig hen met hun families en er is veel vreugde, liefde en opwinding. Geen tranen meer. Geen
herinneringen blijven aan het lijden dat ze doorstonden op aarde. Alle zorgen, verdriet en wanhoop zijn in
een handomdraai weggevaagd en vergeten. De dood opent de deur voor diegenen die sterven in staat van
Genade terwijl nieuw leven begint. Voor elke ziel die in Mijn Koninkrijk wordt verwelkomd zijn er
verschillende niveaus, en aan elk wordt hun beloning toegekend, op basis van de Eer die zij aan God
gebracht hebben.
Voor de zielen die sterven in staat van zonde, weet dat Ik Een en Al Genade Ben en zij zullen, na hun
zuivering, worden verwelkomd in Mijn Koninkrijk. Bid altijd voor zulke zielen omdat zij in dat stadium niet
voor zichzelf kunnen bidden. Jullie gebeden zullen gehoord worden en Ik zal deze zielen met open en
liefdevolle armen verwachten. Het is belangrijk voor ieder kind van God om een wezenlijk feit over het leven
na de dood te begrijpen. Jullie moeten Mij, Jullie Jezus, vragen om jullie te vergeven: jullie tekortkomingen,
jullie zwakheden en jullie ongerechtigheden, en wel voordat jullie sterven, want het is dan dat Mijn
Barmhartigheid het grootst is. Indien jullie niet in God geloven, verwerpen jullie Eeuwig Leven. Zonder
liefde tot God, kan de liefde niet van jullie zijn na de dood. Ik ben Liefde en zonder Mij zullen jullie niets
anders dan pijn voelen. Scheiding van God moet gevreesd worden. Wanneer jullie je verward voelen over
Mijn Bestaan, dan moeten jullie Mij gewoon vragen om een teken van Mijn Liefde te laten zien, en Ik zal
antwoorden.
Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote treurnis zijn en kunnen jullie nooit
getroost worden, want Ik zal niet in staat zijn om jullie te helpen. Mijn Koninkrijk zal jullie Eeuwig Leven
geven, maar jullie moeten Mij om Mijn Hulp vragen bij het opzeggen van dit gebed.

Kruistochtgebed (165)
Voor de Gave van Eeuwig Leven.
“Jezus, help mij om in Uw Bestaan te geloven.
Geef mij een teken, opdat mijn hart kan reageren op U.
Vul mijn lege ziel met de Genade die ik nodig heb om mijn geest en mijn hart te openen voor Uw Liefde.
Heb medelijden met mij, en reinig mijn ziel van alle misstappen die ik in mijn leven heb begaan.
Vergeef mij voor het verwerpen van U, maar vul mij alstublieft met de liefde die ik nodig heb om het Eeuwig
Leven waardig te zijn.
Help mij om U te kennen, om Uw Aanwezigheid te zien in andere mensen en vul mij met de Genade om het
Teken van God te herkennen in elke mooie Gave die U de mensheid hebt geschonken.
Help mij om Uw Wegen te begrijpen en behoed mij voor de scheiding met U en de pijn van de duisternis die ik in
mijn ziel voel. Amen.”
Sta niet toe dat menselijke hoogmoed, verstandelijke ontledingen of meningen jullie van de Waarheid
afbrengen. Als kind van God zijn jullie zeer kostbaar voor Mij. Laat Mij jullie niet verliezen. Kom. Ik Ben Hier.
Ik Ben Echt. Laat Mij jullie ziel met Mijn Aanwezigheid vullen. Zodra dat gebeurt zullen jullie Mij moeilijk nog
kunnen negeren.
Ik houd van jullie allemaal. Ik zegen jullie. Ik wacht op jullie antwoord.
Jullie Jezus

1213. Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie de Waarheid van
Mijn Bestaan komt openbaren.
Zaterdag, 6 september 2014, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wijsheid is van Goddelijke Oorsprong en de mens is niet in staat de omvang
van Wie Ik Ben te begrijpen.
Ik deel voldoende kennis mee aan de mensheid door de Gave van de Heilige Geest. Mijn Leer werd aan de
wereld gegeven op een eenvoudige manier zodat elke mens de Waarheid zou kunnen begrijpen. Wijsheid
van God is nooit ingewikkeld en wordt zodanig meegedeeld dat de mens de nodige klaarheid ontvangt om
zijn ziel voor te bereiden op Mijn Koninkrijk. Liefde is zuiver. Liefde is eenvoudig. Ware liefde is wederzijds.
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Mijn enig verlangen bestaat erin dat zielen Mijn Liefde beantwoorden zodat zij, daartoe in staat gesteld door
de Gave van de Heilige Geest, in een ogenblik zullen begrijpen wat van hen vereist wordt om deel te kunnen
uitmaken van Mijn Koninkrijk.
Ik zend jullie boodschappers om jullie de klaarheid te geven om te begrijpen. Toch is de Waarheid in jullie
dagelijks leven niet gemakkelijk te aanvaarden omwille van de verwarring die heerst. Mijn Woord wordt
voortdurend weersproken, opnieuw onderzocht, opnieuw geanalyseerd, opnieuw geëvalueerd en verkeerd
begrepen wat het moeilijk maakt om vast te houden aan het Ware Woord van God. Wanneer jullie openlijk
beweren te geloven in Mijn Woord, Mijn Leer en Mijn Sacramenten dan zullen jullie hierom vlug bespot
worden.
Vele zelfverklaarde kerkleraren zullen weldra Mijn Ware identiteit en het Bestaan van de Allerheiligste
Drie-eenheid in vraag stellen. Zij zullen hoogdravende argumenten gebruiken om jullie blind te maken voor
het Ware Woord van God, en zij zullen alle mogelijke theologische redenen benutten om te bewijzen dat alle
religies hetzelfde zijn. Weldra zullen ze de Waarheid – het Woord van God – verwerpen. Zij zullen het Woord
van God ontheiligen door ingewikkelde en tegenstrijdige doctrines, en de Kerkgangers zullen er nergens wijs
uit geraken omdat zij gevoed worden met nonsens. Mijn Woord zal weggestopt worden en onder het stof
bedolven. Onthoud altijd dat Mijn Woord moet begrepen worden zoals het gegeven werd. Details over Mijn
Godheid en het Mysterie van God werden nooit aan de mensheid geopenbaard want dat was niet de
bedoeling totdat het Nieuwe Tijdperk van Vrede begint. Weldra zal er een man komen en jullie vertellen
dat hij jullie de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren met details over Mijn Tweede Komst. Hij
zal de wereld betoveren. Vervolgens zal hij beweren dat hij Mij is. Velen zullen hem geloven omdat zij
het Woord niet begrepen hebben zoals het gegeven werd in de Heilige Bijbel.
Ik, Jezus Christus, zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen en dat zal noch kan plaats
vinden op deze aarde.
Jullie Jezus

1214. Moeder van Verlossing: De antichrist zal positie nemen omdat hij zal worden
uitgenodigd om dat te doen.
Zondag, 7 september 2014, 19:30 u.
Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd, wanneer de antichrist zijn plaats zal
innemen in de Kerk van mijn Zoon op aarde, zodat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn.
Geloof niet, nog voor geen moment, dat de antichrist de Kerk van mijn Zoon zal binnenschrijden om
haar agressief en met geweld in te nemen. Geïnspireerd en gedreven door de bedrieger zelf zal de
antichrist positie nemen omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen.
Alle aanpassingen in de missalen van de Kerk zullen binnenkort worden bekendgemaakt en de reden zal
zijn dat ze een moderne wereld weerspiegelen, dus moeten ze veelomvattend worden, om aan andere
denominaties en religies te bevallen. Zodra het Ware Woord van God en de Onderrichtingen van mijn Zoon,
Jezus Christus, veranderd zijn, zullen ze onvruchtbaar worden want zij zullen niet langer de Waarheid
weerspiegelen die mijn Zoon aan de wereld heeft gegeven.
De antichrist zal eerst populair worden vanwege zijn politieke vaardigheden. Dan zal hij zijn aandacht richten
op de verschillende religies, maar zijn belangrijkste focus zal gericht zijn op het Christendom. Christus is zijn
grootste vijand en voorwerp van zijn haat en daarom zal zijn ultieme doel zijn om mijn Zoons Kerk te
vernietigen. De Kerk zal op verschillende manieren worden ontmanteld voordat hij, de antichrist, zal
gevraagd worden om betrokken te raken. Hij zal betrokken zijn bij de besluitvorming in het plan om een
nieuwe één-wereld-religie te lanceren. Al deze veranderingen – ook die waarbij de Kerk publiekelijk
heeft opgeroepen tot de eenwording van alle religies – zullen plaatsvinden voordat de antichrist zijn
plaats op mijn Zoons Troon op aarde inneemt. Dan zal de weg voor het beest vrijgemaakt zijn om vrij in
mijn Zoons Kerk rond te lopen, waar hem een ereplaats zal worden toegekend. Uiteindelijk zal bekend
gemaakt worden dat hij de leider is van de ene-wereld-orde en een royale kroning zal plaatsvinden. Dit
evenement zal over de hele wereld gezien worden, bijgewoond door politici,
hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden en wanneer de kroon op zijn hoofd is geplaatst, zal
het zijn alsof de laatste nagel in het Lichaam van mijn Zoon is gedreven. Op die dag zal de Katholieke
Kerk ontheiligd worden en vele bisschoppen en priesters zullen vluchten, omdat ze, tegen die tijd, begrijpen
dat de voorspelde profetieën zich voor hun ogen ontrafeld hebben.
Vanaf die dag waarop de Zetel van God aan de antichrist gepresenteerd is geworden, zal hij grote fysieke
tekenen ten beste geven, die mensen van zijn heiligheid zullen overtuigen. De antichrist zal, zo zullen zij
beweren, de tekenen van de stigmata vertonen en gezien zijn bij het genezen van zieken en terminaal
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zieken. Grote wonderen zullen aan hem worden toegeschreven en hij zal velen, na verloop van tijd,
overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat zijn verheffing tot de top van deze valse kerk, een teken is van de
Wederkomst. En terwijl tot dan toe de leken verantwoordelijk zullen geweest zijn voor de grondvesting van
de restkerk, dat wat is overgebleven van de door mijn Zoon opgerichte Kerk op aarde, zullen het vanaf dat
tijdstip de priesters zijn die haar verder zullen leiden. De Heilige Geest zal de Ware Kerk gedurende het
bewind van de antichrist ondersteunen en hij, en geen enkele vijand van mijn Zoon, zal ze ooit overweldigen.
De Waarheid zal nooit sterven. Het Woord van God, ondanks de ontheiliging, zal nooit sterven. De Kerk kan
nooit sterven, maar ze kan wel in de woestijn geworpen worden. Zelfs op haar zwakste uur, zal ze nog
steeds blijven leven, en het maakt niet uit hoezeer mijn Zoons Kerk wordt aangevallen, God zal nooit
toestaan dat ze wordt vernietigd.
Tijdens die komende dagen mogen jullie jezelf nooit toestaan beïnvloed te worden tot het aanvaarden van
een dergelijk bedrog. Jullie zullen door de antichrist worden verleid en hij zal door de vijanden van mijn
Zoons Kerk gesteund worden. Hij zal door valse leiders in de kerken worden omarmd en wereldwijd voor zijn
liefdadige werken worden geprezen. Hij zal in vele landen grote eer ontvangen en mensen zullen foto's van
hem in hun huizen hebben ingelijst. Hij, de antichrist, zal meer dan God worden verafgood, maar het zal
door de Hand van God zijn dat hij in de afgrond zal worden gestoten, samen met diegenen die de zielen van
Gods kinderen stalen toen zij deelnamen aan de poging om de Kerk van mijn Zoon te vernietigen.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1215. Zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij.
Dinsdag, 9 september 2014, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart zwoegt van groot verdriet in deze tijd. Er zijn onder jullie mensen, die na
Mijn Woord door deze Heilige Boodschappen omhelsd te hebben omwille van Mijn Liefde en Medelijden, Mij
nu op de meest wrede wijze verraden hebben. Dit verraad verschilt in niets van dat wat Mij gedurende Mijn
Tijd op aarde aangedaan werd.
De zaden van twijfel werden bij anderen ingeplant door diegenen die in dwaling geleid werden, door de
leugens en de haat die de Boze in hun harten gelegd heeft. Hij die Mij haat, zal doorgaan met haat tegen Mij
aan te wakkeren door sommigen van hen te besmetten die betrokken zijn bij deze en andere Hemelse
zendingen om zielen te redden. Hij zal liegen en laster strooien over Mijn uitverkorenen, zodat hij zielen van
Mij kan wegtrekken. Aan diegenen die Mij de rug toekeren: weet dat jullie verraad Mijn Hart in tweeën snijdt.
Weet dat wat jullie tegen Mij doen jullie eigen zaak is, daar jullie vrije wil jullie toebehoort. Maar wanneer
jullie je invloed gebruiken om zielen van Mij weg te trekken, zal Ik jullie persoonlijk verantwoordelijk
houden voor elke ziel die jullie hebben kunnen wegtrekken van Mijn Grote Barmhartigheid. Wee de
mens die haat tegen Mij, Jezus Christus, aanmoedigt terwijl Mijn enig verlangen is elk kind van God met Mij
mee te nemen.
Ik kom om zielen in Mijn Barmhartigheid te omhullen en wanneer jullie hindernissen plaatsen, leugens
verspreiden en anderen ertoe aanzetten Mijn profeten te verachten, dan zal Ik jullie streng bestraffen want
dat is één van de grootste zonden tegen God. Wanneer jullie vrijwillig proberen om Mijn Plan van Verlossing
te hinderen, zal Ik jullie op de laatste dag voor Mij roepen, en jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden
voor de zonde om door jullie daden, Mij beroofd te hebben van zielen die verloren gegaan zijn aan de Boze.
En wanneer jullie verklaren dat het Woord van God voortkomt van de geest van het kwaad, dan zal Ik
jullie deze verdorvenheid nooit vergeven. Stilte. Bega deze grote belediging tegenover God niet. Indien
jullie Mijn Zending niet langer aanvaarden, wandel dan weg in waardigheid en spreek geen woord. Jullie
stilte zal jullie redden. Indien jullie kwaad spreken tegen Mij, zal Ik jullie in de wildernis werpen en jullie zullen
nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.
Mijn Hart is gebroken maar Mijn Vastberadenheid niet. Vrees niet jullie vergissing maar de Toorn van God,
want zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij.
Jezus Christus
De Mensenzoon
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1216. God de Vader: Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.
Woensdag, 10 september 2014, 03:00 u.
Mijn liefste dochter, maak bekend dat elke keer dat een mens tegen Mij zondigt, Ik hem zal vergeven. Zonde
kan hem van Mij scheiden, maar Ik houd nog steeds van de zondaar. Laat het bekend zijn dat Ik van
mensen houd die zich niet bewust zijn van Mij. Ik verlang dat al diegenen die soms het gevoel hebben dat Ik
niet besta, nu luisteren.
Ik Ben binnen handbereik. Roep Mij alstublieft te hulp. Ik zoek jullie. Ik bemin jullie. Ik heb jullie nodig, want
jullie zijn een deel van Mijn Vlees. En als deel van Mijn Vlees voel Ik Me verloren wanneer jullie niet op Mij
reageren. Zoals een ouder die leven geeft aan een kind, wacht Ik op jullie reactie. Een baby reageert op
natuurlijke wijze op een ouder. Een ouder houdt uiteraard van zijn kind want dat is deels de Gave die Ik de
mensheid schenk.
Ik Ben jullie Vader. Ik Ben jullie Schepper. Ik Ben Wie Ik Ben. Weten jullie niet dat Ik van jullie allemaal houd
met een hunkering die alleen gekend is door diegenen onder jullie die ouders geworden zijn? Ik ween
Tranen van groot verdriet wanneer jullie niet weten Wie Ik Ben. Mijn Hart is zwaar terwijl Ik jullie nu roep.
Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.
Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

1217. Vrees deze gebeurtenissen niet want zij zullen snel voorbij gaan.
Donderdag, 11 september 2014, 14:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vele verschrikkelijke daden tegen de mensheid staan nu op het punt ontketend te
worden door die geheime sekten waarvoor Ik mijn volgelingen waarschuwde.
Jullie moeten altijd waakzaam blijven en alles in vraag stellen wat ongewoon lijkt. Onthoud wat Ik jullie
gezegd heb en houd jullie ogen altijd op Mij gericht. Breng ten minste één uur per dag door in gebed
zodat de impact van dergelijke beproevingen kan verminderd worden, zelfs verhinderd in sommige
gevallen. Weldra zal Ik komen om aan alle lijden een einde te maken.
Mijn geliefde volgelingen, alstublieft luister naar Mijn Waarschuwingen. Negeer ze niet. Wanneer jullie
voorbereid zijn op zulke gebeurtenissen, en al jullie vertrouwen in Mijn Barmhartigheid plaatsen, zal Ik jullie
troost geven en jullie bevrijden van jullie angsten. Alles zal goed zijn maar weet dit. Gedurende de grote
strijd, zullen die zielen die Ik oproep om Mij te helpen, worstelen. Elk afzonderlijk van hen zal het moeilijk
hebben om Mij, deze Missie of jou, Mijn geliefde dochter, te vertrouwen. Geen seconde zal de koning van de
leugens, de Boze, zijn zoektocht onderbreken om deze Missie van Mij te vernietigen. Elke gemene leugen
zal verspreid worden om zielen te ontmoedigen naar Mijn Stem te luisteren. Velen zullen twijfels toelaten die
hen doen ophouden met het uitvoeren van Mijn Instructies, maar niets van wat zij kunnen doen, zal de
Tussenkomst van God, de Eeuwige Vader tegenhouden om Zijn kinderen te redden.
Ieder van jullie moet duidelijk begrijpen dat Ik het Ben, jullie Jezus, Die de Leidende Hand Ben in alles wat
gedaan wordt om Mijn Woord te verspreiden en de Gaven te voorzien, die de Hemel aan de wereld schenkt
gedurende deze moeilijke tijden. De macht van de mens is sterk wanneer die gebruikt wordt om kwaad te
verspreiden en het Woord van God te tarten. Maar de macht van de mens, wanneer God hem voorziet van
de Gave van de Heilige Geest, kan niet overtroffen worden. Sta niet toe dat Mijn Werk bezoedeld wordt,
ontheiligd door gemene geruchten of kwaadaardige roddel want Ik Ben het, jullie Jezus, die verraden wordt
en niet de zielen die Ik gekozen heb om Mijn Heilig Woord te verkondigen.
Jullie Jezus

1218. Onder de evangeliepredikers zullen veel valse profeten opstaan.
Zaterdag, 13 september 2014, 22:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, binnenkort zullen de veranderingen die Ik voorspelde, met betrekking tot Mijn
Kerk op aarde, worden onthuld.
De wereldlijke sekten zullen binnenkort proberen om zich alles toe te eigenen wat Mijn volgelingen als heilig
beschouwen en om een nieuwe, moderne beweging binnen de Kerk in te voeren. Dit modernisme, zullen ze
zeggen, zal nodig zijn om nieuwe gewijde dienaren te werven en om meer aanvaardbare formules te
introduceren om God eer te eren, opdat een nieuwe jongere generatie terug in de Kerken van God kan
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geleid worden. Al die nieuwe rituelen, gebeden en bijeenkomsten – die zij als een nieuwe en meer moderne
interpretatie van Mijn Heilig Woord zullen presenteren – zullen een lege doctrine maskeren en die zal niet
van Mij zijn.
De nieuwe beweging zal worden gepromoot als onderdeel van de wereldwijde evangelisatie, waar de
valse leer, zorgvuldig geformuleerd zodat ze als theologisch perfect zal beschouwd worden,
miljoenen zal verleiden. Zeer veel mensen zullen worden aangetrokken tot deze vorm van modernisme en
daarom zullen zij zich afkeren van het Ware Geloof. Dat wat zal ervaren worden als een radicale opleving
van het Christelijk geloof, zal de Waarheid verloochenen.
Velen zullen worden bedrogen en onder de evangeliepredikers zullen er vele valse profeten opstaan.
Deze valse profeten zullen een vals Christendom propageren dat de Heilige Evangeliën, zoals
vastgelegd door Mij en Mijn Apostelen, zal vervangen. Als de stemmen van geloofsafval gehoord worden
in elk land, in verschillende talen en onder de verschillende rassen, zal het Ware Woord van God vergeten
worden. En uit de mond van deze valse profeten en zelfbenoemde predikers van het geloof, zullen vele
leugens stromen. Er zal worden verklaard dat Mijn Schrift het contact verloren heeft met de behoeften van
de mensheid en de verlangens van de mensen die in de 21e eeuw leven.
Voor veel mensen heeft hun gebrek aan geloof in Mij ertoe geleid dat ze, tot nu, geen interesse hadden in
Mijn Heilig Woord. Binnenkort zullen ze draaien en enthousiast het grootste bedrog omarmen dat de wereld
ooit zal hebben meegemaakt. En terwijl velen datgene zullen vastgrijpen wat ze voor een verfrissende
heropleving van het Christendom zullen houden, zal alles wat hen zal voeden gedicteerd worden door de
vijanden van God.
Maak bekend dat de mens nooit echt kan leven op grond van een valse leer die in zijn spoor een totale
vernietiging meebrengt, wanneer de zielen door godslastering zullen verslonden worden. Dat wat niet van
Mij komt, zal leiden tot een wereldwijde groep, die overal door mensen zal worden toegejuicht. Dan zal de
tijd gekomen zijn om de nieuwe wereldgodsdienst aan te kondigen en te verwelkomen in Mijn Kerk.
Dat zal, zoals voorspeld, de aanleiding zijn voor de antichrist om zijn ereplaats in Mijn Kerk te
bezetten, wanneer hij als geëerde gast zal worden uitgenodigd door diegenen die in volledige
onderwerping aan Satan werken.
Diegenen onder jullie die in de verleiding komen om zich uit te leven in deze valse leer, waarschuw Ik dat de
mens niet van brood alleen kan leven, maar wel van het Woord dat komt uit de mond van God.
Jullie Jezus

1219. Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te
evangeliseren.
Zondag, 14 september 2014, 17:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook mag komen, het Ware Woord van God zal steeds levend gehouden
worden, al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd blijven.
De valse profeten, zoals geprofeteerd, zullen talrijk opstaan om leugens te verspreiden, door een
bedrieglijke wereldomvattende vorm van evangelieprediking. Er zal hun volmacht gegeven worden door
diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, om zo miljoenen te verleiden tot hun nieuwe, zogenaamde
moderne versie van Mijn Heilige Kerk op aarde. O hoeveel mensen zullen zij misleiden met hun
verdraaide versie van Mijn Woord, die vele ketterijen zal verhullen. Alleen de scherpzinnige zal deze
onwaarheden herkennen, want zij zullen zorgvuldig verborgen zijn in een valse leer, die beschouwd zal
worden als een frisse wind.
Men zal veel lof betuigen aan deze vijanden van Mij, die in Mijn Kerk geïnfiltreerd zijn om haar voor te
bereiden op de komst van de antichrist. Zij zullen veel geklets veroorzaken in hun openbare
bijeenkomsten. Terwijl zij Mij zullen vervloeken met hun leugens, zullen er ook onware openbaringen
over Mij gemaakt worden – over Wie Ik werkelijke Ben, Mijn Relatie tot Mijn Eeuwige Vader, Mijn Leer
en Mijn Godheid. Zij zullen de Waarheid vermengen met leugens om zo de Christenen te misleiden
uit vrees dat zij zullen herkend worden voor wie zij zijn.
Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te evangeliseren. Velen
zullen bereidwillige werktuigen worden van het beest, die hen zal vullen met de woorden van de
doctrine van de Hel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten alles in vraag stellen van wat men jullie vraagt
te beluisteren en waarvan Mijn vijanden zullen beweren dat het bedoeld is om nieuw leven te geven aan het
Woord van de Heilige Schrift. Deze valse profeten zullen jullie nieuwe gebeden geven die Mij beledigen en
Mijn Godheid lasteren. Evenals miljoenen zullen opstaan en deze nieuwe gebeden bidden, zo zullen ook die
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valse profeten dat doen. Zij zullen Gods kinderen leren hoe het beest te verafgoden door een nieuwe vorm
van religieuze ceremonie. Deze nieuwe ceremonie zal al diegenen die opstaan en de valse profeten volgen,
naar de ene wereldkerk leiden die het beest zal vereren.
Diegenen onder Mijn gewijde dienaren die vrij snel zullen inzien dat het slinkse plan dient om Mijn
volgelingen te misleiden, zullen zich hulpeloos voelen. Velen echter zullen bezwijken voor het bedrog, omdat
zij zo weinig geloof bezitten dat zij zich nauwelijks de moeite zullen geven om de nieuwe valse doctrine te
lezen en daarom zal zij in de Kerken ingevoerd worden zonder veel tegenstand.
Wanneer Mijn Woord ontheiligd wordt, zal daaruit niets goeds voortkomen en het kwade zal gedijen. Ik geef
jullie deze waarschuwing voor het goed van jullie zielen en om jullie voor te bereiden op de grootste
geloofsafval in de menselijke geschiedenis, die het Woord van God zal verslinden.
Jullie Jezus

1220. Zeggen dat jullie van Mij zijn is één zaak. Echt van Mij zijn is een andere.
Dinsdag, 16 september 2014, 20:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld in wanorde lijkt te zijn, wees dan nooit bang want God heeft
alle dingen in de hand.
Hij veroorlooft de Boze alleen maar zoveel macht en Hij zal vechten om ervoor te zorgen dat de Heilige
Geest levendig blijft, opdat de goede mensen met succes de strijd in Mijn Heilsplan zullen leveren.
Slechtheid in al zijn uitingen is een eigenschap van de duivel. Om te vermijden dat jullie door Satan
geïnfecteerd worden, mogen jullie geen kwaad spreken, geen kwaad horen of slechte daden begaan tegen
een levende persoon. Om te zeggen dat jullie van Mij zijn is een zaak. Echt van Mij zijn is een andere.
Ik zal, wanneer Ik werkelijk aanwezig Ben in een ziel, alles doen wat in Mijn Macht ligt om te voorkomen dat
zulke zielen slechte daden verrichten. Indien de ziel Mij volledig vertrouwt dan zal hij of zij het gemakkelijker
vinden zich door Mij te laten leiden. Indien de wil van de persoon erg sterk is, en als hij trots en koppig
is, dan zal de bedrieger hem gemakkelijk leiden en hem op een aantal manieren erin laten lopen. Hij
zal de persoon overtuigen dat een slechte daad, een kwade tong of een daad van godslastering in
bepaalde gevallen aanvaardbaar is. En dan zal die ziel voor het bedrog bezwijken. Aan die zielen zeg
Ik het volgende.
Spreek geen kwaad van een ander, bezwijk niet voor laster, plaats jezelf niet als rechter over een ander en
beschuldig geen andere ziel in Mijn Heilige Naam. Indien jullie zulke overtredingen tegen Mij begaan, dan
zullen jullie van dit niveau van ongerechtigheid in een duisternis storten, die een grote kloof tussen ons zal
scheppen. Wanneer die kloof groeit, en hoe verder jullie van Mij wegdrijven, zullen jullie een verschrikkelijke
leegte voelen – een knagend gevoel van zulke diepe eenzaamheid, dat jullie een gevoel van paniek zullen
voelen, die jullie niet zullen kunnen plaatsen. Dan zullen jullie de scheiding van God, die de zielen in het
vagevuur en de hel doorstaan, ervaren. Indien jullie daarvan nu kunnen leren, dan zullen jullie gemakkelijker
dichter bij Mij kunnen komen.
Vergeet niet, jullie moeten eerst alle gedachten van haat in jullie ziel verdrijven. Ik kan niet aanwezig zijn in
een ziel die vol van haat is, want dat is onmogelijk.
Jullie Jezus

1221. Moeder van Verlossing: Bid om de Barmhartigheid van mijn Zoon opdat alle
lijden kan gemilderd worden.
Donderdag, 18 september 2014, 15:30 u.
Mijn lieve kind, je moet iedereen verzoeken te vragen om Gods Barmhartigheid in al deze aangelegenheden
die de vernietiging van de mensheid op het oog hebben. Ik verwijs naar de boosaardige plannen
oorlogen te ontketenen, plannen om een wereldwijde inenting te introduceren – waarvoor jullie
gewaarschuwd werden in de boodschap van 26 november 2010 – plannen tot stelselmatige uitroeiing
van volkeren en het vermoorden van Christenen zowel als van andere mensen van verschillende religies:
dat alles door de handen van boosaardige mensen.
Wanneer een ziel besmet is door Satan, dan is zij in staat tot de meest intensieve haat tegen Gods kinderen.
Wanneer groepen van mensen samenwerken in volledige onderwerping aan de Boze, dan is hun
goddeloosheid zichtbaar in al hun daden zoals het veroorzaken van dood en vernieling voor diegenen over
wie zij controle verwerven.
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Jullie moeten bidden, jullie allemaal, om de plannen van goddeloze mensen te verhinderen die de
wereldbevolking willen reduceren voor hun eigen profijt. Zij die van dat kwaad zullen gespaard blijven zullen
zichzelf terugvinden onder de controle van een onzichtbare groep. Ik roep jullie allen en elk afzonderlijk op te
bidden tot mijn Zoon Jezus Christus, om te helpen om dergelijke tragedies en boosaardigheden te
verminderen. Sommige van deze verschrikkingen kunnen verminderd worden, maar niet allemaal. Jullie
gebeden echter zullen de impact verzachten van deze vreselijke daden die begaan worden door volgelingen
van de Boze. Alstublieft, bid volgend Kruistochtgebed om te helpen de moord op onschuldigen te
verminderen.

Kruistochtgebed (166)
Om de moord op onschuldigen te verminderen.
“Liefste Moeder van Verlossing, wil alstublieft onze smeekbede om de moord op onschuldigen te verminderen,
aanbieden aan uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Wij vragen dat Hij, in Zijn Barmhartigheid, de dreiging in elke vorm van volkerenmoord, vervolging en terreur
tegen Gods kinderen, wil wegnemen.
Alstublieft, wij smeken u, lieve Moeder van Verlossing, aanhoor onze schreeuw om liefde, eenheid en vrede in
deze erbarmelijke wereld.
Wij vragen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, ons allen wil beschermen tijdens deze tijden van grote smarten
en lijden op aarde. Amen.”
Kinderen, wanneer de voorzegde profetieën plaatsvinden dan is het belangrijk dat jullie bidden om de
Barmhartigheid van mijn Zoon, zodat alle lijden kan verzacht worden en dat goddeloze daden gepleegd
tegen de mensheid, kunnen verminderd worden.
Ga in vrede en liefde om de Heer te dienen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1222. Moeder van Verlossing: Pas op voor de man die van zichzelf verklaart dat hij
de Mensenzoon is.
Vrijdag, 19 september 2014, 13:14 u.
Mijn lieve kind, het is voorspeld dat vele valse profeten zullen opstaan en dat zij tijdens deze periode
onwaarheden zullen verspreiden over het Woord van God.
Zij zullen optreden voor honderdduizenden en gesteund worden door diegenen die beweren mijn Zoons
dienaren te vertegenwoordigen. Zij zullen zowel in kleine als in grote groepen prediken en jullie zullen hen
herkennen door de valse profetieën die zij aan de wereld zullen onthullen. Zij zullen als zeer heilige mensen
beschouwd worden en sommigen zullen beweren dat ze over grote genezende krachten beschikken voor
lichaam en geest. Sommigen zullen de klederen dragen van heilige mannen en ze zullen een nieuw missaal
promoten dat zal afwijken van de Waarheid. Veel mensen zullen verward worden door hun leringen, omdat
zij hun valse beweringen gedeeltelijk met de Waarheid zullen vermengen. Een van hun doelstellingen is dat
men van hen zal denken dat zij de wereld voorbereiden op de Wederkomst van Christus en zij zullen voor
deze gebeurtenis grote verwachtingen oproepen bij de volgelingen van mijn Zoon. Maar het zal niet mijn
Zoon, Jezus Christus, zijn wiens verwelkoming zij door Gods kinderen zullen laten voorbereiden. Neen. Het
zal de antichrist zijn.
Zij zullen ernstige dwalingen verkondigen in verband met het Boek der Openbaring aangezien ze de
inhoud van dit Heilige Boek zullen verdraaien. Weinig mensen zullen weten dat ze gevoed worden met
leugens en de grootste onwaarheid die zij zullen verkondigen zal deze zijn. Zij zullen zeggen dat Jezus
Christus, de Mensenzoon, Zichzelf weldra in de wereld zal bekendmaken. Dat Hij zal komen in het vlees. Dat
Hij onder Zijn volk zal lopen en dat Hij hen op de laatste dag zal doen opstaan. Zoiets zal nooit kunnen
gebeuren want mijn Zoon, die de eerste keer mens werd door Zijn Geboorte, zal nooit in het vlees komen bij
Zijn Wederkomst.
Pas op voor de man, die van zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is die jullie tot zich roept, want
hij zal niet van God zijn. Mijn Zoon zal in de wolken komen en net zoals Hij de aarde verliet tijdens
Zijn Hemelvaart, zo zal het ook op de laatste dag zijn.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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1223. Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik krenk hen nooit.
Zaterdag, 20 september 2014, 16:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik uit menselijke zwakheid grote kracht te voorschijn haal. Mijn Macht is
op zijn grootst wanneer Ik de zielen van de zwakken kan aanraken, want het is dan dat Ik hen zover kan
brengen Mij in staat te stellen in hen te handelen.
Diegenen onder jullie die zwak zijn moeten Mij vragen hun de Gave van vertrouwen te schenken. Vertrouw
op Mij, Mijn lieve kleinen, en dan beschik Ik over alle Macht. Ik kan niets uitrichten in de zielen van de
hooghartige, trotse en arrogante mensen omdat zij zich niet zullen verootmoedigen in Mijn Ogen. Hoogmoed
is een hinderpaal tussen de mens en God omdat de hovaardige mens gelooft dat zijn stem belangrijker is
dan de Mijne. Zo is het altijd geweest. Vandaag is het niet anders. Ik vraag jullie allen te bidden voor deze
zielen die Mij verkeerd begrijpen en die het nodig vinden om uit te leggen wat Mijn Woord werkelijk betekent
volgens hun eigen interpretatie.
Wanneer een mens een ander vervloekt en dan zegt “dit is wat God zou wensen bij de verdediging van Zijn
Woord”, of wanneer hij wangedrag rechtvaardigt door te beweren dat het in Gods Ogen een goede zaak is,
weet dan het volgende. Wanneer jullie van Mij houden dan zullen jullie nooit afwijken van de liefde die Ik
onderwees of van de wijze waarop jullie Mij moeten navolgen. Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen
nooit. Ik krenk hen nooit en Ik beschuldig hen nooit. Zo moeten ook jullie doen zoals Ik deed.
Omarm de zondaars. Bid voor hen. Want indien jullie dat niet doen, dan trotseren jullie Mijn Wil en jullie
handelingen zullen alleen jullie eigen gebrekkig inzicht dienen met betrekking tot Wie Ik Ben. Jullie kunnen
niet beweren dat jullie Mij toebehoren indien jullie het tegengestelde prediken van wat Ik onderwees. Kijk
nooit neer op diegenen waarvan jullie geloven dat zij zondaars zijn in Mijn Ogen. Bid voor hen maar
veroordeel hen nooit want dat recht hebben jullie niet.
Jullie Jezus

1224. God bewaart Zijn Liefde voor de mens door de eenheid van de familie.
Zondag, 21 september 2014, 17:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart behoort toe aan alle gezinnen en het is Mijn Verlangen om elke familie
te zegenen, of ze nu klein, middelgroot of groot is. Wanneer de liefde binnen de families aanwezig is,
betekent dit dat Gods Kracht wordt gehandhaafd, want al Zijn kinderen behoren Hem toe. Hij heeft elk van
hen geschapen.
God bewaart Zijn Liefde voor de mens door middel van de eenheid van de familie, want het is in
dergelijke omstandigheden dat Zijn Liefde van nature gedijt. De liefde die heerst in families die verenigd
zijn brengt grote Genaden voort, want de liefde van de familieleden voor elkaar is één van de grootste
Geschenken van God. God gebruikt de liefde in de familie om haar vleugels uit te slaan, zodat alle leden van
een liefdevolle familie zullen helpen om deze liefde te verspreiden, waarheen ze ook gaan. Op gelijkaardige
wijze zal, wanneer de eenheid van de familie verbroken wordt, dat een onmiddellijke invloed hebben op jullie
gemeenschap, jullie maatschappij en op jullie naties.
Toen God Adam en Eva schiep, wou Hij een Eigen familie, waaraan Hij met gulle hand alles schonk.
Hij zal er altijd naar streven om gezinnen en families te beschermen, want dat is de plaats waar de
liefde voor het eerst door de sterfelijke mens wordt ontdekt. Wanneer de liefde gedijt in de families, dan
zal ze ook gedijen in hun landen. Omdat de liefde voor elkaar zich ontvouwt vanuit gezin en familie, is het
precies om die reden dat zij door Satan aangevallen worden. Satan zal elke mogelijke invloed gebruiken
om mensen te infecteren, zodat zij alle redenen zullen goedvinden om de eenheid van de familie te
verbreken. Hij zal voorkomen dat families gevormd worden en hij zal trachten, tegen de Goddelijke
Wil in, ze te beletten om tot een hereniging te komen.
De familie, geboren uit de Liefde van God, zal altijd door het kwaad worden aangevallen. Om jullie gezin en
familie tegen de Boze te beschermen, bid alstublieft dit Kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (167)
Bescherm mijn gezin en familie.
“O God, mijn Eeuwige Vader, door de Genade van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, bescherm alstublieft te allen
tijde mijn gezin tegen het kwade.
Geef ons de kracht om boven kwade bedoelingen uit te stijgen en verenigd te blijven in onze liefde voor U en
voor elkaar.
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Steun ons doorheen elke beproeving en lijden die we misschien moeten doorstaan en hou de liefde levend die
we voor elkaar hebben, zodat wij in eenheid met Jezus zijn.
Zegen onze gezinnen en geef ons de Gave van Liefde, zelfs in tijden van conflicten.
Versterk onze liefde, zodat wij de vreugde van ons gezin en onze familie met anderen kunnen delen, opdat Uw
Liefde met de hele wereld kan gedeeld worden. Amen.”
Vergeet niet dat God ieder van jullie naar Zijn Gelijkenis heeft geschapen zodat Hij het volmaakte gezin kon
tot stand brengen. Wees dankbaar voor jullie gezin en familie want het is één van de grootste Geschenken
die Hij aan het menselijk ras heeft geschonken. Wanneer het lijden op deze aarde tot een einde komt, en
wanneer de haat is uitgewist, zal God de mensheid in Zich verenigen. Jullie zullen weer volmaakt worden en
Zijn Familie zal Eeuwig Leven hebben.
Jullie Jezus

1225. Het is gemakkelijk zeggen dat jullie Christen zijn, zolang jullie niet uitgedaagd
worden omdat jullie er een zijn.
Dinsdag, 23 september 2014, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, omdat Ik mij richt tot al Gods kinderen van alle religies, ongelovigen en
Christenen, zullen velen, als gevolg van Mijn Oproep, zich tot het Christendom bekeren. Dat zal bereikt
worden door Gods Genade en de Kracht van de Heilige Geest.
Intussen zullen welmenende Christenen en toegewijde volgelingen van Mij de beproevingen waarmee ze te
maken zullen krijgen, zeer zwaar vinden. Ik vraag hun nu: wie onder jullie is zo sterk om aan Mijn Zijde te
staan en in de Waarheid te blijven, zonder Mijn Tussenkomst in deze tijd? Velen onder jullie, met een goed
hart, zullen Mij trouw blijven, maar alleen in jullie eigen groeperingen. Eens jullie allen met elkaar
overeenkomen, zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mij te dienen. Maar wanneer jullie
tegenstand ontmoeten – en dat zullen jullie op sommige punten vanwege Mijn vijanden, die jullie
zullen proberen mee te lokken in een valse leer – dan zullen jullie dat niet meer zo gemakkelijk
vinden.
Wanneer jullie bekritiseerd worden omdat jullie het ware Woord van God volgen, zullen velen onder jullie te
zwak zijn om Het te verdedigen. Eens jullie tegenstand ondervinden van jullie medechristenen en wanneer
jullie gedwongen worden om nieuw aangepaste, maar valse geschriften te aanvaarden, zullen jullie door
leed getroffen worden. Dan zal jullie geloof pas echt getest worden. Jullie zullen twee keuzes hebben.
Geloven in de Waarheid zoals die werd meegedeeld door God, en waarvoor veel bloed vergoten werd om
de mens met Zijn Schepper te verzoenen. Of een verwaterde versie van Mijn Woord aanvaarden, die vol
onwaarheden zit.
Kiezen voor de eerste optie zal jullie veel pijn, smart en lijden bezorgen, want jullie zullen veracht
worden door anderen omdat jullie Mij trouw blijven. Maar door te kiezen voor de tweede optie – terwijl
jullie met veel lof zullen beladen worden en geaccepteerd door jullie compagnons en Mijn vijanden – zullen
jullie in duisternis terechtkomen en zal jullie ziel gevaar lopen.
Het is gemakkelijk te zeggen een Christen te zijn, zolang jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er
een zijn. Maar wanneer jullie geminacht, bespot, belachelijk gemaakt of belasterd worden in Mijn Naam,
zullen sommigen onder jullie niet sterk genoeg zijn om deze beproevingen te doorstaan. Velen van jullie
zullen Mij verlaten en weggaan uit angst voor de publieke opinie. Velen onder jullie zullen Mij verraden.
Velen onder jullie zullen Mij de rug toekeren omdat jullie te beschaamd zullen zijn om Mijn Kruis te
dragen.
Denk nooit dat het gemakkelijk is om Mijn volgeling te zijn, want dat is het niet. Maar er zal een tijd komen
waarin jullie geloof de ultieme test zal moeten ondergaan en dat zal het moment zijn waarop Ik zal weten wie
van Mij is en wie niet.
Jullie Jezus
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1226. De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is
onbeschrijflijk.
Woensdag, 24 september 2014, 15:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Geliefde Moeder door God werd gekozen om de Komst van de
Messias aan te kondigen, zo ook is zij geroepen om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Zij werd verheven in de hoogste Hiërarchie in de Hemel en Mijn Eeuwige Vader heeft haar grote machten
toegekend. Toch blijft ze zoals ze toen was, en zoals ze nu is, en altijd zal zijn, een toegewijde en nederige
dienares van God. Ze dient Hem in Zijn Plan om de mens op te tillen naar de volmaakte staat waarvoor hij
bestemd was.
De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is onbeschrijflijk. Geen
man, vrouw of kind op deze aarde kan evenaren wat tot leven kwam toen God Adam en Eva
voortbracht. Zonde was hun ondergang en Lucifer was hun vijand. Daardoor werd deze volmaakte staat
vernietigd. Bezoedeld door de zonde zal de mens nooit deze volmaakte staat terugkrijgen, totdat de slang en
al diegenen die hem aanbidden worden verbannen. Totdat die dag komt zal de schoonheid van het
menselijk lichaam en van zijn ziel aangetast blijven.
De mens is Gods grootste liefde. De engelen zijn Zijn dienaars zodat ook zij liefde moeten tonen voor Gods
Schepselen. Gods Liefde voor Zijn familie krijgt voorrang op alles wat Hij schiep en Hij zal nooit
rusten totdat Hij de zielen van Zijn kinderen herwint. God staat veel lijden, vernederingen en tragedies
toe, die alle worden veroorzaakt door de haat van die ene die Hij op het hoogste niveau plaatste – de
voormalige Aartsengel Lucifer, die Satan werd. Gevallen als gevolg van zijn jaloezie, hoogmoed en
eigenliefde, veroorzaakte hij Mijn Vader de grootst denkbare pijn. En vandaag, net zoals toen, doet hij nog
steeds hetzelfde.
Mijn Vaders trouwe engelen, alle heiligen en Mijn geliefde Moeder, hebben een verbond gesmeed dat
nooit verbroken kan worden. Wat mijn Vader ook dicteert wordt door Zijn Elite Hiërarchie uitgevoerd.
Hij wordt nooit in twijfel getrokken. Alles wat Mijn Vader verlangt, is de juiste manier en de meest
krachtige manier. Het is de manier waarop de mensheid gered kan worden van de vloek van de Boze. Dat is
Zijn voorrecht. Niemand zou het ooit aandurven om Hem te ondervragen. In Zijn Laatste Plan, de laatste
fase waarin Hij Zijn Heilsplan tot een einde zal brengen, zal Hij op vele manieren ingrijpen.
Mijn Moeders titel, 'De Moeder van Verlossing’, de laatste door de Eeuwige Vader, God de
Allerhoogste, aan haar gegeven, is geen toeval. Zij werd gezonden om de wereld te waarschuwen en
voor te bereiden op de beslissende aanval van de Boze tegen de mensheid. Aan haar werd deze taak
toebedeeld en Ik verzoek jullie dat te aanvaarden en te allen tijde te reageren op haar oproep tot
gebed.
De Heilige Drie-eenheid zal vele Zegeningen brengen aan diegenen die reageren op deze missie uit de
Hemel, de laatste – de Missie van Verlossing. Aanvaard in dank, met liefde en minzaamheid van hart, dat
dergelijke begunstiging aan de mensheid wordt geschonken.
Jullie Geliefde Jezus

1227. Moeder van Verlossing: Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot
de Wederkomst van Christus.
Zaterdag, 27 september 2014, 19:20 u.
Mijn lieve kinderen, hoe diepbedroefd ben ik gedurende deze verschrikkelijke tijden waarin de mens zich
verheft om God op vele manieren te tarten.
Gods Wetten worden over de hele wereld geminacht omdat de zonde niet langer als iets verkeerds wordt
erkend. Integendeel, zij wordt bij elke gelegenheid gerechtvaardigd zodat de mens niet langer het verschil
kent tussen goed en kwaad. Wanneer jullie de zonde omarmen in al haar vormen en voorhouden dat zoiets
geen gevolgen heeft, dan zullen jullie nooit tevreden zijn. Vanaf het moment dat de zonde beschouwd wordt
als slechts een menselijke onvolkomenheid, zal zij leiden tot steeds grotere en ernstiger zonde totdat zij
uiteindelijk zal leiden tot duisternis van geest en scheiding van God. Dat zal een leegte achterlaten in jullie
ziel, die een vorm van ellende zal meebrengen waarvan men zich moeilijk kan losmaken.
Duisternis komt van de geest van het kwaad. Licht komt van God. Zonde brengt duisternis en tenzij
jullie de zonden erkennen en verzoening nastreven, zullen die toenemen en woekeren totdat zij de
geest verstikken. Niets ter wereld zal of kan dan de ziel de verlichting brengen waarnaar zij smacht.
Alleen de verzoening tussen de ziel en God kan haar bevrijden van deze wurggreep.
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Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus. Gods kinderen
die de Tien Geboden begrijpen die door Hem werden afgekondigd, zullen weten dat de mens God om
vergeving moet vragen telkens hij zondigt. Het is niet van tel dat hij God opzoekt en telkens opnieuw om Zijn
Vergiffenis smeekt, want dat is de enige weg om in vereniging met Hem te blijven. Zo zullen jullie vele
Genaden ontvangen en jullie zullen rijper worden en wandelen in Gods Licht.
De mens moet zijn zwakheid aanvaarden omwille van het bestaan van zonden. Hij moet erkennen dat de
zonde hem van God kan scheiden. Wanneer hij dat feit niet aanvaardt, dan zegt hij daarmee de gelijke te
zijn van God.Zonder geloof in het bestaan van de zonde kan de mens God niet dienen. Daardoor wordt
de scheiding tussen de ziel en haar Schepper breder totdat er geen communicatie meer is tussen de mens
en God.
Het is Satans begeerte om zielen te bemachtigen en hun redding te verhinderen. Zolang de mens niet
accepteert hoe belangrijk het is om de Wetten van God te erkennen, zal hij Hem verloochenen.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1228. Houd te allen tijde vast aan de Waarheid, want zonder Haar, zullen jullie
leugenachtig leven.
Zondag, 28 september 2014, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Woord van God, zoals door Hem werd meegedeeld, en het Woord aan Mijn
Heilige Apostelen gedicteerd, was het fundament waarop Mijn Mystiek Lichaam, de Kerk, werd gebouwd.
Het Eeuwige Woord is het fundament waarop de Kerk gevestigd is. Het is niet omgekeerd. Het Woord
van God is Eeuwig – het is in steen gebeiteld. Het is het fundament van de Waarheid. Het fundament van
Mijn Kerk kan niet dooreen geschud worden, maar het bouwwerk dat erop staat, kan worden gewijzigd en
aangepast. Indien echter het gebouw verandert, dan is het mogelijk dat het fundament het niet meer
ondersteunt indien het afwijkt van de gebouwstructuur waarvoor het werd ontworpen.
Het Woord van God mag nooit worden gewijzigd omdat het nooit kan veranderen. Want hoe zou het
kunnen? God zei niet iets om daarmee iets anders te bedoelen. De Kerk moet dienstbaar zijn aan het
Woord van God. Het Woord van God is niet ondergeschikt aan die leden van Mijn Kerk die het wellicht
anders aanvoelen. Durf te knoeien met het Woord en jullie zullen Mij, Jezus Christus, verraden. Ik Ben
de Kerk. Mijn Lichaam is de Kerk en al wat voortkomt uit Mij is heilig. Zolang jullie, gewijde dienaren
van Mij, de Waarheid verdedigen, kunnen jullie Mij vertegenwoordigen. Zolang jullie Mij vertrouwen en eren
en ervoor zorgen dat de passende handelingen binnen Mijn Kerk voltrokken worden, zolang kunnen jullie
zeggen dat jullie van Mij zijn.
Toen God de Evangeliën dicteerde, door de Kracht van de Heilige Geest, kan het Woord gepresenteerd zijn
met behulp van verschillende uitdrukkingen, maar hoe dan ook, het bleef hetzelfde. Toen God sprak door de
profeten en door Mijn apostelen, gezegend met de Gave van de Heilige Geest, was de taal duidelijk,
eenvoudig en gezaghebbend. Hetzelfde geldt vandaag de dag wanneer God tot Zijn profeten spreekt. De
taal is helder en eenvoudig en wordt overgeleverd met gezag, want zij komt van God. De Woorden door Mij,
jullie Verlosser, gesproken, zijn trouw aan Mijn Heilig Woord in de Schriften, want ze komen uit dezelfde
Hand. Let daarom op voor iedereen die jullie een nieuwe versie van de Waarheid geeft, die moeilijk te
begrijpen is, moeilijk te volgen en vaag. Wanneer de Waarheid verdraaid wordt, zal er een valse leer uit
voortkomen. Het zal vol gaten zitten, onlogisch zijn en precies het tegenovergestelde van het Heilige Woord
van God zijn.
Wanneer jullie wordt verteld dat God de zonde zal aanvaarden vanwege Zijn Barmhartigheid weet dat
dit een leugen is. God zal de berouwvolle ziel aanvaarden, maar nooit de zonde, want dat is
onmogelijk.
Houd te allen tijde vast aan de Waarheid, want zonder Haar, zullen jullie leugenachtig leven.
Jullie Jezus

1229. God de Vader: Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen.
Maandag, 29 september 2014, 20:50 u.
Mijn liefste dochter, wanneer Mijn Liefde door jullie aanvaard wordt kan zij veel vruchten voortbrengen. Maar
wanneer zij door de mens afgewezen wordt resulteert dat in een wegkwijnende aarde. Zonder Mijn Liefde is
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er geen leven, geen vreugde, geen vrede. Wanneer Mijn Liefde door de mens gevoeld wordt, schept dat
grote bewondering, ontzag en een diepe dankbaarheid in de ziel van de persoon die met deze Gave werd
begunstigd.
Mijn lieve kinderen, wanneer jullie liefde ervaren in gelijk welke vorm voor een andere persoon, dan is het
Mijn Liefde die jullie voelen. Zij kan enkel van Mij komen want Ik Ben Liefde. Liefde is een geschenk en jullie
moeten haar grijpen wanneer jullie haar in jullie hart voelen opborrelen. Jullie die Mijn Liefde aanvaarden,
weet dat Ik jullie nog meer met Mijn Gave zal vullen wanneer jullie haar delen met diegenen aan wie
deze gunst niet werd verleend.
Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen. Liefde neutraliseert de haat, omdat de Boze, de doorn in
de zijde van de mens, er niet toe in staat is. Wanneer jullie zeggen Mij te beminnen dan moeten jullie
vurig strijden om haat, van gelijk welke aard, te verhinderen jullie ziel te bezoedelen. Indien jullie Mij
liefhebben zullen jullie je vijanden vergeven omdat jullie hen zullen zien zoals Ik hen zie. Dat vereist
volharding en discipline van jullie kant, wat zal voorkomen dat jullie iemand anders kwetsen, hetzij met
woorden hetzij fysiek.
Wanneer jullie Mijn Liefde toestaan door jullie aderen te vloeien, zullen jullie totale vrede en vrijheid ervaren.
Dat komt omdat jullie dan geen kwaadaardigheid, geen boosheid, noch wraak of wrok jegens een ander kind
van Mij zullen voelen. Dat is de Gave van Mijn Liefde in haar zuiverste vorm. Aanvaard haar van Mij door dit
gebed te bidden.

Kruistochtgebed (168)
Voor de Gave van Gods Liefde.
“O Liefste Vader, O Eeuwige God, de Allerhoogste,
Maak mij Uw Liefde waardig.
Vergeef mij alstublieft dat ik anderen schade berokken en voor elke verkeerde daad die lijden veroorzaakt heeft
bij een van uw kinderen.
Open mijn hart zodat ik U in mijn ziel kan verwelkomen, en zuiver mij van elke haat die ik mogelijks koester
tegenover een andere persoon.
Help mij mijn vijanden te vergeven en zaden van Uw Liefde uit te strooien, overal waar ik ga en onder hen die ik
elke dag ontmoet.
Geef mij, lieve Vader, de Gaven van Volharding en Vertrouwen, opdat ik Uw Heilig Woord kan handhaven en zo
de vlam van Uw Grote Liefde en Barmhartigheid kan levend houden in een verduisterde wereld. Amen.”
Kinderen, alstublieft vertroost jullie met de kennis dat Ik jullie allen bemin, ongeacht wie jullie zijn, wat voor
zonden jullie ook bedreven hebben en of jullie Mij al dan niet vervloeken. Mijn Liefde voor jullie is
onvoorwaardelijk.
Toch moet Ik diegenen die Mijn kinderen proberen te verblinden voor de waarheid over hun verlossing,
scheiden van diegenen die van Mij zijn. Mocht Ik niet tussenbeide komen, dan zouden velen voor Mij
verloren zijn en Ik ben niet bereid om zielen op te offeren aan diegenen die, ondanks alle inspanningen van
Mijnentwege, Mij op de laatste dag zullen afwijzen.
Ik vraag jullie al jullie vertrouwen in Mij te stellen en Mijn Zegel van Bescherming, onder gelijk welke
vorm, dicht bij jullie te houden. De strijd is reeds begonnen en Ik zal gerechtigheid doen gelden door
diegenen te straffen die Mijn kinderen proberen te vernietigen.
Vergeet nooit Wie Ik Ben. Ik Ben het Begin en het Einde. Allen die tot Mij komen zullen Eeuwig Leven
vinden. Sta Mij toe jullie in veiligheid te brengen en naar een glorievol leven in eenheid met Mijn Wil te
brengen. Ik zal het Nieuwe Paradijs openbaren op Mijn Eigen Tijd en Ik verlang dat jullie geduld tonen.
Leef jullie leven in harmonie met anderen. Zorg voor jullie families zoals vroeger. Kom naar Mij in
jullie kerken zoals vroeger. Maar onthoud altijd dat de Waarheid, het Ware Woord van God, nooit kan
veranderen want Ik Ben de Waarheid. Ik kan nooit veranderen want dat is onmogelijk.
Ik bemin jullie. Ik zegen jullie. Ik bescherm jullie.
Jullie Liefhebbende Vader
God de Allerhoogste
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1230. Ofwel dienen jullie God, ofwel geven jullie toe aan de dwaasheid van de
mensen.
Woensdag, 1 oktober 2014, 21:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het verraad van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder diegenen
die zeggen dat zij Mij dienen. Zelfs diegenen die zeggen dat ze Mijn trouwe dienaren zijn, hebben Mij
verlaten en hun geloof is slechts een sprankje van de vroegere toestand. Wat begon met liefde en
mededogen voor Mij, werd gereduceerd tot een fractie van wat het vroeger was en dat werd door vele
dingen veroorzaakt.
Zeer veel minachting voor Mijn Kerk is ontstaan als gevolg van gevallen zielen in haar schoot, die zich tot
zware zonden lieten verleiden. Veel van Mijn onschuldige gewijde dienaren leden als gevolg van de zonden
van anderen en dit bracht voor hen grote schande mee. Toen dan de Wetten van God aan de kant werden
geschoven en er nauwelijks nog over gesproken werd, vergaten velen dat de Geboden van God ten koste
van alles moesten gehandhaafd worden. Indien Mijn gewijde dienaren ophouden met de Waarheid te
prediken en het belang verwerpen van het spreken over het bestaan van de zonde, hoe zouden Gods
kinderen er dan wijzer uit kunnen worden? Mijn gewijde dienaren hebben de morele plicht om het Woord van
God te handhaven en om Gods kinderen te waarschuwen voor het gevaar van de zonde. Maar zij hebben
besloten om dat niet te doen. Velen zijn bang om de Waarheid te verkondigen uit vrees voor vervolging door
diegenen die hen de schuld zullen geven voor de zonden van anderen.
Tijdens Mijn tijd op aarde heb Ik nooit geaarzeld om te preken over de straf die de mens zal oplopen
tenzij hij Gods vergeving voor zijn zonden zoekt. Angst voor Gods straf zou niet de reden mogen zijn om
zonde te vermijden maar alleen dat jij, de zondaar, gered kan worden. Zonde is iets waarmee jullie
moeten leven, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden. Jullie moeten haar bevechten want Ik verlang
om jullie zielen te redden. Waarom zou Ik niet verlangen om jullie zielen te redden, wat het ook kost? Heb
Ik niet voor jullie geleden en stierf Ik geen pijnlijke dood aan het Kruis, opdat jullie zouden kunnen gered
worden in Gods Ogen? Waarom preken Mijn gewijde dienaren dan niet over de absolute noodzaak om het
eeuwige leven te zoeken? Indien jullie het Eeuwig Leven niet zoeken, dan zullen jullie het ook niet vinden.
Het is de plicht van allen die Mij dienen om de mens te helpen redden van de eeuwige verdoeming. De
Waarheid werd zolang verborgen dat veel zielen, als gevolg van hun zelfgenoegzaamheid, voor Mij verloren
zijn gegaan. Weet dat Ik op de laatste dag Mijn Engelen zal uitzenden en dat de mensen in twee helften
zullen verdeeld worden – diegenen die gruweldaden hebben begaan en diegenen die van Mij zijn. Ik vraag
jullie, Mijn gewijde dienaren, om de Waarheid te vertellen want indien jullie dat niet doen, dan zullen jullie
veel zielen voor Mij verloren doen gaan en daarvoor zal Ik jullie nooit vergeven.
Ofwel dienen jullie God, ofwel geven jullie toe aan de dwaasheid van de mensen.
Jullie Jezus

1231. Leg jullie wapenrusting af, want zij zal in kleine stukjes verbrijzeld worden.
Donderdag, 2 oktober 2014, 23:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden mogen Mijn Woord – de Waarheid – verachten maar de dag zal
komen dat zij hun hoofden in schaamte en wroeging zullen laten hangen wanneer zij voor Mij staan.
In de dagen van Noach werden hij en de mensen die uitgekozen waren om hem te helpen zich voor te
bereiden op de Gerechtigheid van God, belachelijk gemaakt. Zij werden bespot, vervolgd en men
deed alle mogelijke pogingen om de instructies die God aan Noach had gegeven, in diskrediet te
brengen. Gehoorzaam tot het einde, smeekte Noach tot het einde om barmhartigheid voor hun zielen. Hij
drong er bij hen op aan om bij hem toevlucht te zoeken, maar hij werd genegeerd. En zo zal het eveneens
zijn op de Grote Dag van de Heer. Alleen een restant zal klaar zijn om Mij te begroeten samen met diegenen
die tijdens de Waarschuwing in hun hart zullen beslissen om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.
Ik verzoek allen die geloven in Mij en in Mijn Belofte om in grote heerlijkheid terug te komen, om te bidden
voor diegenen die deze missie minachtend afwijzen, want hun werd het Geschenk van de Waarheid
gegeven maar zij verkozen om het terug in Mijn Gezicht te gooien. Alle mensen met een warm en teder hart
en een zachtmoedige ziel zullen in Mijn Armen getrokken worden, ongeacht welke geloofsbelijdenis of
gezindte zij volgen, want zij behoren Mij toe. Aan diegenen die het Woord van God niet kennen zal grote
barmhartigheid betoond worden en diegenen die zich tijdens de Waarschuwing bekeren, zullen eveneens in
Mijn Armen wonen. Ik zal Mij uitstrekken naar alle zielen die vriendelijk van hart zijn en die liefde en
erbarmen betonen voor hun broeders en zusters.

942

De grootste strijd zal plaatsvinden wanneer Ik Mij uitstrek naar de arrogante en hoogmoedige personen bij
wie echte liefde ontbreekt en die evenmin over een grootmoedige geest beschikken. Voor die zielen vraag Ik
dringend om jullie gebeden. Maar meest van al verzoek Ik jullie te smeken om Mijn Barmhartigheid voor
diegenen die hun ziel aan de duivel verkocht hebben in volle kennis van wat zij gedaan hebben. Zij zullen
niet uit eigen beweging naar Mij komen en daarom kunnen zij alleen gered worden door het lijden van
uitverkoren zielen, die zich aan Mij hebben toegewijd, en door jullie eigen offers. Alstublieft, bid volgend
gebed om alle zondaars te redden.

Kruistochtgebed (169)
Voor de redding van diegenen die Christus verwerpen.
“Liefste Jezus, omwille van Uw Medelijden en Barmhartigheid, smeek ik U voor de redding van diegenen die U
verworpen hebben;
die Uw Bestaan ontkennen,
die zich vrijwillig kanten tegen Uw Heilig Woord en wier verbitterde harten hun zielen vergiftigd hebben met
betrekking tot het Licht en de Waarheid van Uw Godheid.
Wees alle zondaars genadig.
Vergeef hen die godslasterlijk spreken tegen de Heilige Drie‐eenheid en help mij, op mijn eigen manier en door
mijn persoonlijke offers, om in Uw Liefhebbende Armen die zondaars te omhelzen die Uw Barmhartigheid het
meest nodig hebben.
Ik geef U mijn belofte, dat ik door mijn gedachten, mijn handelingen en het gesproken woord, U zo goed als ik
kan zal dienen in Uw Missie van Verlossing.
Amen.”
Ga, jullie allen en verzamel in gebed, want de Gerechtigheid van God zal spoedig door de wereld
ervaren en gezien worden. Omwille van de boosaardigheid van de mens, zijn tegendraadse handelingen
en zijn haat voor zijn medemensen, zal God hem afstoppen bij de verwoestingen die op velerlei wijzen tegen
de mensheid georganiseerd worden.
Leg jullie wapenrusting af, want zij zal door de Hand van Mijn Vader in kleine stukjes verbrijzeld worden.
Verzet jullie tegen God en jullie zullen daarvoor boeten. Maar wanneer jullie trachten om de mensheid
op grote schaal schade toe te brengen door misbruik van macht, dan zullen jullie abrupt gestopt
worden. Jullie zullen geen tijd hebben om Gods Barmhartigheid te zoeken.
Jullie Jezus

1232. Jullie zullen binnenkort getuige zijn van de wereldwijde vaccinatie waarover Ik
jullie in 2010 vertelde.
Vrijdag, 3 oktober 2014, 15:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mijn Belofte. Ik zal terugkomen om een nieuw begin, een nieuwe
wereld zonder einde in te luiden. Al diegenen die instemmen met de Genade van God, wanneer Ik Mijn
Barmhartigheid over de hele wereld uitstort, zullen deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.
Ik heb de mensheid elk teken, elke waarschuwing en elke Genade gegeven om hun zielen voor te bereiden.
Sommigen hebben het Woord van God, zoals vastgelegd in de Heilige Evangeliën, gehoord en in acht
genomen. Anderen hebben de Waarheid gehoord en gezien maar weigeren om haar te aanvaarden. Er zal
spoedig een dag komen waarop de volledige Waarheid en het bewijs van Wie Ik Ben zullen geopenbaard
worden en de zondaars zullen evenveel tijd krijgen om hun persoonlijke beslissing te nemen, op basis van
hun eigen vrije wil. Niemand van jullie zal gedwongen worden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden
want alleen jullie kunnen die beslissing nemen. Sommigen zullen weigeren om te getuigen van de
Waarheid, zelfs wanneer ze die duidelijk zullen zien. Helaas zullen zij verloren gaan. Anderen zullen hun
tijd nemen voordat ze Mij trouw beloven, maar die tijd, nadat de Waarschuwing plaatsvindt, zal kort
zijn.
Ik kom om jullie nu te vertellen van de gebeurtenissen die jullie de tekenen van deze tijd en van Mijn
Tegenwoordigheid in deze Missie zullen onthullen. In veel landen zal men stormen meemaken die weken
zullen duren. De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde zal spoedig van tel zijn. De
Hand van God, in Zijn Goddelijke Gerechtigheid, zal ervaren worden in de verleidingen die Hij zal
toestaan voor diegenen die Hem in Mijn Kerk dienen. Wanneer deze en alle andere profetieën tot
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vervulling komen, zal Ik afwachten. En dan zal de Waarschuwing komen. Ze zal er spoedig zijn, vóór de
Grote Dag waarop Mijn Belofte om terug te komen uiteindelijk zal vervuld worden.
Jullie moeten vertrouwen op Mijn Goedheid, Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid. Indien jullie dat doen, zullen
jullie sterk genoeg zijn om gelijk welke beproeving onder ogen te zien evenals beledigingen die jullie in Mijn
Naam voor de voeten geworpen worden en jullie zullen de genade bezitten om trouw te blijven aan Mijn
Heilig Woord.
Blijf in vrede en in hoop, want Mijn Liefde voor jullie, en jullie liefde voor Mij, zal het kwaad vernietigen dat de
zielen heeft ingepalmd van diegenen die zich van Mij hebben afgescheiden.
Jullie Jezus

1233. Moeder van Verlossing: De Wetten van God zullen binnen korte tijd door
miljoenen aan de kant gezet worden.
Maandag, 6 oktober 2014, 13:55 u.
Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God zijn vastgelegd kunnen nooit herschreven worden want
dat zou een heiligschennis betekenen. De mens kan nooit knoeien met het Woord en de dag zal komen dat
de Toorn van God op de mensheid zal neerdalen wanneer de mensen oordelen dat de Tien Geboden
gebrekkig zijn. Wanneer dat gebeurt, weet dan dat Gods Woord niet meer gerespecteerd wordt en dat de
mensheid in grote dwaling zal geleid worden.
Aan geen mens noch aan een gewijde dienaar werd het recht verleend om de Tien Geboden of het Woord
van God te veranderen. Geen enkele verontschuldiging kan ooit gemaakt worden om de Waarheid van Gods
Woord te verloochenen. De Wetten van God zullen binnen korte tijd door miljoenen mensen aan de kant
gezet worden. Dan zullen allen die bezwijken voor het bedrog dat daarvan het resultaat zal zijn, door
duisternis omhuld worden. De Heilige Geest kan nooit diegenen verlichten die het Woord ontkennen of die
de zonden goedpraten. Wanneer de Heilige Geest niet langer aanwezig is en wanneer het Woord
aangepast is om tegemoet te komen aan de egoïstische behoeften van de mens, dan zal geen enkele
van alle nieuwe wetten ook maar enige betekenis hebben in Gods Ogen.
De vijanden van God zullen snel handelen om de Waarheid omver te werpen en de Kerk van Mijn Zoon zal
in tweeën verdeeld worden. Zij die de Waarheid onwrikbaar verdedigen zullen vervloekt worden omdat
zij er aan vasthouden. Diegenen echter die godslasteringen uiten en verklaren dat die de Waarheid
zijn, zullen applaus ontvangen. De geest van het kwaad zal neerstrijken in de harten van wie op een
dwaalspoor gebracht zijn en vele zielen zullen verloren gaan. Zij zullen niet in staat zijn zichzelf te
presenteren voor mijn Zoon en te verklaren dat zij ongeschonden zijn, omdat zij weigeren de Waarheid te
erkennen die hun door Gods Barmhartigheid werd geschonken.
Men zal binnenkort verklaren dat God Barmhartig is voor alle zondaars, ongeacht wat zij allemaal doen om
Hem te beledigen. Dat is waar, maar wanneer zij Hem beledigen door voor Zijn Aanschijn elke gruwel
en ketterij te brengen en dan verklaren dat die voor God aanvaardbaar zijn, dan zal Hij zich met
afschuw van hen afkeren.
De mens zal zo vol zijn van eigen verlangens om zijn zondig leven tegemoet te komen, dat hij zich zal
uitspreken voor onwettige daden als wenselijk in Gods Ogen. Dat zal tot leugens leiden. En wanneer zij die
daden durven aanbrengen voor de altaren van God, dan zullen deze zielen buitengeworpen worden.
Mochten jullie jezelf toestaan in grote dwaling geleid te worden, dan zullen jullie je ziel in ernstig gevaar
brengen.
Ik verzoek jullie om de Tien Geboden zo dikwijls mogelijk op te zeggen. Zo zullen jullie weten wat er van
jullie verlangd wordt om God werkelijk te dienen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1234. Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven.
Woensdag, 8 oktober 2014, 20:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen geworden. Hoe weinig bekommeren ze
zich om de behoeften van anderen of de gave van het leven. Ze hebben hun harten toegestaan om te
etteren, omdat ze niet langer de capaciteit bezitten om de ware liefde in hun zielen te laten regeren. Zodra
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de liefde verzwakt is en liefdadigheid voor elkaars behoeften schaars wordt, zal daaruit niets dan onrecht
voortkomen.
Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven. Bij diegenen die Mij misschien ooit hebben
liefgehad maar die niet langer in Mij geloven, zal hun hart in steen veranderen. Wanneer jullie je rug
keren naar de liefde voor elkaar, zullen jullie onvruchtbaar en onrustig worden. Jullie gebrek aan liefde zal
jullie leiden naar de aanvaarding van alle soort praktijken, die weerzinwekkend zijn voor Mij. Alles waar Ik
voor sta zal door jullie worden verworpen. Er zal geknoeid worden met al het leven dat aan de mensheid
werd geschonken door de Kracht van God, en in veel gevallen zal het door jullie worden vernietigd. Jullie
respect voor Gods Wetten en voor het menselijk leven betekent niets meer. Jullie gehechtheid aan alle
aardse dingen en aan de wereldse goederen die ze opleveren, zal jullie zonder voldoening achterlaten.
Wanneer jullie je harten tegen God verharden, dan lijdt de mensheid enorm. Wanneer de macht van het
kwaad de liefde vervangt die de wereld ooit voor Mij, Jezus Christus, had, weet dan dat de tijden nagenoeg
zijn aangebroken.
Geef jullie eigenzinnige en onbezonnen jacht naar allerlei genoegens op. Probeer niet om de Wetten van
God te veranderen om ze aan jullie zondige leven aan te passen. Vraag, vraag, vraag om Mijn
Tussenkomst, opdat Ik jullie de Weg kan tonen. Indien jullie niet terugkeren naar het pad van Eeuwig Leven,
dat werd uitgestippeld voor ieder kind van God, dan kunnen jullie nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.
Jullie Jezus

1235. Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen.
Woensdag, 8 oktober 2014, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden en diegenen die trouw blijven aan de
Wetten van God zullen daarvoor zwaar te lijden krijgen.
Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen als haar alle beledigingen toegeschreeuwd
worden tegen Mijn Godheid en tegen de Wetten die Mijn Eeuwige Vader heeft vastgelegd. Opgesloten
binnen de poorten van een vergulde gevangenis, zullen vele van Mijn dienaars gedwongen worden om
ketterijen te slikken. Niet alleen dat, maar zij zullen ertoe gebracht worden om daarover te preken en
onschuldigen te overtuigen dat het herschreven Woord van God aanvaardbaar is in de wereld van vandaag.
De Toorn van Mijn Vader is thans tot verontwaardiging gebracht want zeer spoedig zal de Kerk – die
onherkenbaar veranderd zal zijn – nieuwe rituelen voorbereiden, nieuwe regels en praktijken zodat niets nog
zal gelijken op de Kerk die Ik gebouwd heb.
Al deze zaken werden door Mijn Vader toegestaan omdat Satan het geloof op de proef stelt van diegenen
die van Mij zijn. Wee hen die Mij verraden want zij zullen de zielen meesleuren van diegenen wier namen Mij
werden voorbehouden. Ik zal voor deze zielen strijden. Ik zal die vijanden van Mij straffen omdat zij door hun
bedrog en listigheid zielen verleid hebben en van Mij hebben weggenomen. Omwille van die zonden zullen
zij voor Mij verloren zijn.
Mijn Kerk is aan Mijn Lendenen ontsproten. Ik gaf jullie Mijn Lichaam in de dood en dat werd Mijn Kerk. Nu
zal zij ontwijd worden en Mijn Lichaam zal opnieuw gekruisigd worden. Geen gram schaamte zullen Mijn
vijanden gewaarworden, want hun torenhoge ambities en zelf-voldoening hebben niets met Mij te maken.
Hoe volgzaam zijn diegenen wier geloof zwak is. Hoe volgzaam zullen de zielen zijn met een sterk geloof,
omdat zij bevreesd zullen zijn om de Waarheid te verdedigen. Alleen het restant en diegenen met ware
verknochtheid aan Mijn Woord, zullen getrouw blijven aan Mijn Kerk. Dank zij hen zal Mijn Kerk nooit
sterven.
Jullie Jezus

1236. Ik geef jullie nu het laatste Kruistochtgebed.
Woensdag, 8 oktober 2014, 21:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde
doorstoken en de aarde wordt nu overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik
niet getroost kan worden.
Ik vraag nu wie van Mijn gewijde dienaren sterk genoeg zal zijn om de Waarheid te handhaven?
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Ik geef jullie, het laatste Kruistochtgebed. Het is bestemd voor de priesters. Ik verzoek Mijn gewijde dienaren
om het dagelijks bidden.

Kruistocht Gebed (170)
Om het Heilig Woord van God te handhaven.
“O Lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus,
houd mij vast.
Bescherm mij.
Behoed mij in het Licht van Uw Aangezicht, naarmate mijn vervolging toeneemt, wanneer mijn enige
(zogezegde) zonde erin bestaat om de Waarheid, het Heilige Woord van God, te handhaven.
Help mij om de moed te vinden om U te allen tijde trouw te dienen.
Geef mij Uw Moed en Uw Kracht, wanneer ik strijd lever om Uw Onderrichtingen te verdedigen tegen felle
oppositie.
Laat mij nooit in de steek, Jezus, in mijn tijd van nood en zorg voor mij met alles wat ik nodig heb om verder te
gaan om U te dienen, door middel van het aanbieden van de Heilige Sacramenten en van Uw Kostbaar Lichaam
en Bloed, door het Heilig Misoffer.
Zegen mij Jezus.
Wandel met mij.
Rust in mij.
Blijf bij mij.
Amen.”
Jullie Jezus

1237. Vergeet niet dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan.
Donderdag, 9 oktober 2014, 20:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij. Maar de
verdeeldheid die de mens van Mij, De Gever van Leven scheidt, is de grootste vijand van het menslijk ras.
Satan met zijn sluwe bedrieglijke wegen heeft ervoor gezorgd om grote verdeeldheid in de wereld te
veroorzaken. Het feit dat hij verborgen is, geeft hem grote macht over de zielen van de mensen. Zijn
boosaardige invloed schept twijfels over Mijn Bestaan bij diegenen wier geloof klein is. Hij overtuigt anderen,
die niet in Mij geloven, ervan dat de mens verantwoordelijk is voor gelijk welke keuzes die hij maakt. Zijn
geruststellende invloed, terwijl hij de mens bekoort, overtuigt diegenen waarbij hij toegang verkrijgt dat het
verkeerde juist is en het juiste verkeerd. Hij stelt de liefde voor als lust, haat als een vorm van verlangen, naijver en jaloersheid als middelen om de vernietiging van andermans leven te verrechtvaardigen.
Elke idee, elk verlangen, elke hunker en begeerte die hij in de zielen van de mensen plant, leiden hen naar
de zonde. Zoveel besmetting onder de mensheid, in deze tijd, wil zeggen dat de zuivere liefde, die van God
komt, vervangen werd door begeerte. Alles wat voortkomt van de slang, zal in de harten van de zondaars
voorgesteld worden als iets goeds. De zonde wordt altijd gerechtvaardigd door de zondaar die voor de duivel
bezwijkt. De zonde, eens gerechtvaardigd, wordt dan geprezen totdat zij op een geweldige daad gaat
gelijken – waard om erkend te worden.
Wee de mens die het aandurft om diegenen in twijfel te trekken die de zonde verheerlijken. De zondaar die
de zonde, met grote blijdschap, omarmt zal anderen beïnvloeden om hetzelfde te doen. Vandaag kan de
invloed van de Boze overal waargenomen worden. Terwijl zondige daden voorheen voorzichtig verborgen
werden, bestaat er nu geen schaamte meer om ze voor de hele wereld tentoon te stellen. Al wat voor Mij
weerzinwekkend is wordt met groot genoegen omstrengeld. Wat verkeerd is wordt voorgesteld als iets
goeds en al wat goed is, in overeenstemming met Gods Wetten, wordt beschouwd als verkeerd.
Wanneer de duivel aan het werk is, zal alles op zijn kop gezet worden en zal exact het
tegenovergestelde zijn van wat van Mij komt. Weet dat wanneer men verklaart dat Mijn Woord verkeerd
is, dat dan de invloed van de Boze zijn hoogtepunt bereikt heeft.
Onthoud dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan. Hemel en aarde zullen één
worden en de Hel zal de verblijfplaats worden voor diegenen die de duivel en al wat van hem komt,
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verafgoden. De rook van zijn duivelse en kwaadaardige wegen heeft zowel hen die in Mij geloven als hen
die Mij afwijzen aangestoken. Niemand is veilig.
Het gebed, Mijn geliefde volgelingen, is jullie toevluchtsoord. Houd Mijn Woord in ere en bid, niet voor
julliezelf, maar voor diegenen die een contract zijn aangegaan met de Boze. Zij hebben jullie gebeden nodig,
’s morgens, ’s middags en ’s avonds.
Jullie Jezus

1238. Moeder van Verlossing: De dood zal binnenkort geen macht hebben over de
mens.
Vrijdag, 10 oktober 2014, 13:10 u.
Mijn lieve kinderen, de Kruisiging van mijn Zoon was in vele opzichten veelbetekenend. Het was niet alleen
door de handen van de Romeinse soldaten dat Hij werd gedood, maar op bevel van diegenen die
beweerden toegewijde volgelingen te zijn van het Woord van God.
Zijn geseling, vervolging en dood werden uitgevoerd onder de instructies van diegenen die de
gelovigen in de Tempel van God voorgingen. Zij legden al hun kennis van de Waarheid terzijde, omdat ze
weigerden te aanvaarden dat mijn Zoon, Jezus Christus, de Messias was. Elke Wet voorgeschreven door
God, werd genegeerd aangezien zij behagen schepten in de executie van mijn Zoon.
Voor de Dag van de Heer komt zullen zij Zijn Kruisiging weer opvoeren. Ze zullen Hem geselen door
hun verraad van Zijn Heilig Woord. Zij zullen diegenen vervolgen die trouw blijven aan Hem en vervolgens
zullen ze Zijn Lichaam ontheiligen. Maar ze zullen er niet in slagen om Hem te doden, want Zijn Lichaam –
Zijn Kerk – kan niet sterven en ze zal tot het einde staande blijven, zij het in een fragiele staat.
Op dit moment, mogen jullie niet vergeten dat alle leven van God komt. De dood heeft geen macht
over God. Leven dat eens gegeven werd, kan nooit sterven. De dood zal binnenkort geen macht
hebben over de mens en door de Opstanding van mijn Zoon, zal ook de mens Eeuwig Leven hebben
van lichaam en ziel. Diegenen die op Christus vertrouwen en Hem trouw blijven, zullen leven. Alleen
diegenen die Hem volledig verwerpen, zullen niet leven.
Verheug jullie in de wetenschap dat een heerlijk leven jullie allen wacht, die aanhangers blijven van het
Heilige Woord van God, want de dood zal jullie nooit vernietigen.
Jullie geliefde Moeder

1239. Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig.
Zaterdag, 11 oktober 2014, 01:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig. Mijn Liefde is intens en beschermend.
Zij is zuiver en Ik negeer vele fouten omwille van Mijn diepe genegenheid voor zondaars.
Ik bewaar zielen binnen Mijn Medelijden en er is niets dat Ik niet zal doen om hen te redden, zodat Ik allen
als één geheel in Mij kan verenigen. Toch vloeien Mijn tranen in deze tijd in grote stromen, omwille van de
manier waarop Gods kinderen gekwetst, misbruikt, gemarteld, vernederd, gegeseld en gedood worden door
de vijanden van Hem Die de wereld schiep. Zij die dergelijk lijden veroorzaken staan volledig onder de
invloed van duivelse geesten, die hun verstand vergiftigen met leugens, haat en minachting voor het
menselijk leven. Nooit kan iemand ooit zeggen dat hij een daad voltrekt in Gods Naam wanneer hij iemand
anders doodt. Diegenen die oorlog uitlokken en volkerenmoord veroorzaken, in om het even welke vorm, en
beweren dat zij werken voor de Glorie van God, misleiden niet alleen zichzelf maar ook diegenen die zij
rekruteren om hun goddeloze bedoelingen uit te voeren.
Mijn Liefde is zo krachtig dat indien jullie zouden bidden voor deze arme verloren zielen, die geloven dat het
doden van anderen in de Naam van God een goede zaak is die hun eer zal brengen, Ik hun Mijn
Barmhartigheid zal tonen, door in hun binnenste de Geest van Waarheid wakker te maken. Laat jullie hart
niet zwaarmoedig worden. In plaats daarvan, weet dat Ik in Mijn Goddelijke Gerechtigheid,hoewel deze
afschuwelijke daden die begaan worden door diegenen die levens verwoesten, angstaanjagend zijn, een
einde zal maken aan deze gruwelen.
Ik zal jullie allen die een warm en teder hart hebben, in een oogwenk opnemen in Mijn Heilig Hart en jullie
redden, zo groot is Mijn Liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen de pijn van de fysieke dood
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niet moeten doorstaan. Dat beloof Ik jullie, indien jullie Mij door jullie gebeden helpen, om de zielen te
redden van diegenen die Mijn Vergeving en Mijn Barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Help Mij bij deze grote inspanning en weldra zal alles stralen in de Schittering en de Glorie van Mijn Nieuw
Koninkrijk. Hier zullen jullie voor altijd leven zonder enige zorg in de wereld. De Liefde voor Mij, voor Mijn
Eeuwige Vader, voor jullie familie en vrienden zal heersen in de hele wereld, die geen einde zal hebben.
Ga in vrede om Mij in liefde te dienen.
Jullie Jezus

1240. De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren.
Zaterdag, 11 oktober 2014, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de kracht van God onderschatten in alle dingen, die zich in deze
tijden kunnen ontwikkelen. Gods Kracht is oneindig en geen mens ter wereld kan de Godheid of de Wil van
God overwinnen. Niet één vijand van Mij kan er prat op gaan dat hij groter is dan God, Die in slechts één
ademtocht Zijn Gerechtigheid over de wereld kan uitgieten. Terwijl God geduldig is, eerlijk, rechtvaardig en
vol onvoorwaardelijke Liefde voor al Zijn kinderen, met inbegrip van de goddelozen onder hen, zal Hij toch
de boosaardigheid van de mens vergelden, die veroorzaakt is door de kwade invloed van de duivel.
Vervloekt zijn diegenen die opstaan tegen God in verzet tegen het Heilige Woord. Ze zullen gestraft worden
in Gods Tijd, nadat hun elke gelegenheid gegeven werd om hun wegen te veranderen. Zij die het kwaad en
het beest aanbidden zullen door de bliksem worden getroffen, net zoals het was toen Lucifer als een
bliksemschicht in de afgrond van de hel werd geworpen.
Wanneer Mijn vijanden anderen schaden, hen proberen te doden en te verminken, om macht te krijgen over
de zwakken, zullen ze een strenge straf ondergaan. Wanneer genocide, van welke aard ook, wordt gepleegd
op de onschuldigen door duivelaanbidders, dan zullen zij branden in de Hel en zij zullen worden gestopt op
het moment dat ze denken dat ze geslaagd zijn.
De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren, want er is geen Macht Machtiger dan Hem Die alles uit
het niets schiep.
Jullie Jezus

1241. God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen
gereinigd zullen worden van al hun ongerechtigheden.
Zondag, 12 oktober 2014, 18:40 u.
Mijn liefste dochter, vele veranderingen zullen plaatsvinden daar de tijd voor de Tweede Komst van Mijn
Geliefde Zoon, Jezus Christus, naderbij komt.
Vrees niet, Mijn kinderen, want deze dingen moeten gebeuren opdat Mijn kinderen gezuiverd worden,
zodat zij zich kunnen verheugen, wanneer de Dag komt waarop de wereld zonder einde aanvangt.
Mijn Beloften werden steeds vervuld en alles zal een goed einde kennen.
Ik verlang dat jullie smeken om Barmhartigheid, voor elke levende ziel in de wereld, zodat het menselijk ras
zich, in Mijn Ogen, als één geheel kan verenigen. Weldra zullen de haat, het kwaad en de ongerechtigheden
in de wereld tot een bruusk einde komen en het Licht van Mijn Koninkrijk zal over jullie neerschijnen. Vrede
zal heersen en liefde zal de aarde vullen, wanneer het Nieuwe Paradijs in al zijn heerlijkheid ontsluierd
wordt. Mijn Gerechtigheid zal alle kwaad uitroeien en diegenen die de duivel aanhangen, ondanks Mijn
Tussenkomt, zullen weggevaagd worden. Dan zullen er geen tranen meer vergoten worden en het laatste
deel van Mijn Verbond zal afgerond zijn.
Sta op, Mijn kinderen, verhef jullie harten in hoop en vertrouwen. Ik zal op vele wijzen tussenkomen om te
verhinderen dat boosaardige daden, bedrieglijk verraad en ketterij jullie zouden vernietigen. Mijn Tijd
is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeveld worden wanneer Ik ijver om alles in de juiste orde te
brengen, zodat alles zal gereed zijn. Het land zal gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen gereinigd
zullen worden van alle ongerechtigheden, en Ik zal de zachtmoedige en de nederige mensen en
degenen die liefhebbend zijn van hart opwekken om hun plaatsen in te nemen in de Nieuwe Hemel en
de Nieuwe Aarde.
Verlies nooit de hoop, want alle Macht behoort Mij toe. Kom tot Mij, Mijn kleinen, en vind troost in Mijn
onvoorwaardelijke Liefde voor jullie. Heb vertrouwen in Mij en alle gelukzaligheid zal jullie deel zijn.
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Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1242. Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen.
Zondag, 12 oktober 2014, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – van ieder van jullie, ongeacht jullie
geslacht, leeftijd of geloof. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en niemand zal haar overweldigen.
Ze zal intact blijven, al zullen velen Mij in de steek gelaten hebben.
Diegenen die Mij in de steek laten, die het Woord van God veranderen, kunnen niet zeggen dat ze van Mijn
Kerk zijn, want Ik kan geen kerk beschermen die de Waarheid niet spreekt. De echte test van jullie geloof is
begonnen en binnenkort zullen jullie verward worden en zullen jullie niet weten waar jullie terecht kunnen.
Wees ervan verzekerd, dat hoewel Ik Barmhartig ben, Ik nooit zal verdragen en toestaan dat verraders Mijn
Lichaam ontheiligen. Zij zullen slechts zover gaan tot de donderende kracht van de Hand van God zal
worden gehoord.
Jullie moeten je op Mij concentreren en aanvaarden dat De Rampspoed is toegenomen en dat alle
voorzegde gebeurtenissen onder ogen gezien moeten worden. Alleen wanneer de profetieën, die in de
Begintijd aan de wereld werden gegeven, duidelijk worden, zal de mens volledig begrijpen dat Mijn Tijd bijna
is aangebroken. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn Liefde en Barmhartigheid zijn overvloedig. Vrees
alleen diegenen die niet van Mij komen, want het is de geest van het kwaad die hen drijft om vreselijke
dingen te doen. Alleen door gebed kunnen jullie helpen om te boeten voor hun zonden, en door zo’n
grootmoedige daad, kunnen jullie de rook van Satan uiteendrijven. Zijn dampen overspoelen de wereld op
dit moment, maar om in staat te zijn om zijn aanwezigheid te herkennen is moeilijker dan jullie je kunnen
voorstellen. Zijn invloed is altijd verborgen achter een uiterlijk van bekommernis en humanitaire daden en
wordt op de meest onverwachte, maar respectvolle manier gepresenteerd. De mens die gezegend is met de
gave van onderscheiding zal begrijpen hoe Satan werkt. Hij zal zijn werken herkennen, ongeacht hoe
zorgvuldig vermomd ze worden voorgelegd aan een wereld, die blind is voor de Waarheid.
Binnenkort zullen de mensen zich bewust worden van Mijn Stem in hun hart, in hun spiritualiteit; in een
gevoelen van wie ze zijn, begrijpend aan wie zij toebehoren en Ik zal hun de bewustwording van het
Eeuwige Leven brengen. Weet dat wanneer deze bewustwording begint, dat de Kracht van God zal worden
gevoeld terwijl Gods Gerechtigheid oprijst uit de as en een baken van Licht terug leven brengt in het
onvruchtbare veld, dat door de Boze in een verdorde staat zal zijn achtergelaten. Mijn Stem zal worden
gehoord en velen zullen geschokt zijn wanneer die dag begint. Zij zal weergalmen als de donder en
elke rechtschapen mens zal neerknielen, God ter ere. Ik kom eerst voor diegenen die Mijn
Barmhartigheid het minst verdienen. Zij zijn degenen die de laatsten zouden moeten zijn, vanwege de
manier waarop ze Mij behandelden. En toch zullen zij eerst naar Mijn Koninkrijk worden gewenkt. De
rechtvaardigen zullen het laatst komen. De goddelozen zullen worden achtergelaten.
Geen steen zal op de andere blijven, tot aan de laatste seconde, en aan diegenen die om Mijn
Barmhartigheid schreeuwen zal ze gegeven worden. Diegenen die Mij vervloeken zullen vervloekt
zijn.
Jullie Jezus

1243. De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt.
Dinsdag, 14 oktober 2014, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik door deze boodschappen aan de wereld geopenbaard heb zal vervuld
worden. Helaas zullen velen van hen die deze boodschappen kennen, Mijn Woord blijven verzwijgen.
Anderen, die niet bekend zijn met deze boodschappen, zullen Mijn Woord bestrijden, dat hun in de Heilige
Evangeliën gegeven wordt.
Ik doe een oproep tot allen die op deze aarde met Mij wandelen en Ik vraag hun Mij te vertrouwen. Leef naar
Mijn Woord en jullie zullen niet sterven. Leef jullie leven, in overeenstemming met de Waarheid, en Ik zal
grote Genaden over jullie uitstorten en ook over hen wier namen jullie Mij toevertrouwen. Nu de wereld zich
in duisternis stort – terwijl overal oorlogen uitbreken, ziekte en honger de mensheid in hun greep houden –
zal Mijn Tussenkomst ervaren worden. Ik bescherm allen die zich toewijden aan Mijn Heilig Hart. Ik moedig
hen aan wier harten zwaarmoedig zijn en Ik zal vrede brengen en rust in de ziel van hen die Mij om deze
Gaven vragen.
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Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie last opheffen. Alleen Ik kan jullie vijanden verslaan en diegenen die
macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen voor hun eigen doeleinden. Alleen jullie, Mijn geliefde
volgelingen, kunnen Mij die zielen brengen van hen die Mij verwerpen, die Mij afwijzen en Mij ontkennen.
Velen zullen nooit tot Mij komen, hoewel Ik hen in Mijn Barmhartigheid verwelkom.
Jullie moeten de gebeden die jullie gegeven werden blijven gebruiken. Blijf dicht bij Mij want als jullie dat
doen, zal jullie elke mogelijke bescherming gegeven worden tegen het kwaad. Jullie moeten sterk zijn,
moedig en rustig blijven want Ik zal nooit van jullie zijde wijken. Ik zal met jullie wandelen en jullie
vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegwissen en, weldra, zal Ik jullie en jullie geliefden
omsluiten in Mijn Liefdevolle Armen.
De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt en uitgekozen voor al
diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Maar Mijn Barmhartigheid is zo
groot dat Ik in Mijn Nieuw Paradijs ook diegenen zal verwelkomen wier namen niet staan opgetekend
indien jullie Mij deze zielen aanbrengen door jullie gebeden.
Jullie geliefde Jezus

1244. Honger van de geest laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter.
Donderdag, 16 oktober 2014, 19:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt is een vreselijke kwelling. Maar honger
van de geest, laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter. Wanneer een ziel zich van Mij distantieert, zal zij
dwalen en op zoek gaan naar allerlei vormen van vervulling. Zij loopt naar de uiteinden van de aarde, op
zoek naar spirituele rust en verlichting, maar niets kan deze leegte vullen, alleen Ik. Zij kan tijdelijk
verademing vinden in alle wereldse bezigheden van ontspanning, maar zij zal nooit de vrede vinden die Ik
kan brengen.
Wanneer Ik iemands ziel met Mijn Genade voed, zal ze vol zijn van Mijn Liefde en Aanwezigheid. Hoewel
Mijn Tegenwoordigheid in de ziel, het venijn van kwade geesten op haar zal neertrekken, die al zullen doen
wat ze kunnen om haar te ontwrichten, zal het de ziel niet kunnen schelen. Mijn Liefde is alles wat jullie
nodig hebben om jullie vervuld te voelen, en Mijn Vrede, die jullie vult, is niet van deze wereld. Zij komt met
grote Zegeningen en de zielen die deze vrede bereiken, zullen haar nooit gemakkelijk opgeven, eens zij
haar ervaren hebben.
Wanneer een persoon buitengewone moeite doet om Mij te ontkennen, bedriegt hij alleen zichzelf. Mij
ontkennen is jullie eigen keuze. Waarom dan haat voor Mij aan de dag leggen, wanneer jullie niet
geloven dat Ik besta? Ik roep diegenen onder jullie op, die geteisterd worden door geestelijke strijd, om
Mijn Stem te horen wanneer Ik jullie nu roep. Indien jullie Mij ontkennen, blijf dan zwijgzaam. Ontken Mij niet
eerst om Mij dan te vervloeken, want wanneer jullie dat doen, spreken jullie jezelf tegen. Jullie kunnen niet
iets haten dat niet bestaat. Indien jullie haat koesteren, van welke aard ook, weten jullie dan niet dat die
afkomstig is van een bron, net zoals liefde? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag waarop
jullie je realiseren dat het kwaad zich voortplant en ettert, zoals het zich ontrolt als een slang, zullen jullie
zien dat het een werkelijk wezen is. Alleen dan zullen jullie ten slotte het bestaan van de duivel erkennen. De
reden waarom Satan zo sluw ageert, is omdat het niet in zijn voordeel is om zichzelf bekend te maken.
Mocht hij dat wel doen, dan zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.
Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is. Weet dat door Mij te ontkennen, de Boze jullie zal
gebruiken om de haat te voeden tegen diegenen die Mij liefhebben.
Jullie Jezus

1245. Moeder van Verlossing: Velen zullen beroofd worden van hun titels.
Vrijdag, 17 oktober 2014, 15:30 u.
Mijn lieve kinderen, bid alstublieft voor de trouwe gewijde dienaren van mijn Zoon nu de voorspelde
gebeurtenissen plaatsvinden. Velen zullen beroofd worden van hun titels, in ongenade vallen en de
woestenij ingestuurd worden. Beroering en verwarring zullen zich binnen mijn Zoons Kerk verspreiden, maar
de verraders zullen in groten getale opstaan en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen
toenadering zoeken tot de nieuw aangepaste kerk, en dan zal alles gereed gemaakt worden voor de
opkomst van een nieuwe wereldreligie. In het begin zal deze nieuwe vorm van kerk beschouwd worden als
een frisse wind voor velen die verandering verlangen. Vervolgens zal het duidelijk worden dat zij enkel
diegenen dient die de Wetten van God willen veranderen om hun zondige levens niet te hinderen. Deze kerk
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zal het Geloof volledig verliezen. Zij zal het voorkomen hebben van een nieuwe, vernieuwde kerk van God
maar enig symbool, bedoeld om mijn Zoon te eren, zal er niet meer te vinden zijn.
Dan, wanneer de tijd rijp is, zal de nieuwe Ene Wereldkerk bekend gemaakt worden en zij zal
beschouwd worden als een grote humanitaire instelling. Zij zal wezenlijk gelinkt worden aan de
politiek en de zakenwereld. Dan zullen mensen die nooit tot enige geloofsovertuiging behoord hebben,
zich bij haar aansluiten. Hoe zullen zij zich verheugen omdat er voor elke zonde een excuus zal zijn, en zo
zullen veel mensen opgelucht zijn omdat zij hun leven zullen kunnen leiden zoals zij dat zelf verkiezen. Zij
zullen zich niet langer moeten bekommeren over het beledigen van God omdat zij de zonde niet meer zullen
beschouwen als iets om zich zorgen over te maken.
Om een blijk van waardigheid uit te stralen zal de nieuwe kerk menslievende werken en
liefdadigheidsacties promoten en de hele wereld zal dat toejuichen. Vrij snel nadien zal er geen
onderscheid meer gemaakt worden tussen haar en de wereldlijke politieke allianties en
zakenorganisaties die zich bezighouden met liefdadigheid.
Intussen zal de ware Kerk van mijn Zoon, zoals zij door Hem gesticht werd, blijven bestaan, maar verzwakt.
Klein in aantal zal de restkerk nooit opgeven, zelfs niet wanneer de Antichrist de macht overneemt.
Bid, bid, bid dat de gewijde dienaren van mijn Zoon hun vrees zullen overwinnen en opstaan om de
Waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun woorden overstemd worden door hen die mijn Zoon verraden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1246. Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken.
Zaterdag, 18 oktober 2014, 14:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft de harten van velen die in Mij geloven in zijn greep, vanwege de
gemakkelijke toegang die ze hem tot hun ziel geven.
Satan verleidt zielen door de zintuigen, maar ook door de zonde van hoogmoed. Diegenen die geloven dat
hun intelligentie en hun kennis van het Heilige Woord van God, hun het recht geeft om anderen in Mijn
Naam te beoordelen, beledigen Mij zeer. Verzadigd van hoogmoed betekent hun eigenliefde dat ze denken
dat ze het recht hebben om anderen te minachten en gif rond te strooien in Mijn Naam. Wees op jullie
hoede voor diegenen die anderen vervloeken en dan beweren dat zij Mij toegewijd zijn, want ze
spreken met een giftige tong. Op de dag dat Ik kom zullen deze zielen ineenkrimpen van angst en hun
ogen beschermen tegen Mijn Licht dat hen zal verblinden.
Vertrouw altijd op Mijn Barmhartigheid, want Ik zal altijd diegenen vergeving schenken die vóór Mij komen
met echte wroeging in hun ziel voor alles wat ze zegden, deden en uitvoerden, en waarmee zij Mij
beledigden. Vrees echter Mijn Gerechtigheid want zij zal angstaanjagend zijn. Ik verontschuldig Mij
daarvoor niet. Weet dat de trotse en machtige mensen, die Mij de zielen waarnaar Ik hunker hebben
doen verliezen door de slechte invloed die zij op anderen hebben uitgeoefend, zullen lijden. Zij zullen
beven van angst voor Mijn Troon, maar toch zullen ze met Mij redetwisten en hun goddeloze wegen
verdedigen, in de verkeerde veronderstelling, dat Ik naar hen zal luisteren.
Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken. Gezegend zijn zij die hun leven leiden in liefde voor anderen en die Mijn
Onderrichtingen volgen, zelfs indien dat hun leed veroorzaakt. Ik zal de rechtvaardigen doen opstaan, maar
Ik zal de goddelozen die hun rug toekeren naar het Woord van God, verpletteren. Wie leed veroorzaakt aan
anderen, en vooral in Mijn Naam, zal Mij rekenschap moeten geven op de Laatste Dag.
Jullie Jezus

1247. Moeder van Verlossing: Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs
zullen gegeven worden.
Zondag, 19 oktober 2014, 20:40 u.
Mijn geliefde kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die beroep doen
op mij om voor jullie te bemiddelen, om mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden.
In deze tijd bidt de hele Hemel voor de mensheid, opdat de overgang naar de nieuwe wereld zonder einde,
vreedzaam zou verlopen. Het grootste verlangen van mijn Zoon is de harten te bereiken van alle zondaars.
Om het web van verwarring dat hun zielen bedekt weg te halen. Om zelfs diegenen met een hart van steen
in Zijn Grote Barmhartigheid te trekken.
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Mijn Zoon geeft zijn zoektocht nooit op om de harten van iedereen te raken. Hij is nooit op zoek naar wraak
op diegenen die Hem beledigen en Hij begunstigt nooit een ziel ten nadele van een andere. Hij bemint
iedereen, zelfs Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd zo zijn. Jullie mogen mijn Zoon nooit mijden indien
jullie in dit leven te lijden hebben gehad, indien jullie een geliefde verloren hebben in tragische
omstandigheden of indien jullie slachtoffer zijn van verschrikkelijke ongerechtigheden. God is de Auteur van
het Leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Alleen wanneer een ziel, vol van boosaardige geesten, iemand
anders vermoordt, dan zal God het die ziel duur laten betalen.
Zolang als de zonde bestaat, zal het kwaad op aarde blijven. Alleen wanneer de zonde verjaagd is, zal het
kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie geduldig te zijn. Ik vraag jullie om zoveel mogelijk tijd door te
brengen in gebed. Ik vraag jullie om de Heilige Rozenkrans te blijven bidden voor de bescherming van jullie
families, jullie naties en jullie landen. Nooit voorheen zal mijn Rozenkrans zo machtig zijn als in deze tijden,
en jullie zullen grote genaden ontvangen wanneer jullie hem bidden, vooral luidop, en in groep.
Al Gods Plannen zijn klaar voor de Tweede Komst van Jezus Christus. Ik verzoek jullie, door jullie gebeden,
de weg te helpen voorbereiden voor alle zondaars die berouw zoeken, zodat zij van het eeuwige leven
mogen genieten in de komende wereld, die geen einde kent. Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het
Paradijs zullen gegeven worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1248. Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring.
Dinsdag, 21 oktober 2014, 23:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen profetieën aan Gods kinderen werden gegeven, wekten ze vanaf het begin
vrees op in de harten van de mensen. Dat was vanwege de twijfels die bestonden in de hoofden van de
mensen die niet in God geloofden en vanwege de geborgenheid die de mens voelde in zijn natuurlijke
aardse omgeving. Het was makkelijker om een gebrekkig leven te aanvaarden dan te geloven in een
leven dat bestond in het bovennatuurlijke.
God heeft Zijn profeten niet gestuurd om Zijn kinderen bang te maken. Hij zond hen om hen te waarschuwen
voor de gevaren van het veroorzaken van een diepe kloof tussen de mens en God. Als die kloof breed
genoeg werd, zodat de meerderheid van de zielen God verwierpen, dan kwam Hij altijd tussenbeide om hen
te redden. God heeft altijd ingegrepen door Zijn profeten en het was door Zijn profeten dat God in staat was
om Zijn kinderen op te voeden in de wegen van de Heer. Zonder Gods profeten zou de Waarheid niet aan
de mens gegeven zijn. Wat God aan Zijn volk geeft door middel van het geschreven Woord, laat niemand
dat verscheuren.
De mens is niet waardig om het Woord van God te veranderen, noch is hij geschikt om de betekenis van het
Woord te veranderen, noch heeft hij het recht om dat te doen. Indien een mens het Woord van God neemt
en het opzettelijk onjuist interpreteert, om anderen te kwetsen, dan is dat een zware zonde. Velen hebben
getracht om de betekenis van het Woord te veranderen, maar zij mislukten. Toch zijn er mensen die versies
van het Woord schiepen, die verschilden van de volledige Waarheid en waar de mensen niet wijzer van
werden. Ik houd deze zielen niet verantwoordelijk omdat ze het Woord alleen gebruikten om eer te brengen
aan God.
Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Alle profeten vóór Mij werden ook
gevreesd. Zij, net zoals Ik, werden gehaat omdat zij de Waarheid aan de mensheid brachten door
middel van het gesproken Woord. Het Boek der Openbaring, aan Johannes de Evangelist gegeven
door de kracht van de Heilige Geest, werd door Mijn Christelijke Kerken genegeerd. Het wordt zelden
besproken en velen in Mijn Kerk verwerpen het als zijnde niet relevant.
De tijd is nu gekomen om eindelijk de Waarheid uit te spreken en voor de mensen om een keuze te maken.
Aanvaard de Waarheid, die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring, en bereid jullie voor opdat alles
klaar zou zijn en aangenaam voor Mij op de Grote Dag. Of negeer het Woord en Mijn Belofte om terug te
komen. Wees doof voor Mijn Verzoeken, maar vergeet niet dat Ik zal komen als een dief in de nacht en
alleen diegenen die Mij verwelkomen en Mijn Barmhartigheid aanvaarden zullen Mij toebehoren.
Ik waarschuw jullie alleen maar omdat Ik van jullie houd. Ware het niet omwille van Mijn Liefde dan
zou Ik het menselijk ras in de woestenij werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.
Jullie Jezus
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1249. O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan.
Donderdag, 23 oktober 2014, 15:14 u.
Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en akte van naastenliefde worden de krachten van het
kwaad verzwakt. Door elk gebed en lijden, geofferd voor de zielen in duisternis, worden boosaardige daden
en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden, die uitgaan van elke mens die aangeraakt werd door de Kracht
van de Heilige Geest, de invloed van Satan in de wereld vernietigen.
Sta op, jullie allen die de Waarheid aanvaard hebben die opgetekend staat in het Boek der Openbaring en
bid voor de redding van al Gods kinderen. Vraag, vraag, vraag en Ik zal jullie antwoorden wanneer jullie
bidden voor diegenen waarvan jullie weten dat zij alle geloof in Mij, Jezus Christus, willen vernietigen.
O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan, Mijn Goddelijkheid en Mijn Belofte van
wederkomst. Hoe gesloten is hun geest voor de Liefde die Ik in Mijn Hart draag voor alle zondaars, met
inbegrip van hen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk worden diegenen beïnvloed die leeg zijn van de Heilige
Geest. Wee diegenen die opstaan tegen de Gave van de Heilige Geest, die de levenskracht is van alle
dingen en die van Mij voortkomt. Hoe dorstig zijn jullie die Mij ontkennen. Water zal jullie dorst nooit
lessen en er zal een dag komen waarop jullie Mij zullen smeken om de Fontein van Leven. Totdat die
dag komt, tenzij jullie Mij om drinken zullen vragen, zullen jullie geen leven hebben.
Kom, vraag Mij jullie te verlichten. Sta het vuur van de Heilige Geest toe jullie zielen te overstromen. Indien
jullie naar Mij toekomen in volle vertrouwen en deemoed, zal Ik jullie vullen met Mijn Tegenwoordigheid en
wanneer jullie Mij erkennen, zal Ik jullie het leven geven waarnaar jullie hunkeren. Alleen dan zal vrede
heersen in jullie hart.
Jullie Jezus

1250. De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen.
Vrijdag, 24 oktober 2014, 22:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de zon is een van de belangrijkste tekenen wanneer een goddelijke tussenkomst
op het punt staat om onthuld te worden. Wanneer jullie wijzigingen in de zon zien, wanneer ze groter
lijkt, langer schijnt en buiten het seizoen, weet dan dat de tijd voor Mijn Tweede Komst steeds
dichterbij komt.
De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen dat haar activiteit ongebruikelijk is.
Wetenschappers zullen niet in staat zijn om een reden te geven voor de plotse bewegingen in de zon en
voor het ongewone gedrag van deze ster, die jullie licht brengt. Zonder het licht van de zon zou de aarde in
duisternis gehuld worden. Daarom, terwijl de zonden van de mens toenemen en de zonde geaccepteerd
wordt als gewoon een deel van de menselijke natuur, zal de aarde bedekt worden met de geest van
duisternis. Terwijl de zonde de wereld omhult, zal de zon langzaam haar glans verliezen en dof
worden. Terwijl de mens zijn gevoel van liefde voor anderen verliest en immuun wordt voor de pijn
die hij aan anderen toebrengt, vanwege de zonde, zal de wereld verduisteren – donkerder van geest,
donkerder overdag.
Ik zal doorgaan met Gods kinderen te leiden tot deze tijd. Ik zal jullie de weg naar Mijn Koninkrijk tonen en
jullie zullen Mijn Licht zien. Niets zal jullie afleiden langs de weg, omdat jullie duidelijk zullen zien hoe het
kwaad een verschrikkelijke duisternis meebrengt.
De zon zal verdwijnen totdat ten slotte geen licht de aarde nog zal bedekken gedurende drie dagen.
Het enige licht zal datgene zijn dat afkomstig is van de Waarheid. En op de vierde dag zal de hemel
openbarsten en het licht – van een soort zoals jullie nooit voor mogelijk zullen gehouden hebben – zal van
de Hemelen uitstralen. Dan zal Ik door iedereen in elk land, op hetzelfde tijdstip, gezien worden in al Mijn
Glorie, als Ik terugkom om het Koninkrijk te vorderen dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.
Vrees nooit de voorbereiding die nodig is opdat ieder van jullie klaar is om Mij te ontmoeten. Jullie moeten
ervoor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor Mij, want dat zal de dag zijn waarop Ik jullie de sleutels van
Mijn Koninkrijk zal overhandigen en er zullen grote vieringen zijn. Het kwaad zal niet langer bestaan in Mijn
Nieuwe Wereld die komt en de rechtvaardigen zullen zich eendrachtig verenigen met Mij en alle engelen en
heiligen.
Jullie moeten deze missie bekijken alsof jullie op reis zijn. Elk deel van jullie reis brengt nieuwe ontdekkingen
– wegen waarop jullie leren wat nodig is om jullie voor te bereiden voor de volgende fase. Bij het beklimmen
van elke hindernis zullen jullie sterker worden. Zelfs de zwaksten onder jullie zullen deze reis voltooien, want
Ik zal jullie leiden bij elke stap die jullie zetten en spoedig zal het voltooid zijn.
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Verheug jullie, want Mijn Koninkrijk wacht en de tijd zal kort zijn.
Jullie Jezus

1251. Soms gaat dat wat onrechtvaardig lijkt, jullie verstand te boven.
Zondag, 26 oktober 2014, 23:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen die Mij ontkennen omdat zij menen dat indien Ik zou bestaan, een
Liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of onverwachte tragedies, noch ziekte of voortijdige sterfte zou
laten gebeuren. Tot hen zeg Ik het volgende.
God geeft leven en Hij neemt het zoals Hij verkiest, want elke Handeling van God zal steeds het goede
voortbrengen, hetzij in de wereld waarin jullie leven of in Mijn Hemels Koninkrijk. Het is het gebrek aan
vertrouwen in Mij, dat bitterheid schept in de zielen die Mij beoordelen naar daden die volgens hen
wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten is dat er een tijd is voor alles – een tijd om te leven en een
tijd om te sterven – en dat God de Schepper is van het Leven. Alleen Hij kan beslissen wanneer het
weg te nemen.
Lijden door toedoen van anderen wordt veroorzaakt door de zonde – niet door God. Wanneer de mens
verschillende wegen in het leven kiest, is het helemaal zijn eigen keuze welke weg hij kiest. Sommigen
kiezen wijs, in overeenstemming met hun eigen geweten, en zij begrijpen het verschil tussen goed en
kwaad. Anderen zullen het pad kiezen waarvan zij denken dat het hun het noodzakelijke zal verschaffen om
hen in de wereld staande te houden. Maar er zullen ook diegenen zijn die onverstandig kiezen en zich
begeven op het pad van zelfzucht, boosaardigheid en hebzucht.
Alle goede dingen komen van God. Soms gaat datgene wat onrechtvaardig lijkt jullie begrip te boven,
maar weet dat God kiest hoe Hij de vruchten verzamelt voor het goed van de mens. En het lijden
maakt deel uit van dit Plan bij Zijn Redding van zielen. Hij schept geen genoegen in het lijden maar het is
een vorm van zuivering. Indien jullie lijden, dan zal God proberen om dat lijden te gebruiken voor het goed
van jullie eigen ziel. Maar, Hij zal jullie nooit dwingen iets te doen omdat Hij jullie de vrije wil geeft. Misbruik
maken van jullie vrije wil kan tot verschrikkelijke zonden leiden en toch zal God jullie de vrije wil nooit
ontnemen. De vrije wil is onaantastbaar. Hij werd vrijwillig door God aan de mens gegeven, en het is
de enige Gave die Hij nooit van jullie zal wegnemen. Toch is het door de vrije wil dat de mens van
Genade in zonde valt.
De Boze speelt met de vrije wil van de mens door de verleiding van de zinnen. De vrije wil is een Gave die
bij een juist gebruik grote Glorie aan God kan geven. Maar wanneer hij misbruikt wordt om verschrikkelijke
gruwelijkheden te begaan, dan wordt hij door Satan gebruikt om de mensheid te vervloeken.
De strijd om zielen zal eindigen wanneer de vrije wil van de mens één zal worden met de Wil van God. Dan
alleen, zal de mens bevrijd zijn van alle dingen die hem verdriet en lijden van allerlei soort brengen.
De Wil van God zal regeren in de komende wereld die geen einde heeft.
Jullie Jezus

1252. Moeder van Verlossing: Mijn rol als Moeder van Gods kinderen wordt
ondermijnd.
Maandag, 27 oktober 2014, 16:20 u.
Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag mijn Allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze
missie te beschermen, en ook andere missies die mijn Eeuwige Vader voor de wereld heeft bekrachtigd.
Christenen die het Geloof hooghouden zullen het erg moeilijk vinden om hun toewijding aan mij, de
Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, in deze tijden te blijven uitspreken. Mijn rol als Moeder van
Gods kinderen wordt ondermijnd en terzijde geschoven, in het bijzonder door bepaalde katholieke groepen
die niet van mijn Zoon komen. Dergelijke groepen geven de indruk dat ze aanhangers zijn van de Kerk van
Mijn Zoon, maar ze doen niet wat Hij onderwees. Zij vervolgen diegenen die de Waarheid hooghouden
en doen buitengewone moeite om elke vorm van private openbaring, aan de mensheid gegeven
sinds de Dood van mijn Zoon op het Kruis, als onzin te verwerpen. Ware het niet omwille van de
private openbaringen, aan de wereld gegeven door mij, de Moeder van God, als boodschapper van
Christus, dan zouden velen zich nooit bekeerd hebben tot de Waarheid. In plaats daarvan zouden velen
in het donker zijn blijven lopen, het Bestaan van God verworpen hebben en het gebed vermeden – de deur
die de ziel verlicht indien ze geopend wordt. Mijn rol als Moeder van God wordt over de hele wereld
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aangevallen vanwege de kracht die Mij verleend werd om de verdorven vijand te vernietigen. Ik zal de kop
van de slang zoals voorspeld verpletteren, maar diegenen die hun toewijding aan mij kenbaar maken, zullen
worden geminacht en belachelijk gemaakt door bedriegers, die zichzelf deskundig durven verklaren in de
leer van de Kerk.
Mijn Zoon verafschuwt elke vorm van haat vanwege de mens jegens zijn broeder. Hij vergiet tranen wanneer
iemand beweert dat hij de Kerk van Mijn Zoon vertegenwoordigt, maar dan aanzet tot haat tegen een kind
van God. Hij ondergaat de pijn van Zijn Kruisiging telkens een dienaar in Zijn Kerk een ander krenkt of
vreselijk leed veroorzaakt voor onschuldigen.
Kinderen, jullie moeten vurig bidden voor de Kerk van Mijn Zoon omdat zij de grootste aanval te
verduren heeft sinds haar oprichting. De vijanden van mijn Zoon hebben veel plannen om haar te
vernietigen en de meeste daarvan zullen van binnenuit komen. Sla acht op mijn waarschuwing en op
degene die ik aan de wereld geopenbaard heb in Fatima. De vijand wacht en binnenkort zal hij de
Kerk van mijn Zoon op aarde volledig controleren en zullen miljoenen worden misleid.
Sluit jullie oren wanneer jullie horen van dienaren van mijn Zoon die geminacht worden of belasterd omdat
zij het Woord van God verdedigen. Onthoud altijd dat van God uit alleen liefde voortkomt en dat een persoon
of organisatie die jullie aanmoedigt om een oordeel te vellen over een mens – ongeacht wat die gedaan
heeft – in vraag moet worden gesteld. Jullie kunnen van jullie zelf niet verklaren een dienaar van God te
zijn en dan de wereld bevelen om een andere persoon te belasteren. Jullie kunnen nooit het
aanzetten tot haat, van welke aard ook, vergoelijken. Geen enkele persoon die dat doet, in de Naam van
mijn Zoon, mag ooit worden aangemoedigd want dat kan nooit van God komen. Mijn Rozenkrans moet zo
vaak mogelijk worden gebeden om het kwaad te verpletteren, dat de wereld in zijn greep houdt in een
tijdspanne waarin wreedheid van alle soort geacht wordt gerechtvaardigd te zijn.
De liefde van de mens voor zijn broeder is schaars geworden en de naastenliefde onder christenen is
verwaterd. Jullie moeten jullie ogen openen voor de Waarheid en jullie zelf herinneren aan wat mijn Zoon
jullie geleerd heeft. Dat is zo helder als daglicht, want het is neergeschreven zodat de wereld het kan lezen
in de Allerheiligste Bijbel.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1253. God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan.
Dinsdag, 28 oktober 2014, 20:20 u.
Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat
enkel in de hoofden van de mensen. Gelijk welke andere god is een gruwel in Mijn Ogen en de mens die
zich overgeeft aan de aanbidding van valse goden, dient alleen de duivel die het verrukkelijk vindt als de
mens uit de Genade valt.
Ik Ben het Begin en het Einde. Niets kan over Mij zegevieren. Zelfs de demonen en gevallen engelen, die Ik
in de afgrond wierp, zullen nooit voor Mij staan en Mij uitdagen, want zij beschikken niet over dergelijke
macht.
Veel religies zijn gesticht door feilbare mensen en dat heeft veel verwarring veroorzaakt. Vanaf het begin
sprak Ik met Eén Stem en tot het einde kan er ook maar Eén Stem zijn. De wereld behoort Mij toe want Ik
heb hem geschapen. Ik schiep alles wat leeft. Ik schiep eveneens Mijn Hemelse Hiërarchie waaruit Ik die
engelen wierp die Mij getrotseerd en verraden hebben. Veel van deze gevallen engelen staan in
verbinding met Mijn kinderen die new age-vormen van spiritualiteit bedacht hebben. Ik waarschuw
diegenen onder jullie die valse goden aanbidden door de beoefening van zo’n praktijken. Dergelijke
spiritualiteit zal jullie zielen blootstellen aan boze geesten wier enige wens het is jullie zielen te
vernietigen.
Deze valse engelen zijn demonen, vermomd als levende geesten van het licht en zij zullen jullie ertoe
brengen geloof te hechten aan valsheden. Allerlei leugens over Mijn Hemelse Hiërarchie zullen jullie
voorgeschoteld worden zodat jullie al jullie behoeften zullen voorleggen aan Satan en zijn duivelse geesten.
Al wat zij doen is jullie zielen aanvallen als wilde beesten en jullie dan leeg achterlaten, beroofd van elke
liefde. Aanvankelijk, wanneer jullie jezelf overgeven aan dergelijke verafgoding, zullen jullie een vals gevoel
van vrede ervaren. Demonen kunnen dergelijke krachten bezorgen maar zij zijn van korte duur. Want eens
zij de toegang verkregen hebben tot jullie zielen, zullen zij jullie kwellen en aansporen tot demonische
daden.
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Ik Ben al wat er was in het Begin en Ik Ben het Einde. Alles begint en eindigt met Mij. Wanneer jullie valse
goden voor Mij plaatsen en dat doen uit zelfzuchtig verlangen om genoegens te zoeken, macht en controle
over jullie lot, dan maken jullie zich schuldig aan het verbreken van Mijn Eerste Gebod.
Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan. Zonder Mij hebben jullie geen toekomst. Zonder Mijn Zoon
kunnen jullie niet tot Mij komen. Indien jullie Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, de Ware Messias,
verwerpen, dan verwerpen jullie Mij.
De Waarheid werd voor het eerst aan de wereld gegeven toen het heidendom wijdverbreid was. De
Waarheid werd aan de wereld geschonken bij de geboorte van Mijn Zoon en generaties werden
bekeerd. De Waarheid wordt nu opnieuw aan de wereld gegeven terwijl grote afvalligheid de zielen
verstikt van diegenen die in Mijn Zoon geloven en het heidendom in deze tijd opnieuw wijdverbreid
is. Net zoals het was in het begin toen Ik verworpen werd door ondankbare mensen, zo zal het ook op
het einde zijn wanneer de harten van de mensen in stenen zullen veranderen en hun zielen vrijwillig
aan de duivel zullen overgeleverd worden. Dan zal de wereld zoals jullie die kennen niet meer bestaan,
want dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde tot één geheel versmelten. Uiteindelijk zal er
opnieuw vrede heersen en Ik zal diegenen bijeen brengen die de keuze maakten naar Mij te komen.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1254. Moeder van Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk.
Woensdag, 29 oktober 2014, 14:25 u.
Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je neerslachtig, ontmoedigd en angstig voelen vanwege de
verschrikkelijke onrechtvaardigheden waarvan jullie getuige zijn, vraag dan alstublieft naar mijn krachtige
bescherming. Ik zal bemiddelen namens jullie en mijn Zoon vragen om jullie pleidooien voor vrede en kalmte
te aanhoren. Hij zal jullie vullen met de Genaden die nodig zijn om te volharden en om de vlam van de
Heilige Geest in jullie ziel brandend te houden.
Wanneer jullie zoeken naar de Gaven van de Heilige Geest en mijn Zoon op jullie oproep reageert, dan zal
jullie geloof in Hem aanzienlijk worden versterkt. Zodra dit gebeurt, zal jullie geloof jullie in staat stellen meer
op Zijn Grote Genade te vertrouwen. Geloof is het fundament van de Kerk, waardoor zij sterk kan blijven.
Geloof bevrijdt jullie van angst en wanhoop. Het zal jullie troost, rust en kalmte brengen in turbulente tijden.
Het Geloof staat jullie toe om dingen duidelijk te zien zoals die voor jullie bedoeld zijn, om jullie zelf te
beschermen tegen de vervolging waarmee jullie elke dag worden geconfronteerd.
Diegenen die aan Jezus Christus zijn toegewijd zullen altijd de pijn van Zijn Lijden te verduren hebben. Dat
is iets wat jullie moeten aanvaarden wanneer jullie Zijn Voetspoor volgen. Wanneer jullie dit Kruis
aanvaarden dan moeten jullie dat lijden aan mijn Zoon overhandigen tot heil van de zielen van diegenen die
anders nooit in staat zouden zijn om het Koninkrijk van mijn Zoon binnen te gaan. Jullie offer, hoewel het
moeilijk kan zijn, brengt grote vreugde aan mijn Zoon, die in groot verdriet weent over diegenen die
Hij aan de Boze zal verliezen op de laatste dag.
Geloof, hoop en vertrouwen in mijn Zoon zal jullie lijden verlichten en jullie vrede en vreugde brengen.
Wanneer jullie deze Zegeningen ontvangen dan zullen jullie weten dat jullie elke hindernis overwonnen
hebben, die jullie scheidt van God. En daarvoor moeten jullie dankbaar zijn – niet bedroefd – want het
Koninkrijk van God zal van jullie zijn.
Ga, mijn kinderen, om mijn Zoon lief te hebben en te dienen.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1255. Ik stort in deze tijd grote Genaden uit over Mijn Volgelingen.
Woensdag, 29 oktober 2014, 15:00 u.
Mijn zeer beminde dochter. Ik stort grote Genaden uit over Mijn Volgelingen in deze tijd waarin zij die het
meest nodig hebben.
De Genaden die Ik over jullie, Mijn volgelingen, uitstort, bevatten de Gave van Inzicht om jullie in staat te
stellen het bedrog te zien, dat heel de wereld te gronde richt. Ik verleen jullie ook de Gave van Volharding,
opdat jullie zullen opstaan tegen Mijn tegenstanders en de strijd blijven strijden zodat het Christendom
overleeft. Ik geef jullie eveneens de Gave van Geduld opdat jullie in staat zullen zijn om de Waarheid te
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blijven spreken wanneer jullie naar onwaarheden moeten luisteren, die geuit zullen worden door die
volgelingen van Mij die door Mijn vijanden in dwaling zullen gebracht zijn.
Ten slotte geef Ik jullie de Gave van Liefde en wanneer Ik jullie met deze Gave vervul, zullen jullie het
kwaad kunnen verminderen door jullie woorden, daden en handelingen. Liefde voor Mij wil zeggen dat jullie
zelfs jullie vijanden zullen beminnen en door die Gave zullen jullie de haat vernietigen.
Ga en aanvaard Mijn Gaven. Al wat jullie te doen staat is tot Mij te zeggen:
“Jezus, schenk mij de Gaven die ik nodig heb om trouw te blijven aan U.”
Jullie geliefde Jezus

1256. Moeder van Verlossing: Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag jullie
niet.
Donderdag, 30 oktober 2014, 17:30 u.
Mijn lieve kinderen, wanneer jullie mijn Zoon dienen in dit leven, dan is het beladen met moeilijkheden. In
zekere zin is het een eenvoudige opdracht om Hem te volgen, maar wanneer jullie de gave van de Heilige
Geest in jullie ziel dragen, zal die de woede van de Boze en van elke vijand van mijn Zoon op jullie
neerbrengen. Dat maakt jullie reis langs het Pad van de Waarheid uiterst hard. Om elke hoek zullen jullie
bestreden worden, zelfs wanneer jullie in stille aanbidding van mijn Zoon blijven.
Velen die mijn Zoon echt beminnen kunnen het niet begrijpen wanneer ze door anderen gepest worden
zonder duidelijke reden. Of wanneer ze vals beschuldigd worden van overtredingen. Dat komt omdat de
Heilige Geest God werkelijk tegenwoordig stelt en daarom zal dit nooit onopgemerkt gaan door de Boze, die
niets zal achterwege laten om jullie leed en ellende te bezorgen. De Boze zal jullie meedogenloos tergen en
zal dat ofwel rechtstreeks doen, ofwel via de zielen van de mensen die hij in zijn greep kon krijgen.
Jullie zullen het niet begrijpen maar al die pijn is het gevolg van jullie toewijding aan Jezus Christus. Net
zoals Hij spot, hoon en haat onderging, zo zullen dat ook al diegenen die Hem dienen. Wanneer jullie in Zijn
Naam lijden op deze aarde, dan zullen jullie uiteindelijk duurzame vrede, liefde en vreugde vinden in Zijn
Koninkrijk. Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag jullie niet. Houd jullie niet bezig met diegenen die
haatdragend zijn tegenover jullie, opdat jullie eigen hart niet zou worden gevuld met hetzelfde gif.
Haat brengt haat voort indien jullie erop reageren. Liefde, die van God komt, brengt liefde voort. Toon liefde
aan jullie vijanden, bid voor hen, heb medelijden met hen. Wanneer jullie dat doen, is Satan machteloos
tegen jullie.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1257. Diegenen die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst, weigerden de Wil
van God te aanvaarden.
Vrijdag, 31 oktober 2014, 18:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil staat in steen gegrift en allen die Mij oprecht beminnen, zullen in de
Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld worden. Ontken Mijn Wil en jullie kunnen de Mijne niet worden.
Kom in opstand tegen Mij en Ik zal niet toestaan dat jullie Mijn Koninkrijk binnenkomen, want alleen
diegenen die tot Mij komen in totale overgave van hun eigen vrije wil, kunnen echt zeggen dat zij van Mij
zijn. Indien jullie niet van Mij zijn, hoe kan Ik dan jullie ondankbare harten veroveren? Diegenen onder jullie
die Mij vervloeken, de spot drijven met hen die Mijn Woord hoog houden of proberen tussen te komen in de
Heilige Wil van God, zullen in de afgrond geworpen worden wanneer alle inspanningen om jullie te redden
uitgeput zijn.
Toen Ik geboren werd, maakten velen van Mijn vijanden wier zielen door boze geesten aangetast waren, het
leven van Mijn Moeder zeer moeilijk. Diegenen die haar tijdens Mijn Tijd op aarde vervolgden waren er zich
in de meeste gevallen niet van bewust waarom zij zo’n haat voelden tegenover haar. Maar geleden heeft zij,
in Mijn Naam. Diegenen die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst, weigerden de Wil van God te
aanvaarden, die bedoeld was om hen te bevrijden van de ketenen die rond hun enkels gebonden waren en
daar door demonen geplaatst werden.
Ik besteedde een groot deel van Mijn Zending op aarde aan het uitdrijven van boze geesten in de
zielen van de bezetenen, terwijl Ik ook verlichting schonk aan diegenen die onwetend waren omtrent
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de Wil van God. Nu Ik Mij voorbereid om terug te komen, zal Mijn Zending in deze tijd nog moeilijker
zijn. Tot jullie allen met versteende harten, die weigeren naar Mij te luisteren, zeg Ik dit. Tenzij jullie werkelijk
aan Mij toegewijd zijn, door een leven van gebed en toewijding, zullen jullie deze reis naar het Eeuwig Leven
niet voltooien op jullie geloof alleen. Jullie zijn niet gezegend met voldoende inzicht, of kennis van Mijn
Woord, om Mijn Waarschuwing in deze tijd af te wijzen. Waarom minachten jullie Mij nu? Wat menen jullie
dat jullie waardig zal maken om voor Mij te staan, wanneer jullie Mij om eeuwig leven vragen? Ik zeg jullie
dat halsstarrigheid jullie verblindt voor de Waarheid van de Goddelijke Openbaring, waarvan jullie getuige
zijn door Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld nu.
Ondankbare zielen, het ontbreekt jullie aan kennis, die jullie nauwgezet werd overgeleverd in de
Allerheiligste Bijbel. Van geen enkele les die jullie onderricht werd, hebben jullie iets geleerd. Jullie trots en
jullie zoektocht naar zelfvoldoening, stellen Mij teleur. Jullie ogen kunnen niet zien en als resultaat daarvan
zullen jullie onvoorbereid voor Mij staan. Voor elke smet die jullie werpen op diegenen die de Waarheid
spreken en die Mijn Heilig Woord hoog houden – ondanks jullie verzet – zullen jullie Mij verantwoording
schuldig zijn. Ik zal jullie dan vragen jullie woorden, jullie daden en handelingen tegenover Mij te
rechtvaardigen. Jullie kunnen nooit zeggen dat jullie voor Mij zijn wanneer jullie Mij bestrijden door Mijn
Woord, dat jullie gegeven werd dankzij Gods Barmhartigheid, Die nooit moe wordt in Zijn Zoektocht om jullie
zielen te redden.
Wanneer jullie het Geschenk gegeven wordt van private openbaring, dan hebben jullie het recht om
te onderscheiden. Maar jullie hebben niet de bevoegdheid om anderen te oordelen of te schaden,
zelfs indien zij niet van Mij komen. Ik, Jezus Christus, heb duidelijk gemaakt dat de mens niet het
recht heeft om het even welke ziel te veroordelen. Indien jullie Mij trotseren en zelfs indien jullie wrok
voelen tegenover valse profeten, zal Ik jullie oordelen en straffen, net zoals jullie diegenen straften
die jullie gehaat hebben. Jullie kunnen een ander persoon niet haten in Mijn Naam. Indien jullie een
andere persoon haten, dan doen jullie dat in naam van Satan. Ik zal jullie ongerechtigheid alleen
zuiveren wanneer jullie komen en Mij smeken om jullie van zulk een zonde te verlossen. Maar velen
onder jullie zullen dat nooit doen want jullie hebben jezelf boven Mij geplaatst en daarvoor zullen
jullie lijden.
Laat niemand onder jullie ooit zeggen dat een andere ziel de Boze toebehoort want Satan vindt zijn
groot genoegen in diegenen die schuldig zijn aan deze vergissing. Niemand van jullie is zo zuiver
van zonde dat hij dergelijk oordeel kan vellen.
Wie van Mij is en Mij werkelijk kent, zou nooit een andere ziel in Mijn Naam geselen.
Jullie Jezus

1258. Niets kan voortkomen uit niets.
Zaterdag, 1 november 2014, 13:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen. Hij, en
alleen Hij, schiep de wereld – alles kwam uit Hem voort. Niets kan voortkomen uit niets. Alles wat is,
en zal zijn, komt van Mijn Eeuwige Vader.
Het Woord kan niet uiteengerukt worden en indien dat toch gebeurd, aanvaard dan niets wat in strijd is met
de Waarheid. Jullie leven in een tijd waarin alle bewijzen voor het bestaan van God, en alles wat Hij schiep,
ontkend zullen worden. Alles wat Hem dierbaar is zal worden vernietigd. Zijn Schepping wordt verscheurd
door diegenen die Hem verloochenen. Leven, dat van Hem komt, wordt vernietigd en de Waarheid, die Hij
aan Zijn kinderen gaf door Zijn Heilige Boek, dat het Oude en het Nieuwe Testament bevat, wordt nu in
vraag gesteld. Spoedig zal veel van wat Het Woord zegt als onwaarheid beschouwd worden.
Hoe weinig beminnen jullie Hem Die jullie Eeuwige Vader is, en hoe weinig belang hechten jullie aan jullie
eigen bestemming, want het pad dat jullie kiezen is zorgvuldig gekozen om alleen overeen te stemmen met
jullie eigen arrogantie en zelfvervulling. De mens die geobsedeerd is door zijn eigen intellect, kennis en
ijdelheid zal blijven proberen om een weg naar God te vinden, maar van eigen makelij. Dat zal hem op een
dwaalspoor brengen en hij zal uiteindelijk een leugen leven. Wanneer jullie door dit leven rondzwerven op
zoek naar de betekenis van jullie bestaan, dan zullen jullie die nooit vinden, tenzij jullie de Waarheid van de
Schepping aanvaarden.
God, Mijn Eeuwige Vader, schiep jullie. Totdat jullie dit aanvaarden, zullen jullie valse goden blijven
verafgoden en jullie heidendom zal jullie op de knieën brengen in wanhoop. De tijd is gekomen waarin
jullie gelijk wat zullen aanvaarden als bewijs dat Mijn Vader niet bestaat.
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Jullie kregen de Waarheid. Aanvaard ze. Laat Mij jullie bij de hand nemen naar Mijn Vader, opdat Ik jullie
Eeuwige Zaligheid kan brengen. Al wat anders is dan de Waarheid zal jullie op de weg naar de hel
leiden.
Jullie Jezus

1259. Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten.
Zondag, 2 november 2014, 17:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat jullie allen, Mijn dierbare volgelingen, vertrouwen stellen in al wat Ik
onderwees en al wat Ik jullie nu meedeel, want al Mijn Plannen zijn in overeenstemming met de Wil van Mijn
Eeuwige Vader. Jullie hoeven de toekomst nooit te vrezen want alles is in Zijn Heilige Handen.
Vertrouw en jullie zullen vrede vinden. Mijn Plan zal uiteindelijk gerealiseerd worden, alle lijden zal
overwonnen worden en al het kwaad worden vernietigd. Het is tijd om de Waarheid te erkennen, al mag die
angstaanjagend zijn. Wanneer jullie al jullie vertrouwen in Mij stellen dan zal Ik jullie lasten verlichten en Mijn
Genaden zullen jullie vullen met Mijn Liefde, die jullie grote vertroosting zal brengen in deze schokkende
tijden.
Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten en tot dan moeten jullie bidden, bidden,
bidden voor zowel diegenen die niets van Mij weten als voor diegenen die Mij wel kennen maar die weigeren
te aanvaarden Wie Ik Ben.
Ik blijf de Gave van de Bemiddelaar (Parakleet) over jullie uitstorten om te verzekeren dat jullie niet van Mij
weg dwalen. Elke Gave zal verleend worden aan diegenen die Mij beminnen met een nederig en berouwvol
hart. Mijn Liefde zal echter niet die zielen bereiken die verkiezen om Mij te eren op hun eigen gebrekkige
voorwaarden. Noch zal zij de harten raken van die koppige zielen die erop vertrouwen dat zij Mij kennen,
maar wier hoogmoed hen verblindt voor de Waarheid die hun vanaf het begin werd gegeven.
De Waarheid komt van God. De Waarheid zal blijven bestaan tot het einde der tijden. De Waarheid zal
volledig geopenbaard worden, spoedig, en dan zal zij doorheen het hart snijden van diegenen die Mijn Hand
van Tegemoetkoming weigerden. Mijn Leger zal dan gezamenlijk oprijzen in de Heerlijkheid van God om het
Ware Woord van God te verkondigen tot op de laatste dag. Zij zullen de zielen meebrengen van heidenen
die zich realiseerden dat er slechts één God bestaat. Het zullen niet de heidenen zijn die weigeren Mij te
erkennen. Het zullen wel de zielen van Christenen zijn aan wie de Waarheid werd geschonken maar die in
ernstige dwaling zullen vallen. Naar deze Christelijke zielen smacht Ik het meest en voor hen verzoek Ik jullie
om te bidden, elk uur van de dag.
Jullie Geliefde Jezus

1260. Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.
Maandag, 3 november 2014, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet worden vergeven. Diegene die daarbij
helpt, eraan deelneemt of beslist om zijn of haar leven te nemen, om wat voor reden ook, begaat een
verschrikkelijke zonde in de Ogen van God.
Het is één van de grootste zonden van alle om te doden en om vervolgens te verklaren dat het
weloverwogen geplande overlijden van een persoon, een goede zaak is. Tot de vele zorgvuldig geplande
daden tegen God, die met opzet aan de wereld in deze tijd worden gepresenteerd om mensen ertoe aan te
zetten tegen God te zondigen, behoort de zonde van euthanasie. Vergis jullie niet, euthanasie is een
weerzinwekkende daad in Mijn Ogen, en heeft ernstige gevolgen voor diegenen die aan de uitvoering
deelnemen.
Het is een doodzonde om een ziel te doden en dat omvat zowel de zielen vanaf het moment van hun
conceptie als diegenen die in hun laatste maanden op aarde leven. Niets kan het doden van menselijk
leven rechtvaardigen wanneer de uitvoering ervan gebeurt in volle kennis dat de dood daardoor zal
optreden. Wie de dood van een andere levende ziel veroorzaakt, ontkent het bestaan van God. Wanneer
diegenen die schuldig zijn aan deze daad het bestaan van God erkennen, dan overtreden zij het 5de Gebod.
Op dit ogenblik bestaat er een plan om miljoenen aan te moedigen het leven van de mens te
beknotten – zowel het leven van het lichaam als het leven van de ziel. Wanneer jullie gewillige
deelnemers worden bij een handeling die de heiligheid van het menselijk leven schendt, dan zullen jullie
geen leven hebben – geen Eeuwig Leven – en verlossing kan noch zal jullie toekomen.
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Jullie Jezus

1261. Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat dit
niet van God komt.
Dinsdag, 4 november 2014, 16:33 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Boek der Openbaring is geopend en elke laag wordt aan de wereld
geopenbaard. Elke kerk op aarde die God eert, worstelt intern om haar geloof in God te behouden. Elke kerk
is aangevallen en tot schande gebracht door diegenen die vreselijke zonden begaan hebben, van binnenuit,
en die dan hun handelingen vergoelijken door te beweren dat zij de Wil van God zijn. Geen enkele kerk die
de Wil van God verdedigt, is onaangeraakt achtergelaten waar boosaardigheid greep gekregen heeft en
waar de Waarheid door elk voorwendsel zal vervangen worden om God in al Zijn Heerlijkheid te ontkennen.
Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat dit niet van God komt.
Zodra verschillende interpretaties van de Waarheid geïntroduceerd worden, is het pad dat naar Mijn
Hemelse Vader leidt, bezaaid met onkruid dat snel voortwoekert. Wanneer dat gebeurt ontstaat er
een modderige weg die niet meer begaanbaar is. Het pad naar Mijn Hemels Koninkrijk is aan de mensen
bekend gemaakt. Het is een eenvoudig pad dat vrij is van elke hindernis, zodra jullie het bewandelen met
vertrouwen in jullie hart. Mijn vijanden zullen altijd trachten om jullie weg te versperren en indien jullie
luisteren naar hun beschimpingen, jullie inlaten met hun leugens en twijfels toelaten die jullie
beoordelingsvermogen verduisteren, dan zullen jullie deze reis als zeer bedrieglijk ervaren.
Het Woord van God blijft nu zoals het altijd was en de Tien Geboden zijn duidelijk – zij zullen nooit
veranderen. De weg naar God bestaat erin stevig vast te houden aan wat Hij onderwees. God sluit geen
compromissen noch keurt hij gelijk welke menselijke poging goed om de Waarheid te veranderen. Indien
jullie in God geloven, dan volgen jullie Zijn Geboden, aanvaarden jullie het Woord zoals het in de Heilige
Bijbel staat en blijven jullie op het ene ware pad naar Zijn Koninkrijk. Gezegend is de rechtschapen mens
want hij zal de Sleutels naar het Paradijs ontvangen door zijn ondergeschiktheid aan God.
Wie jullie ook poogt te verleiden om gelijk wat te aanvaarden behalve de Waarheid, mag niet
vertrouwd worden. Vertrouw alleen in God en wees nooit verleid om van Zijn Woord af te dwalen,
want indien jullie onder die druk bezwijken, zullen jullie voor Mij verloren gaan.
Jullie geliefde Jezus

1262. God de Vader: Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn
Gerechtigheid.
Woensdag, 5 november 2014, 13:30 u.
Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen bemin en koester. Weet evenwel ook dat Mijn
Gerechtigheid moet gevreesd worden. Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn Gerechtigheid,
want ze zal als een angstaanjagende storm worden losgelaten en ze zal de zielen wegvegen van diegenen
die Mijn Barmhartigheid weigeren.
Mijn woede is voor velen onbekend, maar weet dit. Indien een mens die Mij kent tegen de Heilige
Geest lastert, dan zal Ik hem nooit vergeven. Niets kan, noch zal, dat feit veranderen, want zo'n mens
heeft zijn eigen lot gekozen en er kan geen verzoening zijn. De mens die voor Mij gaat staan en het
doden rechtvaardigt, moet weten dat zijn eigen leven door Mij zal weggenomen worden. Indien een
mens zijn ziel aan Satan verkoopt, kan Ik haar niet terugnemen, want zij wordt één met de Boze.
Wanneer een mens spreekt in Naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, en de zielen vernietigt van
diegenen die van Mij zijn, dan zal hij voor eeuwig door Mij verworpen worden. Vrees dus Mijn Toorn,
want Ik zal elke ziel straffen die Mijn Wil tot het einde tart.
Jullie moeten niet bang zijn voor de Tweede Komst van Mijn Zoon, want dit is een Geschenk. Jullie moeten
evenmin bang zijn voor enig lijden dat jullie mogelijks moeten doorstaan vóór die dag, want dat zal van korte
duur zijn. Vrees alleen voor de zielen van diegenen die Ik niet kan redden en die geen enkel verlangen
zullen hebben om zichzelf te redden. Dat zijn de zielen die weten dat Ik besta, maar die voor Mijn vijand
kozen in plaats van Mij.
Ik zal op vele manieren ingrijpen om diegenen te redden die Mij helemaal niet kennen. Ik zal de zielen
blootleggen van diegenen die elke Wet trotseren die Ik maakte en ze zullen de pijn van de Hel, en van
het Vagevuur, doorstaan op deze Aarde. Daardoor zullen ze gezuiverd worden en ze zullen Mij dankbaar
zijn om hun nu deze Barmhartigheid te betonen. Veel beter kunnen ze dit nu verdragen dan in eeuwigheid te
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lijden in vereniging met de Boze. Jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Wegen, want alles wat Ik doe is voor
het welzijn van Mijn kinderen, opdat ze met Mij kunnen zijn voor een leven van Eeuwige Heerlijkheid.
Mijn straf die op de mens moet neerkomen, doet Mij pijn. Het breekt Mijn Hart, maar zij is noodzakelijk. Al
deze pijn zal vergeten worden en het licht zal de duisternis verdrijven. Duisternis zal niet langer haar
verschrikkelijke vloek op Mijn kinderen werpen. Ik vertel jullie dit want jullie worden binnengeleid in een
schrikbarende duisternis door het bedrog van de duivel. Tenzij Ik jullie inlicht over de gevolgen, zullen jullie
geen toekomst hebben in Mijn Paradijs.
Hoe snel zijn alle herinneringen aan Mijn Geboden vergeten. Hoe snel valt de mens uit de Genade, wanneer
hij er niet in slaagt om Mijn Woord te handhaven.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1263. Zij die menen dat God de verdorven mensen niet zal straffen, kennen Hem
niet.
Donderdag, 6 november 2014, 17:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, voor Mijn Eeuwige Vader is de tijd gekomen om het oppervlak van de aarde
schoon te vegen van de bezoedeling die duisternis verspreidt over de zielen van de mensen. Hij zal de
boosaardige mensen straffen en diegenen die het Ware Woord van God hoog houden in Zijn Heilige Armen
sluiten. Zijn engelen zullen in een grote stormwind afdalen en zij zullen met machtige zeisen de ziekte, die
de mensenzielen verwoest, aan de wortels afsnijden, zodat de wereld weer zuiver kan worden.
Wees bevreesd voor de Toorn van God want wanneer Hij met zulk een woede aangedreven wordt,
zullen de mensen beven van angst. Zij die geloven dat God de verdorven mensen niet straft, kennen
Hem niet. Hun stemmen, luid en hoogmoedig, zullen de aarde vullen met dwalingen en zij die zichzelf een
grote begunstiging waardig achten in Mijn Vaders Ogen, maar die de zachtmoedigen onder Mijn Volk
vervloeken, zullen van de aardbodem gerukt worden en de grootste bestraffing onder ogen moeten zien die
sinds de zondvloed over de mensheid werd uitgestort.
De engelen van God zullen neerdalen, en met een zeis in hun rechterhand zullen zij het kaf van het
koren scheiden. Zij die God vervloeken zullen tot zwijgen gebracht worden; zij die de Mensenzoon
belasteren zullen tot zwijgen gebracht worden; zij die Zijn Heilig Lichaam belasteren zullen ronddwalen in
verwarring, verloren en verbijsterd, alvorens zij in de wildernis zullen geworpen worden.
De Liefde van God is niet beantwoord geweest en Zijn Barmhartigheid is al aan het verminderen.
Ondankbare zielen, wier ogen onwrikbaar gericht zijn op hun eigen genoegens –vastbesloten om
handelingen te verrichten in directe confrontatie met de Wil van God – zij zullen de pijn van Gods bestraffing
voelen. Als een bliksemschicht bij een grote storm zal er een grote aardverschuiving plaatsvinden die in alle
delen van de wereld zal gevoeld worden.
Zij die de Waarheid kennen zullen niet bang zijn, want zij zullen gewillige getuigen zijn van de beloften die
opgetekend staan in de Heilige Schrift, met betrekking tot de Grote Beproeving die komt. Zij die God uit hun
leven weggesneden hebben – alsof zij een lidmaat van hun eigen lichaam zouden afgesneden hebben –
zullen geen kennis hebben van de gevolgen die het vervloeken van God meebrengt, totdat het te laat is.
Jullie, die Mij verraden hebben, zullen het meest lijden. Jullie, die stenen naar anderen gegooid hebben, in
het verkeerde geloof dat jullie Mij vertegenwoordigen, zullen niemand hebben om jullie naar toe te wenden.
Want waar jullie je ook proberen te verbergen, zullen jullie naakt gevonden worden met niets om jullie
schaamte te bedekken. Ik zeg jullie dit, omdat het geduld van Mijn Vader uitgeput is en op het slagveld
zullen twee legers oprijzen – zij die voor Mij zijn en zij die tegen Mij zijn.
Bid om Gods Barmhartigheid. En diegenen die Mijn Lichaam geselen, weet dit. Jullie kunnen wellicht van
mening zijn dat Ik uit Mijn Huis kan verdreven worden, maar dat zou van jullie kant een grote vergissing zijn.
Ga weg van Mij, want jullie behoren Mij niet toe. Jullie boosaardigheid zal jullie ondergang zijn en door jullie
trouw aan de Boze, hebben jullie je afgesneden van Mijn Glorierijk Koninkrijk.
Jullie Jezus
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1264. Moeder van Verlossing: Het Boek der Waarheid is vervat in de voor iedereen
toegankelijke Openbaring.
Zaterdag, 8 november 2014, 17:05 u.
Mijn lieve kind, vandaag is een speciale dag, aangezien de Hemel de verjaardag viert van mijn eerste
boodschap die aan jou werd gegeven als een boodschapper van God. Ik kom vandaag om jou het nieuws te
brengen dat vele miljoenen mensen zich zullen bekeren als gevolg van deze missie.
Ik gaf de wereld de Messias, als uitverkoren nederige dienares van de Heer. Mij werd een heel bijzondere rol
gegeven in Zijn Plan om al Zijn kinderen te redden en vandaag, in mijn rol als de Moeder van Verlossing,
doe ik beroep op al Zijn kinderen:
Jullie mogen nooit Gods pogingen verwerpen om jullie de Waarheid te brengen. Mijn Eeuwige Vader
houdt van iedereen en deze missie werd voorspeld. Hij brengt de wereld de geheimen die vervat zijn
in de profetieën die aan Daniel werden gegeven en nadien aan Zijn uitverkoren leerling Johannes de
Evangelist. Het Boek der Waarheid is vervat in de voor iedereen toegankelijke Openbaring en het is
belangrijk dat jullie dit Heilige Boek niet afwijzen.
Veel mensen hebben zich reeds bekeerd dank zij deze boodschappen en omwille van deze missie zal Gods
Barmhartigheid aan een groot deel van de mensheid geopenbaard worden. Wijs Zijn Vrijgevigheid niet af,
want het is Zijn grootste wens om het menselijk ras in de nieuwe komende wereld bij elkaar te brengen.
Toen mijn Zoon uit de dood was opgestaan was de volgende boodschap bestemd voor de wereld. Zij die
Hem trouw blijven zullen, net zoals mijn Zoon, op de laatste dag herrijzen zowel met lichaam en ziel.
Niemand die om Zijn Barmhartigheid vraagt, zal worden achtergelaten. Helaas kunnen diegenen die God
bevechten vanwege hun koppigheid en haat, Zijn Zoektocht om al Zijn kinderen te verenigen verstoren.
Wees dankbaar voor Gods Genade. Wees dankbaar voor de Kruistochtgebeden, want ze brengen grote
Zegeningen mee. Ik vraag dat jullie mij, jullie geliefde Moeder, toelaten om jullie harten met vreugde te
vullen. Jullie moeten het geluk, dat alleen als een Gave van God kan komen, toelaten om jullie zielen te
overspoelen, in de wetenschap van wat er gaat komen. Mijn Zoon zal spoedig komen om het Koninkrijk dat
Hem toebehoort terug te vorderen. Het Nieuwe Koninkrijk, wanneer het uit de smeulende as oprijst, zal aan
ieder van jullie grote vreugde en geluk brengen. Want dan zullen jullie thuis aangekomen zijn in de
Verwelkomende Armen van de Koning, de Messias, die een buitengewoon offer bracht voor jullie verlossing.
Aanvaard alstublieft deze grote Gave. Sta niet toe dat die zielen wier harten etteren van haat, jullie van de
Waarheid wegtrekken. Zonder de Waarheid kan er geen leven zijn.
Ga, mijn lieve kinderen, en vraag Mij om jullie altijd te beschermen want het is mijn missie om jullie langs de
moeilijke weg te helpen naar de Troon van mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

1265. Ik zal 5 miljard zielen redden omwille van deze Missie.
Zondag, 9 november 2014, 15:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik ooit verlangde te doen is het redden van de zielen van Gods kinderen.
Al wat Mijn Eeuwige Vader verlangde was dat Zijn kinderen Hem zouden beminnen zoals Hij hen bemint.
Zelfs toen Zijn eerstgeborene Zijn Liefde verwierp, stelde Mijn Geliefde Vader Zijn Tien Geboden op, om de
mens in staat te stellen te leven naar Zijn Voorschriften. Het verlangen van de mens moet altijd het dienen
van Zijn Meester zijn en om dat te doen moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten
van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en Hem dichter naderen. Maar door de Tien Geboden
af te wijzen, schept de mens een grote afstand tussen zichzelf en God.
Mijn Laatste Missie om aan de mens de vruchten te brengen van zijn verlossing, heeft vele Gaven
opgeleverd. Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, elke dag het Kruistochtgebed (33) zou
bidden en dat jullie een kopie van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie zouden bewaren. Veel
mensen die niet op de hoogte zijn van deze Missie, zullen ook de Bescherming van het Zegel
ontvangen wanneer jullie voor hen bidden met dit gebed.
Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten zullen immuun zijn voor de problemen
die zullen komen wanneer de Grote Beproeving zich ontplooit. Ik vraag jullie dit vandaag te doen want
Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het Christelijk Geloof en de omwentelingen die
zich in de vier hoeken van de wereld zullen voordoen. Ik vraag jullie je harten door geen enkele vrees te
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laten verontrusten. Terwijl het Mijn verlangen is de hele wereld te redden, omwille van Mijn Barmhartigheid,
verklaar Ik nu dat Ik vijf miljard zielen zal redden omwille van deze Missie. Ik bestempel dit als één
van de grootste Genaden die Ik Gods kinderen in om het even welke tijd van de geschiedenis van de
wereld verleend heb.
Weet ook, dat Ik het lijden zal verkorten, dat door het beest op de mensheid zal opgelegd worden, want zo is
Mijn Barmhartigheid. Maar eerst zal Gods Kastijding plaatsvinden want die werd voorspeld en vormt
een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.
Vertrouw op Mij. Verhef jullie harten en wees nooit bevreesd voor het kwaad en de boosaardigheid die jullie
weldra zullen zien. Laat vreugde jullie harten vullen indien jullie in Mij geloven. Ik zal al diegenen redden
voor wie jullie Mijn Barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden. De enige zonde
die niet kan vergeven worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de Heilige Geest.
Vandaag is het de dag waarop Ik plechtig beloof aan de mensheid de liefde, vrede en vreugde te
brengen van Mijn Koninkrijk door de redding van vijf miljard zielen.
Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen, indien het de Wil van God is. Jullie
moeten het alleen maar vragen.
Jullie Jezus

1266. Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij.
Woensdag, 12 november 2014, 23:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is alleen maar normaal voor mensen om het onbekende te vrezen en daarom
zijn ze bang voor de dood. De dood is één van de meest angstaanjagende dingen in de geest van de mens
omdat velen blind zijn voor Mijn Belofte van Eeuwig Leven. Mochten zij getuigen zijn van Mijn Schitterend
Koninkrijk dan zou de dood geen macht over hen hebben.
Ik verwelkom alle zielen in Mijn Koninkrijk. Ik reserveer niet alleen een plaats voor de heiligen en de
uitverkorenen, hoewel er een speciale plaats voor hen is in Mijn Koninkrijk. Ik verwelkom alle zondaars, ook
diegenen die vreselijke zonden hebben begaan, want Ik Ben op de eerste plaats een God van Grote Liefde.
Ik zal iedereen verwelkomen die in verzoening en wroeging beroep op Mij doet. Eens dat gebeurt vóór het
tijdstip van de dood, zal iedere ziel door Mij begroet worden en Ik zal hen omarmen.
De enige barrière tussen de ziel van een mens en Mijn Koninkrijk is de zonde van hoogmoed. De
trotse mens, terwijl hij beschaamd kan zijn over zijn zonde, zal er altijd naar streven om haar op een
bepaalde manier te rechtvaardigen. Ik zeg hem nu: twee fouten maken een slechte daad niet goed. De
trotse man zal te veel tijd verspillen aan overweging van de vraag of hij al dan niet behoefte heeft om
door Mij verlost te worden. Maar de dood kan gewoon ineens komen en wanneer die het minst
verwacht wordt. De mens die vrij is van trots zal voor Mij neervallen en Mij smeken om hem te
vergeven en hij zal verheven worden.
Vrees de dood niet, want het is een deur die naar Mijn Koninkrijk leidt. Al wat Ik vraag is dat jullie je
voorbereiden op die dag door het leven te leiden zoals Ik jullie geleerd heb. Ik vraag jullie niet om elke
dagelijkse verantwoordelijkheid te stoppen. Jullie hebben een verplichting tegenover anderen; jullie mogen
nooit het gevoel hebben dat jullie jezelf van jullie dierbaren moeten isoleren als jullie Mij volgen. Ik wil dat
jullie je familie en je vrienden beminnen en hun de tijd geven die ze nodig hebben om ervoor in te staan dat
wederzijdse liefde openlijk wordt uitgedrukt. Bemin iedereen zoals Ik jullie bemin. Dat doen jullie door de
manier waarop jullie mensen behandelen, door de tijd die jullie besteden om in harmonie met anderen te
leven, door wat jullie over hen zeggen aan anderen en hoe jullie diegenen helpen die zichzelf niet kunnen
helpen. Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij. Jullie tonen jullie liefde voor Mij door de
liefde die jullie voor anderen hebben, ook voor diegenen die jullie vervloeken.
Het is belangrijk, altijd, om dagelijks met Mij te spreken, ook al is het maar voor een paar minuten. Het is
tijdens die (korte) periode dat Ik jullie Zegen. Alstublieft, laat nooit de angst voor de nieuwe komende wereld
jullie ertoe aanzetten, om diegenen die dicht bij jullie staan in de steek te laten. Concentreer jullie op Mij en
als jullie dat doen vinden jullie rust. Jullie moeten dan deze Gave van vrede naar jullie dierbaren meenemen.
Weet wel dat jullie zullen lijden als gevolg van jullie liefde voor Mij en dat jullie haat zullen ervaren vanwege
anderen. Om boven deze haat uit te stijgen moeten jullie alleen met liefde reageren. Altijd.
Ik breng jullie vrijheid van de ketenen van de dood en hij zal geen vat op jullie hebben. Vanwege Mijn
Opstanding zullen jullie weer heel worden, volmaakt naar lichaam en ziel, in Mijn Nieuwe Koninkrijk.
Wat valt er te vrezen als Ik jullie deze Gave van Eeuwig Leven breng?
Jullie geliefde Jezus

963

1267. Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse profeet en daarom
geselden zij Mij.
Donderdag, 13 november 2014, 11:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag openbaar Ik jou één van de grootste mysteries van de eindtijd.
De opeenvolging van gebeurtenissen in de aanloop van de laatste dag is verwant aan Mijn Kruisiging, die
weer opgevoerd zal worden in elke fase, tot op de dag zelf waarop Ik zal wederkomen om de wereld te
redden.
Toen Ik in de Hof van Getsemane was, was Ik afgezonderd, alleen en door leed getroffen, omdat zeer
weinigen geloofden dat Ik de Waarheid sprak. Mijn Liefde voor Mijn Vader ondersteunde Mij, maar Mijn
Liefde voor de mensheid bracht mee dat de kwelling die Ik doorstond, zowel mentale als fysieke marteling uit
handen van Satan, door Mij aanvaard werd zij het met ontzagwekkende inspanning.
Hoe leed Ik in die Hof. Hoezeer smeekte Ik Mijn Vader om verlichting. Hoe diepbedroefd was Ik toen de
Boze Mij toonde hoe de wereld zou eindigen. Hij beschimpte Mij, lachte met Mij, spuugde op Mij en bespotte
Mij, toen hij Mij de zielen liet zien van Mijn vijanden, die op een dag aan de wereld zouden zeggen dat zij
Mijn Kerk dienden. Dit was alsof Mij getoond werd dat Mijn geliefde apostelen Mij aanklaagden en
vervolgens hun trouw aan Satan zwoeren. Hij toonde Mij de zielen van de getrouwen, wier stemmen
zouden beschouwd worden als die van radicale fanatici en die van verschrikkelijke misdaden zouden
beschuldigd worden. Ik zag hoe zij die zegden Mij te vertegenwoordigen de profeten en zieners
vervolgden, alsook diegenen die hun eigen vernietiging zouden zoeken. Ik moest grote duisternis
verduren toen Ik de wereld zag, die Ik eens bewoonde, en die niet alleen blind was voor Wie Ik Ben,
maar aan wie nooit over Mij was gesproken.
Ik werd op de grond gesleurd, Mijn Gelaat op de grond gedrukt, gestampt, geranseld en Mijn kleren werden
afgerukt door Satan. Hij kwelde Mij, boven Mijn menselijk vermogen en onder uiterste lijdzaamheid van het
fysieke lichaam. Ondanks dat, werd Mij de kracht gegeven Mijn onvermijdelijke Kruisiging onder ogen te
zien, wat Mij doodsbenauwd maakte. Mijn Liefde voor de mens echter verdrong Mijn menselijke angst.
Mijn gewijde dienaren die zullen weigeren om Mij aan te klagen, zullen onder een gelijksoortige afzondering
te lijden hebben. Zij zullen te schande gemaakt worden en opzij geschoven. Hun isolement zal door Mijn
Kerk niet veroordeeld worden, omwille van de vrees die in haar schuilt.
Toen Ik gegeseld werd, verheugden zich diegenen die de meest gruwelijke en gemene handelingen aan
Mijn Lichaam toebrachten. Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse profeet en daarom
geselden zij Mij. Zij gingen prat op hun heiligheid, hun deugdzaamheid en hun kennis van de Heilige
Schriften, terwijl zij Mijn Lichaam belasterden. Zij slaagden er niet in om de profetie te aanvaarden dat hun
Messias zou komen om hen te verlossen. Zij die Mijn Tweede Komst zullen verkondigen zullen dezelfde
behandeling moeten doorstaan.
Toen zij Mij van Mijn klederen beroofden, wilden zij Mij nog meer vernederen en dus bekleedden zij Mij met
een rood vod dat Mij nauwelijks bedekte, om Mijn Lichaam verder te ontheiligen. Maar toen zij doornen als
spelden in Mijn Hoofd drukten, verklaarden zij dat de Mensenzoon een bedrieger was en daarom geen
erkenning waard. Zij rukten Mijn Oog uit haar oogkas, maar de pijn was onbetekenend in vergelijking met
hun verklaring dat Ik niet aanvaard werd als de Verlosser van Gods kinderen.
Al deze dingen staan weldra opnieuw te gebeuren, wanneer Ik, Jezus Christus, als Hoofd van Mijn Kerk,
verwijderd zal worden en Mijn Kroon van Mij zal weggenomen worden. Een valse leider, de antichrist, zal
aangesteld worden als vervanger van Mij als Hoofd, en in tegenstelling tot het Offerlam zal hij een
schitterende kroon van goud dragen. Onder deze façade zal een rotte kern schuilen en samen met de
leugens, het bedrog, de godslasteringen en de ketterijen die uit zijn mond zullen komen, zal hij alles
presenteren alsof het honing was die uit de bijenkorf van de honingbij stroomt. Word niet misleid, want het
beest zal een mooi voorkomen hebben, een zachte stem, zijn gedrag voornaam. Hij zal knap zijn en
aantrekkelijk, maar uit zijn mond zal venijn komen dat jullie ziel zal vergiftigen.
Toen Ik Mijn Kruis droeg, kon Ik dat niet uit Mijzelf. Het was zo zwaar dat Ik slechts één stap tegelijk kon
nemen en zeer traag vooruitkwam. Mijn Lichaam was op vele plaatsen opengereten en door het Bloedverlies
viel Ik vele keren flauw, zo zwak was Ik. Ik was blind uit één oog en de doornen op Mijn Hoofd maakten dat
het Bloed, dat uit Mijn Wonden stroomde, voortdurend weggeveegd moest worden door hen die naast Mij
gingen. Anders zou Ik nooit in staat geweest zijn een nieuwe stap voorwaarts te zetten.
Hetzelfde zal gelden voor Mijn Restkerk, de laatste groep van Mijn Lichaam. Zij zullen opmarcheren net
zoals Ik, met een zwaar kruis, maar ondanks de pijn, de beschimping, het lijden en het bloedvergieten,
zullen zij doorgaan tot het einde. Want Mijn Kostbaar Bloed zal hun zielen overvloeien samen met Mijn
Eigen Smart – Mijn Eigen Kruisiging. En op de dag waarop zij niet langer het dagelijks Misoffer zullen
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opdragen, zal Mijn Tegenwoordigheid niet meer bestaan. Wanneer de dag aanbreekt voor Mijn Lichaam –
Mijn Kerk op aarde – om uiteindelijk geplunderd, gekruisigd en ontheiligd te worden, zal alles voorgoed
veranderen.
Het is Mijn Lichaam, Mijn Kerk, die het leven in stand houdt zolang zij zelf nog levend is in de wereld. Maar
wanneer zij verwoest wordt, zal het leven zoals jullie dat nu kennen gedaan zijn. Wanneer Mijn Kerk
verraden, opgeofferd en afgedankt is, net zoals Mijn Kruisiging, dan zal dat het einde der tijden aanduiden.
Jullie Jezus

1268. Het enige doel van een private openbaring is zielen te redden.
Donderdag, 13 november 2014, 23:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, God gaf Zijn kinderen, door middel van private openbaringen, een beter begrip
van wat de Heilige Schrift inhoudt. Als God beslist om Zijn kinderen extra Gaven te schenken dan is dat Zijn
voorrecht. Ware het niet voor dergelijke Gaven zoals de Heilige Rozenkrans, dan zouden zielen voor Hem
verloren zijn gegaan.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten begrijpen dat het enige doel van private openbaring is om zielen te
redden door middel van bekering. Gebeden zijn altijd onderdeel van private openbaring en jullie zullen dan
weten dat ze van de Hemel komen.
Jullie hoeven nu niet naar Mij te luisteren want alles wat God wilde dat jullie zouden weten is
opgenomen in de Allerheiligste Evangeliën. Helaas hebben zeer weinige van Mijn volgelingen de
lessen die daarin staan begrepen. De Waarheid is opgenomen in zowel het Oude als het Nieuwe
Testament. Het is altijd Gods verlangen geweest om in te grijpen in de wereld door de onthulling aan
uitverkoren zielen van de Waarheid, als een middel om een beter begrip te creëren van wat er nodig
is om jullie ziel te redden. Het is ook een middel waardoor Hij Zijn kinderen waarschuwt wanneer ze
door Zijn vijanden op een dwaalspoor gebracht worden.
Het Boek van Mijn Vader bevat de Waarheid en er mag nooit iets aan toegevoegd of gecorrigeerd worden.
Noch kan het op welke wijze ook worden gewijzigd. Het is nu Mijn Plicht om de inhoud van het Boek der
Openbaring te verklaren om jullie te helpen begrijpen dat elke profetie die het bevat, zal plaatsvinden, want
het Woord is vastgelegd.
De inhoud van dit Boek maakt het moeilijk om lezen, want het voorspelt het uiteindelijke verraad van
Mij, Jezus Christus, door diegenen die beweren Mijn Kerk te regeren. Moge de Waarheid gehoord
worden, want ze is neergeschreven en wat door God is geschreven, is onschendbaar.
Jullie Jezus

1269. Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis.
Zaterdag, 15 november 2014, 10:22 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend zijn dat ieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord
van God ontkent. De Waarheid is daarin vervat en indien gelijk welke mens daar afbreuk aan zou doen, de
profetieën zou ontkennen die voorspeld zijn of er op een of andere wijze zaken zou aan toevoegen, dan zal
die mens in de wildernis geworpen worden.
De Waarheid leidt naar jullie verlossing en de weg naar het Nieuwe Paradijs voert naar Mij. Alleen door Mij,
Jezus Christus, de Mensenzoon, zal aan de mens verlossing geschonken worden. Ik Ben de Weg en het
Licht. Alleen door Mij en door jullie erkenning van Wie Ik Ben, zullen jullie in staat zijn om het Licht
van God te zien. Er is geen andere weg. Volg eender welk ander pad naar eigen keuze, geen enkel zal
jullie naar God leiden.
Indien jullie Mij belijden, dan moeten jullie je broer en zuster eren met liefde, vriendelijkheid en geduld. Jullie
mogen anderen niet veroordelen omwille van hun religieuze overtuigingen. Jullie moeten hen liefhebben
zoals Ik hen liefheb. Dat wil niet zeggen dat jullie hun overtuigingen moeten bijtreden of er eerbied voor
hebben want indien jullie dat doen dan verloochenen jullie Mij. Jullie kunnen geen twee heren dienen. Jullie
mogen Mij nooit beledigen door loyaliteit te tonen tegenover valse goden die voor Mij gesteld worden.
De dag waarop jullie onder Mijn Dak hulde brengen aan valse goden zal de dag zijn waarop Ik Mijn
Tempel zal bestormen en alles erin zal vernietigen. Hoe lauw is het geloof van sommige van Mijn
dienaars die ernaar streven om indruk te maken op het gewone volk en zoeken opgehemeld te
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worden. Hoe weinig eerbied wordt Mij betoond in Mijn Eigen Huis wanneer al wat Ik jullie gaf
onverschillig aan de kant gezet wordt totdat ten slotte niets van Mij zal overblijven in Mijn Kerk.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen en gewijde dienaars die trouw blijven aan het Woord, jullie zullen een zware
last torsen. Jullie zullen pijn en vernedering moeten ondergaan wanneer jullie getuigen zijn van de
heiligschennissen, de ketterijen en occulte praktijken. Terwijl men veel van deze schendingen van Mijn Heilig
Lichaam handig zal verbergen, zullen diegenen met een juiste onderscheiding geschokt zijn, maar
machteloos wanneer die zaken gebeuren. Het bedrog, dat uit alle kieren en spleten zal weerklinken, zal
zodanig zijn dat een leger van tweeduizend man zou nodig zijn om deze bedriegers te beletten kwaad te
doen.
Deze bedriegers worden geleid door diegenen die niet van Mij komen. Zij zijn in Mijn Lichaam
binnengedrongen langs slinkse wegen en een lange periode is nodig geweest voordat zij uiteindelijk Mijn
Kerk volledig in hun greep zullen hebben. Spoedig zullen hun activiteiten gezien worden voor wat ze zijn
door diegenen die gezegend zijn met de Gave van de Heilige Geest.
Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis waar zij met open armen zullen
verwelkomd worden. Aan jullie zal verteld worden dat jullie liefde moeten tonen voor al Gods kinderen, om
diegenen rustig te houden die zich tegen hen zouden verzetten. Zeer weinig mensen zullen Mij, Jezus
Christus, verdedigen en diegenen die het zullen aandurven om te protesteren tegen die godslasterlijke
ceremonies, die gehouden zullen worden op dezelfde altaren die gebruikt worden om Mijn Allerheiligste
Eucharistie te bergen, zullen tot zwijgen gebracht worden.
Mijn vijanden kunnen zich meester maken van Mijn Huis maar niet van Mijn Kerk want alle Christenen
doorheen de wereld vormen Mijn Kerk. De gelovigen, bestaande uit diegenen die zullen weigeren het Woord
van God te verloochenen en die geen enkel geknoei van het Heilig Woord van God zullen aanvaarden, zij
zullen Mijn Kerk op aarde in stand houden. Niets zal haar overwinnen.
Jullie Jezus

1270. Moeder van Verlossing: Indien jullie er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon
jullie dan helpen?
Zondag, 16 november 2014, 14:20 u.
Mijn lieve kinderen, in tijden van verdriet en ellende moeten jullie altijd een beroep doen op mij, jullie
Moeder, om jullie zorgen te helpen verlichten, ongeacht hoe moeilijk jullie situatie ook is.
Vergeet niet dat wanneer ik mijn Zoon jullie speciaal verzoek voorleg, als het gaat om een smeekbede voor
de redding van jullie ziel of die van iemand anders, Hij altijd gehoor zal geven aan mijn smeekbeden. Indien
het erom gaat een speciale zegen of genezing te vragen dan zal ik altijd voor jullie bemiddelen. Niet één
verzoek zal worden genegeerd en als het de Wil van God is zullen jullie gebeden worden beantwoord. Er is
niet één ziel op aarde die niet om de hulp van mijn Zoon kan vragen, indien zij Hem smeekt om haar
redding.
Mijn Zoon zal bijzondere toegevingen doen aan iedere ziel waarvoor jullie bidden. Zijn Barmhartigheid is
groot, Zijn Liefde ondoorgrondelijk. Wees nooit bang om Hem te benaderen en Hem te vragen om Zijn
Erbarmen. Gebed, mijn lieve kinderen, is een zeer krachtig middel om de Barmhartigheid van God te
verkrijgen. Geen enkel gebed wordt ooit genegeerd. Maar indien jullie er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon
jullie dan helpen?
Bid, bid, bid in jullie eigen woorden, want God zal nooit nalaten om jullie te antwoorden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1271. God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf.
Zondag, 16 november 2014, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugen, de meester van het bedrog en hij zwerft vrij
rond over de aarde en iedere seconde verslindt hij zielen. Zijn macht wordt gevoed door het feit dat de
meeste mensen niet geloven dat hij bestaat. Van velen heeft hij de harten en zielen ingepalmd en dit is hoe
hij te werk gaat.
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Hij vertelt leugens aan diegenen die hij aantast om hen zo tot zonde te stimuleren. Hij zal de ziel ervan
overtuigen dat zonde onschuldig is en dat het aanvaardbaar is om elke zonde te begaan, vooral degene die
met hem worden geassocieerd. Deze zonden omvatten de rechtvaardiging van elke slechte daad van het
vlees, met inbegrip van seksuele promiscuïteit; onzedelijkheid; losbandigheid en decadentie. Wanneer het
menselijk lichaam wordt gebruikt als hulpmiddel om dergelijke handelingen te stellen, die schandelijke zijn in
Gods ogen, dan zullen jullie weten dat dit een teken van satanische invloed is.
Wanneer de Boze de zielen beïnvloedt van diegenen die in Mijn Kerk belast zijn met de geestelijke
leiding van de zielen, om hen ertoe aan te zetten de zonde als acceptabel voor te stellen, dan doet hij
dat op een sluwe manier. Jullie zullen vermaand worden voor het beoordelen van de zondaar, maar
niet één woord zal geuit worden om wat zonde is in Gods Ogen te veroordelen.
Wanneer Satan de liefde wil vernietigen dan zal hij dat doen door het veroorzaken van onenigheid in
onderlinge betrekkingen; hij zal haat teweegbrengen in het hart van de mens door zijn hoofd met leugens te
vullen, wat de mensen stimuleert om met elkaar te strijden door middel van conflicten en oorlog. Hij zal de
mens verleiden, door de invloed van andere zielen die reeds bezweken aan zijn verzoekingen.
Leugens, godslasteringen en haat zijn de middelen waarmee Satan werkt om zijn besmetting te
verspreiden. Hij wiegt zielen in een valse zekerheid wanneer de ene mens aan een andere vertelt dat
de zonde niet tegen de wetten van God is, omdat zij gewoon een natuurlijke zaak is. Gods kinderen
geraken daardoor erg verward, omdat de door Hem gestelde wetten niet meer van tel zijn en de
mensen besluiteloos zijn over welke weg zij dan moeten volgen.
Jullie hebben maar één keuze. Lees de Allerheiligste Bijbel en laat jullie aan de Waarheid herinneren. Zij
staat er voor jullie zwart op wit te lezen. Indien jullie de Waarheid aanvaarden die Mijn Vaders Heilig Boek
bevat en geloven dat Hij aan Mozes Zijn Tien Geboden dicteerde, dan mogen jullie nooit een andere leer
aanvaarden.
God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf. Niets daarin kan worden
veranderd. De mens die het aandurft wijzigingen aan te brengen om het leven van de zondaars niet te
hinderen, maakt zich schuldig aan een zware zonde en zal voor deze belediging van de Heilige Geest te
lijden krijgen.
Jullie Jezus

1272. Moeder van Verlossing: Hoe meer jullie bidden, des te sterker zal jullie relatie
met God zijn.
Maandag, 17 november 2014, 19:20 u.
Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is het gebed niet eenvoudig. Voor
mensen met weinig geloof kan het een moeilijke opdracht zijn en velen begrijpen de betekenis van het
gebed niet of waarom het zo belangrijk is.
Wanneer jullie in een liefdevolle relatie staan met een andere persoon, is het belangrijk om met elkaar te
spreken. Zonder communicatie zal de relatie voort stuntelen totdat ze uiteindelijk zal sterven. Datzelfde geldt
voor de communicatie met God. Jullie mogen Hem dan wel niet zien, niet aanraken of Hem niet voelen,
maar wanneer jullie met Hem spreken zal Hij reageren. Dat is het Mysterie van Gods Goddelijkheid. Met de
tijd zullen diegenen die tot God spreken, door Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, een sterke band smeden.
Kinderen, wanneer jullie in jullie eigen woorden naar mijn Zoon uitroepen, hoort Hij elke kreet van angst en
elk verzoek dat Hem wordt gedaan. Naarmate jullie doorgaan om met mijn Zoon op jullie eigen manier te
spreken, zullen jullie na een tijdje weten dat Hij jullie hoort. Die zielen die om Barmhartigheid smeken, zowel
voor hun eigen ziel als voor de redding van anderen, zullen altijd speciale Gaven ontvangen van de Hemel.
Gebed is niet ingewikkeld. Het is even eenvoudig als een beroep doen op gelijk wie jullie liefhebben.
En wanneer jullie een ander liefhebben, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat God aanwezig is,
want Hij is Liefde. Wanneer jullie iemand echt liefhebben, is er altijd vertrouwen in jullie hart. Wanneer jullie
van mijn Zoon houden, dan moeten jullie Hem vertrouwen. Wanneer jullie Hem vertrouwen, weet dan dat Hij
altijd op jullie zal wachten met liefde en tederheid. Hij verheugt Zich wanneer jullie een beroep doen op Hem,
want Hij zal alles doen om jullie Zijn Vrede en Troost te brengen.
Jullie mogen nooit aarzelen om met mijn Zoon in gebed te spreken. Hij hunkert naar jullie gezelschap en al
snel zullen jullie niet meer twijfelen over Zijn Bestaan. Hoe meer jullie bidden, des te sterker zal jullie relatie
met God zijn. Zij die gezegend zijn met zo'n diepe en blijvende liefde voor mijn Zoon, zullen een vrede in hun
hart ingeprent krijgen die door geen enkel lijden op deze aarde kan verstoord worden.
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Bid elke dag. Spreek met mijn Zoon tijdens jullie dagelijkse bezigheden. Roep mij aan om jullie dichter bij
mijn Zoon te brengen. En wanneer jullie Hem meer willen liefhebben, zal ik Hem vragen om jullie te
zegenen. God liefhebben met een diepe intimiteit is een Gave van God en het is alleen door regelmatig
gebed dat jullie het zullen bereiken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1273. Spoedig zullen Christenen zoals heidenen worden.
Dinsdag, 18 november 2014, 12:18 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Stem is de enige Stem die jullie zullen horen, in de vier hoeken van de
aarde, nu Ik de mensheid voorbereid op de grote aanval. Jullie mogen dan vele stemmen horen uit de
monden van valse zieners en profeten maar geen een zal door jullie ziel snijden zoals de Vlam van de
Heilige Geest.
Jullie moeten op jullie hoede zijn voor de stemmen van vals spiritualisme, dat niet van God komt,
maar waarvan de invloed gevoeld zal worden in verschillende delen van de wereld. De invloed van
kwade geesten zal te zien zijn in oorlogen van terrorisme, waar zoete stemmen, die misleide
ideologieën promoten, zullen proberen om de boosaardige gruweldaden te rechtvaardigen die zij
uitvoeren in de Naam van God.
Weldra zullen stemmen die het heidendom propageren, te horen zijn in Huizen die Mij vereren en zij zullen
Mijn Altaren ontheiligen. Stemmen die van de geest van het kwaad komen, zullen beschouwd worden als
opwindende interpretaties van de verlangens van mensen die op zoek zijn naar vervulling in hun leven. Zij
zullen luid roepen, valse goden prijzen, de zielen van de kwetsbaren vernietigen en tegen Mij lasteren. Dat
zijn de zielen die Mij het meest vertoornen, omdat zij zeer overtuigend klinken en grote verwarring
veroorzaken. Zij zullen als magneten zijn die vele Christenen van Mij zullen wegtrekken.
Mijn vijanden zullen Mijn volk verblinden voor de Waarheid en spoedig zullen Christenen zoals
heidenen worden. Ik zal als een bedelaar in de goot geworpen worden en de deuren van Mijn Kerk
zullen voor Mijn Neus dichtgeslagen worden. En wanneer Ik aan de deur klop zal die aan de
binnenkant vergrendeld worden door diegenen die beweren van Mij te komen.
Ik heb jullie voor deze dagen gewaarschuwd en zij zullen spoedig daar zijn. Nog eens zeg Ik jullie: Mijn
Woord is Onaantastbaar. Dit zijn de laatste boodschappen van de Hemel en zij worden aan een wereld
gegeven die even onverschillig is voor Mij als ondankbaar.
Ontwaak en zie de Waarheid onder ogen. Er is maar één Meester. Jullie kunnen Mij niet trouw blijven als
jullie meer dan één meester dienen.
Jullie Jezus

1274. Moeder van Verlossing: Laat mij liefde en troost brengen naar de bedroefden.
Woensdag, 19 november 2014, 14:47 u.
Mijn lieve kind, laat mij liefde en troost brengen naar de bedroefden en in het bijzonder naar
diegenen die aan vreselijke ziektes lijden.
Ik breng jullie grote Zegeningen van mijn geliefde Zoon, die verlangt om zich uit te strekken naar diegenen
onder jullie die op deze manier lijden. Hij zal jullie helpen, die geteisterd worden door fysiek lijden, door jullie
te vervullen met Zijn Heilige Aanwezigheid. Hij vraagt dat jullie je tot Hem wenden in jullie uur van nood
en Hem smeken om jullie vrede en rust te brengen.
Vraag mijn Zoon alstublieft om jullie in Zijn Armen te nemen en jullie te beschermen tegen jullie pijn. Vraag
Hem om jullie lijden op Zijn Schouders te nemen en Hij zal jullie helpen. Mijn Zoon zal op vele manieren
ingrijpen om aan de wereld te bewijzen dat Hij tot jullie spreekt door deze boodschappen.
Aan al diegenen die vragen om genezing van de ziel, maar ook van het lichaam, en die het Kruistochtgebed
(94) bidden, aan al die zielen zal mijn Zoon antwoorden door iemand die Hij kiest om Zijn Heilige Wil te
volbrengen.
Jullie moeten nooit de hoop verliezen want wanneer jullie volledig op mijn Zoon vertrouwen zal Hij
altijd reageren op jullie kreten om hulp.
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Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

Kruistochtgebed (94) – Om geest, lichaam en ziel te genezen.
“O lieve Jezus, ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.
Laat mij geraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid, zodat ik mag overspoeld worden door Uw
Goddelijk Licht doorheen mijn geest, lichaam en ziel.
Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.
Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over en ik vraag dat U mij de Genade schenkt om op U te vertrouwen,
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, opdat ik weer geheeld kan worden en opdat ik het Pad
van Waarheid kan volgen en U toestaan om mij te leiden naar het leven in het Nieuwe Paradijs. Amen.”

1275. Moeder van Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-Katholieke
Clerus.
Vrijdag, 21 november 2014, 16:15 u.
Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van Verlossing. Vandaag heb ik een
boodschap voor de Rooms-Katholieke Clerus en kom ik naar jullie namens mijn geliefde Zoon, Jezus
Christus.
Ik doe een oproep tot al de gewijde dienaren van mijn Zoon, die Hem in deze tijden van grote beproevingen
in de Kerk dienen. Jullie zijn de voorhoede van Zijn Allerheiligste Sacramenten en door mijn Zoon geroepen
om Hem te dienen bij de redding van alle zielen en daarom hebben jullie een grote verantwoordelijkheid
tegenover Hem. Jullie plicht moet er altijd in bestaan mijn Zoon en Zijn Lichaam – Zijn Kerk – te
dienen en ervoor te zorgen dat Zijn Allerheiligste Woord altijd wordt nageleefd.
Er zullen tijden komen van grote pijn en vervolging en daarop moeten jullie je nu voorbereiden. In de
toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld worden en jullie zullen gedwongen
worden in te stemmen met een nieuwe gelofte, waarin jullie zal gevraagd worden trouw te betonen
aan een nieuwe leer, die niet van mijn Zoon afkomstig zal zijn.
Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen, wanneer die aan jullie wordt aangeboden, mogen
er niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen wordt om de Allerheiligste Sacramenten aan te passen en
te wijzigen, dan moeten jullie vluchten. De Kerk van mijn Zoon zal tot het onverdraaglijke beproefd worden.
Diegenen onder jullie die de Waarheid zouden verlaten ten gunste van een nieuwe gewijzigde leer –
waarvan zij zullen zeggen dat die nodig is om te beantwoorden aan de noden van de mensen – weet dat dit
een groot verraad zal zijn van het Woord van God.
Omwille van de Heilige geloften die jullie aflegden om mijn Zoon te dienen, hebben jullie een plicht
tegenover Gods kinderen om hen te voeden met het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, Jezus
Christus. Er zal echter een tijd komen waarin jullie gedwongen worden om het Heilig Misoffer te
wijzigen. Er zullen er onder jullie zijn die onmiddellijk zullen beseffen dat een groot kwaad begaan
wordt en daarom moeten jullie je daarvan afkeren.
Jullie moeten de zielen blijven voeden van de mensen die zich op jullie verlaten en hen voeden met de
Allerheiligste Eucharistie. Als jullie mijn Zoon trouw blijven en Gods kinderen blijven dienen, zoals dat jullie
plicht is, dan zullen jullie Hem met grote waardigheid dienen. Ik verzoek jullie om dagelijks Mijn Zeer
Heilige Rozenkrans te bidden om jullie de nodige kracht te geven en om bescherming tegen Satan,
want deze komende tijden, die bijna daar zijn, zullen ondraaglijk worden. Door altijd het gebed van
het Zegel van de Levende God dicht bij jullie te dragen, zullen jullie extra Bescherming ontvangen
tegen de duivel.
Er zullen onder jullie vele priesters zijn die niet de moed zullen vinden om het Woord van God te handhaven,
maar jullie moeten nooit bang zijn om trouw te betonen aan mijn Zoon. Indien jullie mijn Zoon verraden dan
zullen jullie onschuldige zielen meevoeren die zichzelf, nietsvermoedend, in dwaling en verschrikkelijke
duisternis zullen terugvinden.
Satan is al een poos mijn Zoons Kerk binnengedrongen maar telkens de chaos en verwarring die hij
veroorzaakte ondraaglijk werd, werden die verstrooid door het geloof van mijn Zoons geliefde gewijde
dienaren. Nu het geloof van vele priesters verzwakt is, in sommige gevallen zelfs volledig vernietigd, hebben
de poorten van de hel zich geopend en een groot gevaar ligt op de loer.
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Jullie mogen nooit in de verleiding komen afstand te doen van al wat mijn Zoon leerde. Mijn Zoon is nooit
veranderd. Zijn Woord staat gebeiteld in de Rots waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn Sacramenten
brengen aan de zielen het Licht dat zij nodig hebben om het leven te doorstaan. Als jullie mijn Zoon
verraden, dan verwoesten jullie het leven zelf want zonder de Tegenwoordigheid van mijn Zoon zou
de wereld vandaag niet bestaan.
Gezegend zijn zij die mijn Zoon oprecht liefhebben, want zij zullen het zijn die door hun goede voorbeeld de
weg zullen wijzen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1276. De boze geest van Jezabel zal al doen wat hij kan om Mijn Kerk op aarde te
infiltreren.
Zondag, 23 november 2014, 18:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Jezabel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn Missie om
zielen te redden.
Deze verraadster en vernietigster van Gods profeten, heeft zichzelf op aarde gevestigd als Gods lerares en
zich onder Mijn volk gemanifesteerd om hen te verleiden en hen weg te trekken van Mijn Kerk, in wat de
grootste geloofsafval van alle tijden zal zijn. Zij zal verantwoordelijk zijn voor het overspel dat Mijn Kerk zal
plegen met de vorsten van een seculiere wereld, wat zal leiden tot een verbond dat weerzinwekkend is voor
God en een gruwel in Zijn Ogen.
Aanwezig zowel in de harten van mannen evenals van vrouwen, is Jezabel één van de meest
kwaadaardige, intelligente en sluwe demonen in Satans hiërarchie en zij werkt op vele manieren om Mijn
volk te misleiden. Ze werkt door middel van een groep die beweert van Mij te zijn, maar die betrokken is bij
een satanische sekte. Goed thuis in de theologie, spreekt deze demonische geest tot deze groep met behulp
van verschillende talen en hij veroorzaakt grote verwarring, pijn en verdeeldheid, onder diegenen die Mijn
Kelk hebben aanvaard. Deze zelfbenoemde experts van Mijn Woord komen niet van Mij. En terwijl hun haat
voor Mij duidelijk blijkt door de vuile taal die uit hun mond vloeit, zijn er andere manieren waarop ze Mijn
laatste missie zullen proberen te schaden.
Jullie zullen deze vijand van God herkennen door haar voortdurende pogingen om aan haar volgelingen te
verklaren dat zij profeten van God zijn. Velen van hen zullen naar voren komen en verklaren dat Ik, Jezus
Christus, door hen spreek. Jezabel zal succes hebben en leugens voortbrengen door haar kwade en
arrogante geest vast te hechten aan zelfbenoemde profeten, die vervolgens zullen proberen om deze missie
te gebruiken om hun stemmen authenticiteit te verlenen.
De boze geest van Jezabel zal al doen wat zij kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren, met behulp van alle
denkbare tactieken. Door haar invloed zal ze veel goede zielen wegleiden van Mij in Mijn Kerk en het Woord
van God ondermijnen. Werkend onder mannen en vrouwen zal ze gebruik maken van tovenarij en hekserij,
om de indruk van wonderen te creëren. Dit is nog een andere tegenstander van Mij, die onder invloed van
Baal, zal proberen om Gods echte zieners en profeten te schaden in de laatste strijd om de zielen.
Pas op voor diegenen die opscheppen over hun kennis van de theologie en die durven te zeggen dat
ze van Mij komen, wanneer al wat ze uitspreken voortkomt uit jaloezie en een intense haat tegen
Gods profeten. Dergelijke geteisterde zielen zullen proberen om jullie te manipuleren en ieder die hen
tegenwerkt te intimideren. Indien jullie voortgaan met Mijn laatste missie op aarde te volgen, om de
zielen te redden, dan zullen zij er alles aan doen om jullie te verzwakken.
Diegenen die worden beïnvloed door de geest van Jezabel zullen meedogenloos werken om Mij aan te
vallen. Deze goddeloze geest zal, door de zwakke zielen die ze in haar macht krijgt, demonische middelen
gebruiken om te lasteren, te kleineren en aan te zetten tot haat tegen diegenen die Mij volgen. Loop weg
wanneer jullie geconfronteerd worden met deze geteisterde zielen. Onderschat ze niet, omdat ze onder de
invloed van Jezabel zullen proberen om onvoorstelbare schade toe te brengen aan diegenen die zich met
hen inlaten.
Leer om de kwade geest van Jezabel te herkennen, want ze zal met grote autoriteit over Mij spreken door
diegenen die ze bezit. Zij zullen met een grondige kennis over de Heilige Sacramenten spreken en
uittreksels uit de Bijbel gebruiken, maar alleen op zo’n wijze dat ze die verkeerd kunnen citeren, om Mijn
Woord te ondermijnen. Jullie zullen Jezabel deze missie zien aanvallen met hatelijk genoegen. Haar
toegewijde volgelingen zijn koppig, dominant, vol trots en zeer toegewijd aan deze tegenstander van Mij die
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hun zielen onder haar krachtige invloed heeft gegrepen. Jullie mogen jullie nooit inlaten met de geest van
Jezabel, want als jullie dat toch doen zal ze jullie vernietigen, net zoals zij heeft gedaan met haar trawanten.
Wees op jullie hoede voor ieder die naar voren komt en die zegt door Mij gezonden te zijn, om Mijn
Woord te helpen verspreiden. Weet dat Ik niet één profeet heb aangesteld om de wereld Mijn Woord
bekend te maken, sinds deze Missie begon. Maar ze zullen verschijnen, deze valse profeten, in
drommen, en elk zal trachten om de andere te overtreffen. Zij zullen dan proberen om deze missie te
gebruiken om steunbetuigingen te krijgen, zodat ze onwaarheden kunnen verspreiden. Allen die
mogelijks door de boze geest van Jezabel zijn verleid en die op enigerlei wijze op deze geest reageren,
zullen snel ondervinden dat alle liefde voor Mij tot een abrupt einde zal komen. Jullie plaatsen jullie ziel in
groot gevaar wanneer jullie ten prooi vallen aan de leugens van Jezabel, die afkomstig zijn uit de
diepten van de hel, om Mijn Kerk en Mijn Profeten in deze tijden te vernietigen.
Jullie Jezus

1277. De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn.
Maandag, 24 november 2014, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel vertroosting heb Ik in deze tijd nodig nu zoveel mensen van Mij zijn
afgevallen. Mijn Tranen vloeien in grote stromen nu Satans leger, besmet met een van de gemeenste van
zijn demonen, Jezabel, velen verlokt heeft van diegenen die belijden dat zij Mij vertegenwoordigen. Hoeveel
hebben zij vergeten en hoe weinig hebben zij onthouden van Mijn Belofte om terug te komen.
De tijd van Mijn Tweede Komst komt zeer nabij en Satans leger heeft zich in grote aantallen verzameld,
klaar om de strijd aan te gaan met diegenen die Ik de Mijnen noem. Dit boosaardige leger zal aangevoerd
worden door Mijn vijanden en er is niets dat zij onverlet zullen laten bij hun pogingen om de wereld in hun
valsheden te doen geloven. Sprekend in Mijn Naam zullen zij heilige mannen en vrouwen meevoeren en zij
zullen een kracht worden waarmee rekening moet gehouden worden. Met enthousiasme omarmd door een
seculiere wereld, zullen zij het aanzicht van de aarde veranderen en in hun spoor verwoesting
teweegbrengen.
De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn en daarmee gepaard zal een
grote ontreddering gezien worden. Elke boze daad van heiligschennis die zij aan Mijn Lichaam zullen
toebrengen, zal zichtbaar worden door veranderingen van het klimaat, misoogsten, wijzigingen in de
atmosfeer en een overstroming van zo’n omvang dat er weinig naties op aarde zullen zijn die niet
geraakt worden door hun activiteiten. Mijn Vader zal hun groot lijden opleggen.
Voor iedereen die zij in Mijn Naam zullen veroordelen zullen zij zelf ook veroordeeld worden. Voor elke
pijniging die zij toebrengen aan Gods kinderen zullen zij zelf ook dezelfde pijn ondergaan. De hel die zij voor
miljoenen mensen zullen brengen, zal resulteren in een bestraffing die gelijkaardig zal zijn als de vuren die
dagelijks branden in de eeuwige afgrond.
De Poorten van de Hemel zullen voor hun neus worden dichtgeslagen en zij zullen in doodsangst
schreeuwen wanneer zij, op de Laatste Dag, verblind zullen worden door Mijn Licht. Zij zullen weglopen als
de lafaards die ze zijn, en trachten een schuilplaats te vinden voor Mijn Gerechtigheid maar zij zullen geen
plaats van troost vinden. Verblind zullen zij rennen en vallen en er zal voor hen nergens een plaats zijn om
naartoe te gaan. Achtergelaten, zal geen van hen de sterkte hebben of de wilskracht om te vragen om Mijn
Hulp, want zij zullen al het Leven afgesneden hebben dat zij konden gehad hebben, maar waarover zij niet
langer kunnen beschikken.
Luister nu naar Mij, wanneer Ik plechtig verklaar dat de mens die leeft naar Mijn Woord en die Mij
trouw blijft, niets te vrezen heeft. De mens echter die Mij vervloekt en die de deur naar Mijn
Koninkrijk stevig achter zich vergrendelt, hij zal verstoten worden.
Jullie Jezus

1278. Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en Mijn Naam zal afgeschaft zijn.
Woensdag, 26 november 2014, 23:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben een Mysterie voor de wereld en alleen zij die Mij zeer nabij zijn zullen de
omvang van de Liefde kennen die Ik in Mijn Hart draag voor de mensheid.
Indien ze Mijn Aangezicht konden zien, zouden ze weten hoe diep Mijn Liefde, Mijn zorg, Mijn frustratie, Mijn
woede, Mijn medeleven en Mijn verdriet voor iedereen zijn. Het is omwille van Mijn Liefde voor jullie allen dat
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Ik deze dingen voel en het is omwille van Mijn Godheid, en het geheim van het Verbond van Mijn Vader, dat
aan de mens enkel zo veel informatie over het Bestaan van God gegeven wordt. De volledige Waarheid van
Mijn komend Koninkrijk zal alleen worden bekend gemaakt aan diegenen die het binnengaan. Wees er tot
dan zeker van dat Mijn Grote Heerlijkheid in ieder van jullie zal worden gemanifesteerd wanneer de dood
niet langer greep op jullie zal hebben.
Jullie moeten met jullie gehele hart in deze Boodschappen vertrouwen en weten dat ze de Fontein
van alle Leven bevatten. Mijn Tegenwoordigheid onder jullie, Mijn geliefde volgelingen, wordt steeds
sterker en hoe sterker zij wordt des te meer haat naar Mij zal uitgaan en naar al diegenen die op Mijn
oproep voor de redding van de zielen reageren. Demonen uit elke categorie en hiërarchie van Satan
hebben de zielen besmet van veel goede mensen die Mij liefhebben. Deze arme zielen zijn misleid tot het
verwerpen van Mijn Laatste Plan om Mijn Restleger voor te bereiden. In plaats daarvan worden ze beïnvloed
om bereidwillige deelnemers te worden in Satans leger. In veel gevallen zal Satans leger niet de indruk
wekken openlijk tegen Mij te zijn. Neen. Satan is veel te sluw om zijn aanwezigheid te onthullen en dus
wordt elke tactiek van zijn strijd tegen deze Missie zorgvuldig opgebouwd, maar jullie zullen in staat zijn om
zijn eigenschappen te herkennen. Hoogmoed, arrogantie, subtiele verzoeken om gerechtigheid – die
woorden van ketterij en godslastering camoufleren – zullen aan de mensheid worden gepresenteerd als
zorgzame verklaringen en publieke oproepen voor de toekenning van mensenrechten. Wanneer Mijn Kerk
aan de naden begint te scheuren, zullen de meest toegewijde volgelingen van Mij dat terzijde schuiven als
(behorend tot) de wisseling van de tijden; een nieuw tijdperk omdat de wereld meer verenigd wordt, ondanks
de religieuze verschillen, en een nieuw begin.
Het nieuwe tijdperk van de Kerk zal beoordeeld worden als een wereldwijde evangelisatie, zoals er
nog nooit een gezien werd in Mijn Kerk sinds de dagen dat Mijn apostelen hun zending begonnen. Zij
zal allereerst worden verwelkomd door de seculiere wereld. Zodra de seculiere wereld dit opzet
aanvaardt, zullen de leiders in Mijn Kerk gedwongen zijn om dit nieuwe tijdperk, waarin de Kerk en de
seculiere wereld als één geworden zijn, toe te juichen. Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en
Mijn Naam zal afgeschaft zijn.
De Mijnen zullen nooit opgeven en grote gunsten zullen op vele manieren aan hen worden toegekend. Angst
zal hen niet tegenhouden in hun strijd tegen Satans leger. Hun stemmen zullen luid weerklinken aangezien
de Heilige Geest hen zal sterken op manieren die velen zullen verbazen. Zij zullen ten koste van alles de
Waarheid handhaven en de Hemelse Hiërarchie, alle engelen en heiligen zullen met hen marcheren. Elke
belediging zal op hen neerkomen, elke hindernis zal hen voor de voeten gegooid worden en elke vloek naar
hen uitgespuwd. Maar niets zal hen stoppen en Ik, Jezus Christus, zal hun hart vullen met moed,
vastberadenheid en de wil om allen te weerstaan die Mij zullen verraden en die hen zullen vervolgen omdat
zij de Waarheid spreken.
Jullie mogen nooit bang zijn om het Heilige Woord van God steeds opnieuw te herhalen want
miljoenen zullen de leugens niet herkennen die binnenkort Mijn Heilige Leer zullen vervangen.
Ik zal vele dappere mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld doen opstaan, om het Ware Woord
van God te verkondigen, zoals het in de Allerheiligste Bijbel werd neergelegd. Als ze de Waarheid
bekrachtigen zullen ze worden uitgedaagd door leugenaars, die verwrongen logica zullen gebruiken om hen
tegen te spreken. Mijn vijanden zullen in grote aantallen de kop opsteken en met theologische argumenten
komen aandraven die het Woord van God zullen ondermijnen in de aanloop naar Mijn Tweede Komst. Zij
zullen geconfronteerd worden met vele dwalende gewijde dienaren van Mij, die door Mijn Tegenstander
zullen bedrogen zijn.
De stem van Mijn vijanden zal luid weerklinken tot ze schor zijn, obsceniteiten schreeuwend met een haat
die uit elke porie van hun lichaam stroomt tegen diegenen die Mijn Restleger aanvoeren. Ze zullen nooit
opgeven in hun vervolging van alle Christenen tot de Dag waarop Ik kom om te oordelen. En dan zal alles
stil worden – geen enkel geluid zullen ze uitbrengen want dan pas zullen zij de vreselijke waarheid
beseffen en hoe ze Mij hebben verraden.
Jullie Jezus

1279. Moeder van Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn.
Donderdag, 27 november 2014, 8:40 u.
Mijn lieve kinderen, de valse kerk – die de Kerk van mijn Zoon op aarde zal vervangen – staat klaar en alle
ketterijen zullen handig verborgen zitten tussen de paragrafen van het nieuwe missaal dat het oude zal
vervangen.
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De valse kerk van duisternis zal opgebouwd zijn om de oude Kerk te vervangen na het grote inferno. Al wat
aanwezig was in mijn Zoons Kerk zal vervangen worden door van alles dat nieuw zal zijn. Maar één zaak zal
nooit veranderen. De grondvesten, waarop mijn Zoons Kerk gebouwd was, zullen niet bewegen omdat zij
stevig in de grond verankerd zijn. Geen mens ter wereld zal of kan ze verzetten omdat God dat niet zal
toestaan.
De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Zij zal geen vruchten voortbrengen omdat ze op verrotte bodem
gebouwd is. Alle soorten ketterijen zullen uit de mond vloeien van diegenen die vanaf haar katheders zullen
preken. Zij zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat zal verkondigd worden door de
sprekers die haar voortreffelijkheid zullen roemen, zal ook maar enige betekenis hebben.
Dat zullen de dagen zijn waarop Christenen, te zeer beangstigd, te vermoeid en met een tekort aan werkelijk
geloof, in haar muren zullen aanbidden. Niet mijn Zoon zullen zij aanbidden, maar de antichrist, want hij zal
op de troon zitten die zij binnen haar muren zullen oprichten.
De antichrist zal dicht bij de plaats heersen waar mijn Zoon Zijn Kerk bouwde en veel mensen zullen
geloven dat de valse kerk van Hem is, maar dat zou de grootste vergissing zijn. Ieder die bezwaren
heeft tegen deze kerk, of er iets op aan te merken heeft, zal belachelijk gemaakt worden en
beschuldigd worden van ketterij door die verraders van mijn Zoon, die zelf de grootste ketters zullen
zijn die ooit de Kerk van God zijn binnengedrongen sinds de dag van haar aanvang.
Bid, bid, bid dat er een sterk leger zal overblijven van priesters van mijn Zoon die nooit zullen bezwijken
onder de druk die op hen zal worden uitgeoefend.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1280. De mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat zij Mij niet langer
vereren.
Donderdag, 27 november 2014, 19:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel van het lijden dat de mensen in de komende jaren ondervinden, zal van
geestelijke aard zijn.
Het geestelijk lijden zal niet alleen gevoeld worden door Mijn volgelingen die trouw blijven aan het Woord
van God, maar door alle mensen, ongeacht wat ze geloven. Satan en zijn demonen, van de hoogste tot de
laagste rang, zwerven over de hele wereld rond en verspreiden haat onder Gods kinderen. Haat heeft het
menselijk ras in zijn greep en kan op vele manieren waargenomen worden. Wanneer Satan een ziel in een
cocon van haat verlokt, dan doet hij dat door het opwekken van gevoelens van jaloezie in de kwetsbare
persoon en al snel veranderen die in haat. Haat verspreidt zich en tast elke leeftijd aan.
De geest van liefde en liefdadigheid, die eenmaal aanwezig was in de harten van de mensheid, is
verzwakt en dit betekent dat de liefde die gemeenschappen, naties en landen met elkaar verbond,
verbroken is. Mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat ze Mij niet langer vereren. Ik,
Jezus Christus, ben vergeten. Ze zijn zo druk bezig met wereldse zaken dat ze voor zichzelf een zeer
eenzaam bestaan hebben gecreëerd. Van zodra de liefde in jullie leven ontbreekt, blijft een groot deel
van jullie achter om te verdrogen en te verschrompelen als een uitgehongerde plant.
God is Liefde en wanneer de liefde aanwezig is in de wereld dan is er een grotere harmonie en vrede. Het
tegengestelde van liefde is haat, die afkomstig is van de duivel. Indien jullie toestaan dat de haat jullie
harten vult, zal hij in jullie binnenste etteren en groeien zoals een kanker totdat hij jullie verslindt.
Haat vernietigt levens en veroorzaakt vreselijke verdeeldheid. Hij vergiftigt jullie ziel. Hij maakt de
zielen diep ongelukkig van diegenen die hem hebben toegestaan om elke handeling die zij nemen te
dicteren. Haat verspreidt zich heel snel van de ene ziel naar de andere, want eenmaal jullie je inlaten met
een persoon die vervuld is van haat, zal hij greep op jullie krijgen door jullie ertoe te brengen gehoor te
schenken aan elke mogelijke reden om hem te rechtvaardigen.
Christenen die toelaten dat haat hen inpalmt, mogen nooit zwichten om Mijn Heilige Naam te gebruiken om
haat van welke aard ook tegen een ander mens op te roepen. Jullie moeten Mij vragen om jullie ziel van
haat te bevrijden, want indien jullie toelaten dat haat jullie ziel overneemt, zullen jullie Mijn Aangezicht nooit
aanschouwen.
Gebruik de tijd die jullie werd verleend om Mij meer lief te hebben, want wanneer jullie echt van Mij houden,
zal deze liefde wederzijds zijn. Jullie zullen dan niet in staat zijn om deel te nemen aan enige vorm van
dialoog waarbij haat aanwezig is.
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Bemin Mij en jullie zullen het gemakkelijker vinden om anderen lief te hebben. Indien jullie een andere
persoon haten, kennen jullie Mij niet.
Jullie Jezus

1281. Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar Mij verwijzen.
Vrijdag, 28 november 2014, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op Mijn Tweede Komst en er zijn twee verschillende
entiteiten betrokken die de weg naar die Dag effenen.
Net zoals Ik, Jezus Christus, jullie voorbereid door Mijn Tussenkomst, zo bereidt ook Satan zijn leger voor.
Mijn vijanden hebben gedurende vele jaren heel wat plannen beraamd omdat zij, ofschoon ze de Waarheid
kennen, ervoor gekozen hebben om Mijn Plan van Verlossing te vernietigen. Velen zijn gevallen – met
inbegrip van uitverkorenen – en hebben zich in plaats daarvan toegewijd aan het occulte.
Mijn vijanden hebben talrijke nauwgezette plannen gemaakt, waaronder genocide van onschuldigen, buiten
hun medeweten. Terwijl vele gemene misdaden tegen het menselijk ras georganiseerd worden, omwille van
hebzucht en het verlangen naar machtsuitoefening, zal de meest ambitieuze daad duidelijk worden wanneer
zij uiteindelijk de controle overnemen van Mijn Huis.
Er zijn plannen in uitvoering om Mijn Heilig Huis op de knieën te krijgen. Men heeft voorbereidingen getroffen
opdat het beest zijn positie kan innemen. Om te verzekeren dat hij door de wereld zal verwelkomd worden,
is een gedetailleerd plan uitgewerkt dat elk aspect van de wereldpolitiek en -religies zal raken. Maar
vooraleer het beest gekroond wordt en op de troon in Mijn Kerk zal zetelen, zullen er in het geheim vele
heiligschennende handelingen plaatsvinden op de altaren van Mijn Kerk. Zwarte missen zullen schering
en inslag worden waardoor grote macht gegeven wordt aan Satan en zijn hiërarchie. Zij zullen al wat
Heilig is verslinden en buitengewone inspanningen leveren om het Christendom te verwoesten, in
wat het grootste bedrog zal zijn in de geschiedenis van Mijn Kerk op aarde. Zij zullen dat uitvoeren
door te doen alsof zij het Christendom omarmen. Niets zal zijn wat het lijkt en alleen zij die gezegend zijn
met de Gave van onderscheiding, zullen begrijpen wat er echt aan het gebeuren is.
Elke zonde zal als aanvaardbaar beoordeeld worden. Ik, Jezus Christus, zal vervloekt worden maar
Mijn Naam zal gebruikt worden om de aanvaarding van doodzonde te verschonen. De duivel zal door
zijn trouwe handlangers al wat van Mij komt ondersteboven keren. Nieuwe namen zullen gegeven
worden aan titels die naar Mij verwijzen en naar hen die Mij vertegenwoordigen. Hun vorige titels
zullen door nieuwe vervangen worden, die aan de wereld zullen voorgesteld worden als een nieuwe,
vernieuwende en zorgzame aanpak tot gelijkberechtiging.
Als gebaar van minachting zullen de zonden van de mensen voor Mijn Ogen verheven worden en voor Mijn
altaren gebracht. Weet dat zij die beweren van Mij te komen leugenaars zijn, indien zij Mijn Heilig Woord niet
handhaven en weigeren de Waarheid te verkondigen. Zij zijn bedriegers. Ik Ben het doelwit van spot, niet
louter en alleen door woorden, daden en veranderingen in de Heilige Leer, maar door zorgvuldig uitgevoerde
rituelen die op Mijn Altaren zullen plaatsvinden.
De dag zal komen waarop Mijn Vader zal optreden om deze laatste ontwijding te stoppen. De pogingen van
Mijn vijanden om leven te brengen in hun nieuwe heidense ceremonieën zal nutteloos zijn. Zij zullen
geraffineerde en onderhoudende evenementen op het getouw zetten om ‘God te eren’, maar er kan niets
goeds van komen omdat de Vlam van de Heilige Geest zal ontbreken. In plaats daarvan zal slechts de
walmende rook te zien zijn van een vuur dat niet kon ontstoken worden. Dat is de rook van Satan en die zal
Gods kinderen verstikken.
Jullie Jezus

1282. Zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, zullen nooit voor Mijn
Aangezicht komen.
Zaterdag, 29 november 2014, 14:25 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederige mensen
dat Ik Mijn Godheid manifesteer. Mijn Macht stuwt zulke zielen in Mijn Heilige Wil en het is door hen dat Ik
Mijn Plan voor de redding van de mensheid kan volbrengen.
Wanneer diegenen die door Mij geroepen zijn om Mijn Heilig Woord te verkondigen, worden afgeleid van
Heilige werken als gevolg van de zonde van hoogmoed, dan proberen zij Mijn Woord te definiëren met een
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overdreven aandacht voor hun eigen menselijk verstand. Zij vergeten daarbij dat al veel eerder vastgelegd
werd dat, om Mij te volgen, het Mijn Heilig Woord is dat gehoord moet worden en niet het geluid van hun
eigen stem. Het is door de zonde van begeerte dat zij Mijn Woord de rug zullen toekeren, in hun ambitieuze
zoektocht om Mij te overtreffen en verheerlijking te zoeken. Het is door de zonde van gemakzucht, vanwege
luiheid, dat zij schuldig zullen zijn aan het ultieme verraad, wanneer ze Mij niet trouw blijven door gebrek aan
geloof en moed.
En zo zal het zijn in de laatste aanloop naar Mijn Tweede Komst, dat diegenen die geloven dat ze meer
waard zijn en beter gekwalificeerd maar vol trots, een bittere berisping zullen tegemoet gaan en ze zullen
neervallen. De zwakke, de nederige en de eenvoudige mensen die door volgelingen in Mijn Kerk van weinig
belang beschouwd worden, maar die zullen vasthouden aan de Waarheid, zullen door Mij op de Grote Dag
omarmd worden. Ik zal ze roepen en ze naar Mij wenken wanneer Ik ze in Mijn Koninkrijk bijeen breng. Zij
zullen tranen van vreugde wenen.
Dan zal Ik degenen verzamelen die Mij niet kennen, maar die door Mijn Licht gewekt zullen worden – goede
zielen met een hart van goud – en Ik zal zeggen “kom hier in Mijn Schuilplaats”. En dan zullen de zondaars
geroepen worden die verschrikkelijke wreedheden begingen, maar die Mij om Mijn Barmhartigheid vroegen,
en Ik zal zeggen “kom, Ik vergeef jullie want jullie zochten verzoening”.
Daarna zullen Mijn verraders komen, die Mij ooit kenden, maar die Mij hun rug toekeerden, maar ze zullen
niet in staat zijn om Mij in de Ogen te kijken. Evenmin zullen zij Mijn Barmhartigheid zoeken en Ik zal hun
zeggen “weg van Mij, jullie zijn niet geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te komen”.
Ten slotte zullen zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, nooit voor Mijn Aangezicht komen, want
zij zullen in de vlamoven worden geworpen samen met hen die Mij de zielen verloren van diegenen in Mijn
Kerk op aarde, die hen blindelings in de duisternis van de nacht volgden.
Dan zal het allemaal voorbij zijn met in een oogwenk een nieuw begin – een nieuwe wereld op aarde zoals
het bedoeld was. Een wereld zonder einde.
Jullie Jezus

1283. Moeder van Verlossing: Jullie kunnen Gods engelen vragen om voor jullie te
bidden maar nooit om jullie macht te verlenen.
Zondag, 30 november 2014, 17:20 u.
Mijn dierbare kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden, want zij zijn Zijn dienaars die alleen
ijveren om Eer aan God te brengen en Zijn Allerheiligste Wil te doen. Gebed is een daad van verering en
wanneer jullie beroep doen op Gods engelen in Zijn Hemelse Hiërarchie, dan moet dat altijd zijn met de
intentie hen te vragen voor jullie te bidden. Indien jullie trachten in contact te komen met de Hemelse
Hiërarchie van de Engelen, dan mag dat alleen zijn met de vraag om hun bijstand en begeleiding zodat jullie
Gods Allerheiligste Wil kunnen doen.
Diegenen onder jullie die geloven macht van Gods Engelen te zullen ontvangen vergissen zich. De
macht die aan engelen gegeven wordt kan enkel van God komen en jullie mogen hen nooit gebruiken
als een vervanging om tot Hem te bidden. Zoveel zielen proberen met engelen te communiceren om
zelfzuchtige redenen en om machten te ontvangen die niets met God te maken hebben. Een obsessie
voor engelen kan tot een vreselijk ongenoegen leiden omdat dit de geest van het kwaad kan
aantrekken indien jullie niet voorzichtig zijn.
Wanneer jullie Gods engelen vragen jullie te helpen, moeten jullie jezelf altijd eerst met Wijwater zegenen en
hen dan in de naam van Jezus Christus vragen om bijstand. Indien jullie dat niet doen en een of ander
voorwerp gebruiken dat niets met het Christendom te maken heeft, wanneer jullie hulp vragen aan engelen,
dan zou dit een uitnodiging kunnen zijn voor de geest van het kwaad in jullie leven. Eens dat gebeurd is,
zullen jullie ervaren dat het bijna onmogelijk is hem weer buiten te werken.
Het volledig in beslag genomen zijn door de communicatie met engelen kan leiden tot een ploeteren in het
occulte. Eens dat het geval is, zullen jullie die engelen aantrekken die door Mijn Hemelse Vader uit de
Hemel geworpen werden. Zij dwalen nu rond over de aarde met honderdduizenden, op zoek naar een thuis.
Zielen die zichzelf openstellen voor hun invloed kunnen vlug verstrikt raken in een spirituele wereld die niet
van God is. Eens jullie de onderwereld omarmen zullen jullie geen vrede kennen. Deze gevallen engelen
zullen jullie verlokken in een web van bedrog. Eerst zullen jullie een gevoel van hoop ervaren en dan een
overtuiging dat jullie, met de hulp van zulke engelen, alle aspecten van jullie leven kunnen controleren. Ten
slotte zullen jullie, verkeerdelijk, geloven dat jullie de volledige controle hebben over jullie eigen lot. Allerlei
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valse indrukken van vrede zullen jullie geesten vullen, maar spoedig daarna zullen jullie een vreselijk gevoel
van ellende ervaren.
Omgaan met dat soort geesten waarvan jullie geloven dat het Gods engelen zijn, maar die niet tot
Zijn Koninkrijk behoren, zal jullie ertoe brengen bezig te zijn met het occulte, wat jullie zal verblinden
voor de Waarheid en jullie ziel zal verwoesten.
God geeft Zijn Engelen geen toelating om jullie gaven te schenken omdat die alleen van Hem kunnen
komen. Gods Engelen kunnen gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie
wereldse goederen of geestelijke machten te verlenen. Wanneer jullie engelen verafgoden en op zoek
gaan naar deze zaken, dan zijn jullie schuldig aan het verbreken van Gods Eerste Gebod.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1284. Elke mens bezit eigenschappen van Mijn Vader.
Dinsdag, 2 december 2014, 23:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, ondanks de dagen der duisternis die voor ons liggen, wanneer de wereld
gezuiverd wordt van zonde en Ik zal worden afgewezen als niet meer van belang, Ben Ik een God van Grote
Barmhartigheid.
Ik herinner jullie eraan dat Ik gemakkelijk vergeef en iedereen bemin met elk deel van Mijn Wezen,
hoewel velen Mij kwellen met hun onverschilligheid en hun haat tegen Mij. Ik aanvaard het feit dat Ik
niet geliefd Ben zoals Ik ooit was en dat het geloof van Mijn volk koud is geworden, want dat was
voorspeld. Nu is het Mijn Plicht om de mens te bevrijden van de slavernij die hem door de
bekoringen van Satan werd opgelegd. Zolang de mens niet gelooft in Satan – de grootste gesel van
de mensheid – zal hij Mijn Goedheid, Mijn Liefde of Mijn Bestaan niet erkennen.
Het is moeilijk voor jullie allen die Mij kennen om in staat van genade te blijven. Bedenk hoe verloren die
zielen zijn, die Mij helemaal geen aandacht schenken; degenen die wel weten Wie Ik Ben, maar die Mij niets
van hun tijd geven; dezelfde zielen aan wie de Sacramenten en de Waarheid werden gegeven, maar die
afstand doen van hun recht op Mijn Koninkrijk. Velen van hen verafgoden valse goden en verpanden
zichzelf, bijna dagelijks, om dingen na te streven, die niet afkomstig zijn van Mij. Geen van deze mensen
houdt van Mij, maar Ik heb hen lief en Ik zal hen altijd beminnen want ze zijn deel van Mijn Vlees.
Dan zijn er die zielen die ontrouw zijn aan Mij, die Mij verraden en die bereid zijn om te geloven in nieuwe
openbaringen die Mijn Godheid in vraag stellen. Ook zij hebben toegestaan dat hun liefde voor Mij afneemt,
maar Ik bemin hen evenveel als diegenen die Mij met heel hun hart liefhebben. Ik zal nooit opgeven op zoek
te gaan naar een plekje in hun hart, op zoek naar een moment waarop ze op Mij zouden kunnen reageren,
of wanneer ze eindelijk Mijn Grote Barmhartigheid zouden kunnen aanvaarden.
De mens is gemaakt naar Gods Beeltenis. Zoals elke ouder, ziet God Zichzelf in wat Hem Eigen is en
dat brengt Hem grote vreugde. Ieder mens bezit eigenschappen van Mijn Vader. Er is iets goeds in
iedereen en het is die goedheid die jullie bewijst dat God aanwezig is. Verheug jullie, wanneer jullie
getuige zijn van vriendelijkheid, liefde, geduld en grote daden van naastenliefde, want jullie kunnen
ervan verzekerd zijn dat de Aanwezigheid van God werkzaam is in zielen die deze eigenschappen ten
toon spreiden. Het is die goedheid in de harten van zondaars die het kwaad zal verslaan. Jullie
mogen nooit de hoop opgeven, want Ik Ben altijd barmhartig en Mijn Mededogen is allesomvattend.
Ik zal nooit iemand verwerpen die beroep doet op Mij. Ik verlang alleen hen in Mijn Liefde, Mijn Vrede
en Mijn Glorievol Koninkrijk te brengen.
Bid, Mijn dierbare volgelingen dat Ik liefde kan ontsteken in de harten van diegenen die van Mij zijn
weggevallen. Ik zal tot het bittere einde strijden, opdat Ik al Gods kinderen kan verzamelen, vooral Mijn
vijanden, en hun de eeuwige verlossing kan brengen.
Jullie Jezus

1285. Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal
beven.
Donderdag, 4 december 2014, 22:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd aanbreekt voor Mijn Tweede Komst, zal een hevig geluid gehoord
worden zoals het rollen van de donder en de hemelen zullen geopend zijn alsof een enorm gordijn is
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opgetrokken. Ik zal verschijnen in een buitengewoon wit licht, schitterender dan de zon, en veel mensen
zullen verblind worden door dit Groot Licht dat Mij zal omringen. Hoe zuiverder de ziel, des te helderder hun
gezicht zal zijn en zij zullen verheugd zijn wanneer zij Mijn Gelaat aanschouwen.
Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal beven. Dan zal er een grote
stilte heersen en Mijn Stem zal luid weerklinken als Ik bevestig dat Ik het Ben, Jezus Christus. Er zal
grote vreugde zijn bij diegenen die Ik oproep – diegenen die gezegend zullen zijn met Mijn Grote
Barmhartigheid. Maar te midden van de liefde en de vreugde zullen er ook grote zorgen en vrees zijn.
Zij die alleen maar haat hebben voor Mij zullen op hun knieën zinken, kermend van pijn en spartelend
van woede en schrik bij het zien van Mij.
Diegenen die zich naar Mij uitstrekken op die Dag en Mij smeken hen op te nemen in Mijn Barmhartige
Armen, zullen gered worden. Ik zal Mij buigen over de eenvoudige en de verloren mensen zowel als over
diegenen die te zwak zullen zijn om naar Mij toe te komen. Zij hoeven slechts deze woorden te fluisteren:
“Jezus vergeef mij mijn zonden”, en Ik zal hen snel op hun voeten zetten en in Mijn Glorievol Koninkrijk.
Aan jullie allen die vrezen voor de Grote Dag van Mijn Tweede komst, weet dat indien jullie van Mij houden,
deze Dag jullie de grootste vreugde zal brengen. Indien jullie Mij niet kennen dan zullen jullie, wanneer jullie
Mij op die dag zien, naar Mij toekomen met open armen om Mij te begroeten. Alleen diegenen die Mij haten
zullen Mijn Hand van Barmhartigheid weigeren. Ik vraag jullie op Mij te vertrouwen om jullie vrede te
brengen, want het is nooit Mijn bedoeling om jullie schrik aan te jagen, Ik Ben immers een God van
oneindige Liefde. Er valt helemaal niets te vrezen voor diegenen die Mijn Grote Gave van Eeuwig Leven
aanvaarden en Ik zal jullie leiden langs de weg naar de Grote Dag.
Mijn Woorden kunnen hard klinken en de Waarheid kan moeilijk zijn om te aanvaarden, maar de toestand
van de wereld is zodanig, veroorzaakt door de afschuwelijkheid van de zonde, dat indien Ik jullie niet zou
waarschuwen voor deze Dag, jullie niet zouden voorbereid zijn. Het is door Satan dat de pijn van de zonden
oorzaak is van alle tweedracht, verdriet en lijden in de wereld maar spoedig zal Ik alle zondigheid tot een
einde brengen.
Jullie Jezus

1286. Moeder van Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid.
Vrijdag, 5 december 2014, 21:50 u.
Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Omdat dit van God komt, heeft alles
een nauwkeurige en natuurlijke orde in overeenstemming met de Heilige Wil van God.
De wetten van de mens en de wetten van de natuur zijn gemaakt door Hem Die boven alle dingen staat. Dat
is de reden waarom alle dingen die bedoeld waren om te zijn ook moeten blijven zoals ze zijn. God schiep
een natuurlijke orde voor de mensheid, een plek om te wonen, voedsel om te eten en de gave van de vrije
wil. Alles wat natuurlijk is komt van God. God schiep deze orde opdat de mens zou kunnen overleven.
Wanneer de mens de natuurlijke orde van het universum verstoort – het voedsel dat jullie eten, het water dat
jullie drinken en de natuurlijke voortplanting van het menselijk ras – dan zal alle vergelding aan God
toekomen.
Velen hebben geprobeerd om de ordening te wijzigen van de wereld die door God voor het menselijk ras is
geschapen. Zij zullen daarvoor lijden omdat God diegenen aan hun lot zal overlaten die de Waarheid van
Zijn Schepping inruilden voor valse vervangers. Indien de mens zijn eigen belangen blijft dienen, dan zal
God hem veroorloven zichzelf te degraderen, door hem toe te staan om al wat natuurlijk is in te wisselen
voor al wat onnatuurlijk is.
Het is door de invloed van Satan dat de mens de Wetten van God heeft veranderd en dit zal vernietiging
meebrengen. Alle dingen die van God komen worden als niet goed genoeg beschouwd en de mens zal
trachten om de regels van de natuur te veranderen om zijn zondige begeerten te dienen. Hij zal zo ver gaan
om te proberen de schepping van het universum te ontkennen door middel van valse beweringen over de
oorsprong ervan. Alles begon met God en alles zal met God eindigen. Aan alle goede dingen zal een einde
komen voor de mens die in verzet opkomt tegen God. Eenmaal er met de Wetten van de Schepping wordt
geknoeid, zal een grote straf op aarde ervaren worden. Hoewel God geduldig is, zal Hij de mens nooit
toestaan om voor te schrijven hoe Hij Zijn Koninkrijk moet regeren.
Wanneer de mens zichzelf degradeert tot zulke lage niveaus waarbij hij niet langer respect heeft voor
het leven, het menselijk lichaam, zijn medebroeders en -zusters of de Wetten van God, dan zullen
krachtige stormen opsteken, in grote aantallen, die weken lang zullen aanhouden. Het razen van deze
stormen zal in veel landen worden waargenomen. Wanneer jullie deze stormen meemaken, weet dan
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dat de toorn van God is afgedaald en dat de mens gestraft wordt voor de grote godslasteringen die
hij tegen zijn Schepper heeft gepleegd.
Jullie Moeder
Moeder van Verlossing

1287. Indien jullie je inlaten met new-age-praktijken dan verloochenen jullie Mij.
Zaterdag, 6 december 2014, 14:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat zij die Mijn Bestaan niet erkennen noch de Goddelijkheid van
Mijn Eeuwige Vader, zo gewillig valse goden accepteren die ze allemaal zelf uitvinden?
Wanneer Mijn Tegenwoordigheid gevoeld wordt door zielen die Mijn Bestaan afwijzen, dan voelen zij een
behoefte aan wraak zonder scrupules. Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid beschimpen, belachelijk maken,
bespotten, hetzij in Mijn Kerk, in boeken, in het Woord of hetzij wanneer Ik in andere zielen Tegenwoordig
Ben. De Tegenwoordigheid van God is Almachtig en wordt op de meest pijnlijke manier gevoeld door zielen
die in duisternis verkeren. Daarom reageren zij zo venijnig op elke vermelding van Mij. Deze mensen
hebben een diep ingewortelde haat tegenover Mij en zij zien niet in hoe zij iemand zo kunnen haten die in
hun ogen niet bestaat.
Ik waarschuw hen die valse spiritualiteit omarmen en die zaken verafgoden of geobsedeerd zijn door wat
niet van Mij komt. Indien jullie je zielen openen voor om het even welke geestelijke wereld, die niet door Mij
gemaakt is, zullen jullie de deur openen voor demonen die jullie listig zullen verlokken in hun duistere
wereld. Welke vrede jullie ook menen te ontvangen door new-age-praktijken, ze zal van korte duur zijn. En
wanneer jullie op zoek zullen gaan naar méér, dan zullen jullie binnengaan in een toestand waarbij jullie
geweten zal overgenomen worden door die vijanden van God, totdat jullie niet meer in staat zullen zijn jullie
te bevrijden uit hun invloedssfeer. Jullie zullen nooit vrede vinden wanneer jullie valse goden vereren.
De wereld is geïnfiltreerd met valse doctrines, goden en religies. Er is slechts één ware God en jullie kunnen
alleen tot Hem komen door het Grote Offer te erkennen dat Hij bracht toen Hij Mij zond, Zijn eniggeboren
Zoon, om jullie te verlossen uit de strikken van de Boze.
Diegenen die Mij kennen maar rondscharrelen in andere doctrines, weet dit. Indien jullie je inlaten
met new-age-praktijken, dan verloochenen jullie Mij. Mocht Mijn Kerk andere geloofsovertuigingen
erkennen, die niet van Mij zijn, dan verloochenen ze Mij.
Getrouwheid tonen aan andere religies die niet van Mij zijn, in de periode dat Mijn Geboorte gevierd wordt,
zal één van de ergste daden van verraad zijn tegenover de Waarheid.
Jullie Jezus

1288. God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen
leven.
Zondag, 7 december 2014, 16:30 u.
Mijn liefste dochter, laat niemand van jullie vergeten Wie Ik Ben. Ik ben het, jullie geliefde Vader, Schepper
van alles wat was in het begin en Die ook het einde is. Alle dingen komen van Mij en iedere mens zal voor
Mij buigen tenzij hij wenst uitgesloten te worden uit Mijn Hooghemelse Hiërarchie.
Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn al wat Mijn Hart verlangt en elke strijd op aarde, waarvan jullie
getuige zijn, is voor de redding van jullie zielen. Al wat kwaad is, wordt veroorzaakt door Mijn
Tegenstander, de koning van de leugens, de verleider, de aanklager, de grootste vijand van Mij en
daarom ook van Mijn kinderen. Hij die tegen Mij is, is tegen jullie. Al wat Mij Heerlijkheid geeft, geeft
glorie aan al wat van Mij is. Dat omvat Mijn eniggeboren Zoon en jullie, Mijn geliefde kroost.
De mens die Mijn kinderen vervolgt, komt niet van Mij. Weet dat alle lijden, pijn en isolement, die diegenen
onder jullie moeten doorstaan die het dichtst bij Mij zijn, veroorzaakt worden door Satan en zijn hiërarchie
van gevallen engelen. Hun grootste wens is om jullie van Mij weg te nemen en daarom zullen jullie lijden.
Omdat Ik niet terugneem wat Ik gegeven heb, zal jullie vrije wil zowel jullie triomf als jullie ondergang
zijn, afhankelijk van welk pad jullie kiezen. Dit betekent dat als jullie Mij jullie vrije wil aanbieden, voor het
welzijn van jullie eigen ziel en andere zielen, jullie je grootste vijand, de duivel, kunnen en zullen verslaan.
Maar indien jullie toelaten dat het kwaad jullie ziel infiltreert, dan zullen jullie door jullie eigen vrije wil, alle
banden met Mij afsnijden.
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Ik kan Mij niet bemoeien met jullie vrije wil want dat zou betekenen dat Ik Mijn belofte zou verbreken.
Ik kan jullie niet dwingen om keuzes te maken. Ik kan jullie alleen maar het pad, de weg, naar de
eeuwige redding wijzen. Jullie zullen dan moeten beslissen wat jullie willen. Alle Gaven van Mijn
Hemelse Hiërarchie worden vrijelijk aan jullie gegeven, in geval jullie beslissen dat dit het leven is dat
jullie verlangen. Laat Mij alstublieft, voor jullie eigen bestwil, niet in de steek voor de pracht en praal
die voor jullie ogen getoverd worden door de verleidingen van demonen.
Velen onder jullie zijn niet zeker van Mij of van Wie Ik Ben omdat Satan, door middel van de krachten
die hij heeft ontvangen, jullie verblindt met betrekking tot Mijn Bestaan. Hij zal jullie openlijk
bestoken met elke vorm van menselijke logica en intellect om Mijn Goddelijkheid te ontkennen. Ik zal
openlijk met minachting besproken worden, maar de sluwe lafaard die Satan is, brengt mee dat hij
zich nooit zal laten kennen, want dat zou zijn doel om zeep helpen. Zolang jullie niet in het bestaan
van de duivel geloven, zullen jullie waarschijnlijk niet in Mij geloven. Maar Ik waarschuw jullie. Geloof
wat jullie willen over Mij maar ontken het bestaan van het kwaad niet, want het is overal om jullie
heen. Ontken het kwaad en jullie zullen Mij verloochenen want het kwaad is het tegengestelde van
alles waar Ik voor sta. Ik Ben Liefde. Liefde is van Mij. Diegenen die liefhebben erkennen Mij
misschien niet, maar zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.
Maak de fout niet door de leverancier van het kwaad te verkiezen boven Mijn Godheid. De dag zal spoedig
aanbreken waarop jullie al wat Ik jullie vertel zullen begrijpen. Wanneer de spinnenwebben van voor jullie
ogen worden weggetrokken, moeten jullie naar Mij toelopen. Ik zal wachten om jullie te omhelzen in Mijn
Toevluchtsoord en vanaf dat moment zal Ik jullie tranen wegvegen, alle lijden verbannen en jullie voor
eeuwig naar het Licht van Mijn Koninkrijk brengen.
Ik houd van jullie, lieve kinderen. Ik wacht met verlangen naar de dag waarop jullie naar Mijn Hemelse
Omarming terugkeren.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1289. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van
het serpent te verpletteren.
Maandag, 8 december 2014, 17:30 u.
Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over nieuwe oorlogen op de meest onverwachte
plaatsen, moeten jullie er zich van bewust zijn dat de profetieën die opgetekend staan in het Boek der
Openbaring thans in vervulling gaan.
Wanneer de natuurlijke orde van de aarde en het gedrag van het menselijk ras in wanorde geraken, in de
vier uithoeken van de wereld, dan zal dat de tijd zijn om zich voor te bereiden. Al deze dingen moeten
gebeuren in het laatste bolwerk tegen al wat kwaad is en voortkomt van de boosaardige besmetting van de
Boze.
De mens zal zich keren tegen de mens, mensen zullen elkaar wreed behandelen zonder het minste berouw
en ieder zal het vertrouwen van een ander verraden. Dat is het resultaat wanneer de liefde, die van God
komt, in de harten van de mensheid afneemt. Zelfs zij die in Mijn Zoon geloven zullen zich tegen Zijn
Leer keren. Diegenen die Hem het meest nabij zijn zullen Hem verraden, hoewel zij Hem beminnen.
Zij die Hem vertegenwoordigen zullen Hem overdragen aan Zijn vijanden, net zoals Judas deed.
Weinig mensen zijn sterk genoeg om op te staan en om de Waarheid van het Heilig Woord van God te
verkondigen. De mens is zwak en het is omwille van de zonde dat hij niet heel kan worden. Totdat de zonde
uitgeroeid is zal er veel pijn moeten verdragen worden, tot mijn Zoon wederkeert. Tot dan is het gebed jullie
enige wapen tegen de macht van Satan. Bid in het bijzonder elke dag mijn zeer Heilige Rozenkrans, omdat
die de macht heeft om de macht van Satan te verzwakken en van al diegenen die hij leidt in de laatste strijd
tegen Jezus Christus en Zijn Kerk op aarde.
Ik zeg jullie nu dat Ik, jullie geliefde Moeder, de onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, jullie
vandaag een bijzondere genade aanbied. Mij is de genade gegeven om de beschermvrouwe te
worden van de mensheid. Onder mijn bescherming moeten jullie je toevlucht zoeken in tijden van
strijd. Ik zal ieder van jullie die tot mij roepen, beschermen tegen de boosaardigheid van de duivel.
Onder mijn bescherming zal jullie verlichting gegeven worden voor de aanvallen die hij zal uitvoeren
tegen elke Christen die probeert trouw te blijven aan mijn Zoon in de beproevingen die voor jullie
liggen.
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Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren zodat Hij jullie dichter tot
Zich kan brengen. Aanvaard mijn bescherming en Ik zal gehoor geven aan jullie allen die om mijn hulp
vragen.
Mijn plicht is God te dienen en mijn trouw geldt aan mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die jullie allen zozeer
bemint. Er is niets dat ik niet voor mijn Zoon zou doen en er is niets dat Hij niet zal doen om jullie te
bevrijden van pijn en lijden.
Bedankt, lieve kinderen, voor de liefde die jullie mij betuigen, maar weet dat ik de liefde neem die jullie mij
geven, om die aan mijn Zoon aan te bieden voor de Glorie van God.
Ik blijf een nederige dienares van God.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1290. Moeder van Verlossing: Doorheen alle eeuwen werd ik als Zijn boodschapper
gezonden.
Dinsdag, 9 december 2014, 17:00 u.
Mijn lieve kind, ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en ik kom jullie het doel van mijn
missie op aarde openbaren.
Ik ben de dienstmaagd van de Heer en ik werd door mijn hemelse Vader aangesteld om Zijn Zoon, Jezus
Christus, de Redder van de Wereld te dragen. Net zoals ik werd opgeroepen om Zijn Allerheiligste Wil te
vervullen, door de geboorte van Zijn Eniggeboren Zoon, Die werd gezonden om Eeuwig Leven te geven aan
al Zijn kinderen, zo ook werd mij de rol gegeven als Zijn boodschapper doorheen alle eeuwen. Ik werd
gezonden als Zijn boodschapper om de geheimen van Zijn Hemelse Koninkrijk te onthullen en te allen tijde
kwam ik in Zijn Heilige Naam om belangrijke boodschappen voor de wereld te geven. Ik kwam niet uit
hoofde van mijzelf want die bevoegdheid werd mij nooit verleend. Ik kwam in de Naam van God, als Zijn
trouwe dienares, voor de Glorie van God, opdat Hij de zielen in Zijn Goddelijke Barmhartigheid zou kunnen
roepen. Nu kom ik weer in deze laatste missie, bekrachtigd door de Allerheiligste Drie-eenheid, tot redding
van de zielen.
Ik speelde een belangrijke rol bij de Komst van de Messias de eerste keer en ik kom, ten slotte, als Zijn
heilige boodschapper in deze eindtijd voordat Hij, mijn Zoon, zich openbaart in Zijn Tweede Komst.
Door de eeuwen heen werd telkens wanneer ik op aarde verscheen, een teken aan de wereld gegeven. In
veel gevallen onthulde ik belangrijke profetieën door de Gave van innerlijke ingevingen, maar in sommige
gevallen werd helemaal niets gezegd. In plaats daarvan werd een teken gegeven en zij die gezegend waren
met onderscheidingsvermogen, begrepen wat het was dat God wilde dat Zijn kinderen zouden weten. Het is
omwille van Zijn grote Edelmoedigheid dat Hij deze Goddelijke Tussenkomsten bekrachtigde want Zijn enige
Wens was om zielen te redden.
Mijn Eeuwige Vader, Die alle dingen uit het niets schiep, bemiddelt alleen wanneer Hij Zijn kinderen wil
redden van de misleidingen die in hun hart zijn binnengebracht. Wanneer de Boze ravages aanricht dan zal
God altijd instappen om de harten van Zijn kinderen te openen voor de Grote Liefde die Hij voor elk van hen
heeft. Aanvaard deze Missie met goedgunstigheid, lieve kinderen, en dank God voor Zijn Grote
Barmhartigheid, zonder welke vele zielen verloren zou gaan.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1291. De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies
aantrekken.
Donderdag, 11 december 2014, 21:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn geliefde
leerlingen, die trouw zijn aan Mijn Heilig Woord, zullen van Mij bijzondere Genaden ontvangen. Deze
Genaden, die zullen uitgestrooid worden over allen die lijden in Mijn Heilige Naam, zullen jullie buitengewone
vertroosting schenken in de beproevingen die op komst zijn.
Ik geef jullie ook de Genade om al die arme verwarde, misleide en geërgerde zielen te redden die Mij uit hun
leven hebben verwijderd. Jullie gebeden en jullie standvastigheid zijn al wat Ik nodig heb mits jullie Mij die
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opdragen als boetedoening voor dergelijke zielen. Dit is een buitengewone Gave die Ik verleen omdat zeer
spoedig onder alle Christelijke gezindten een verwarring zal ontstaan van zo’n omvang dat velen Mij zullen
in de steek laten.
Zoals rekruten die een leger vervoegen, klaar voor de oorlog, zo zullen de mensen zich inschrijven
voor een nieuwe religie, vermomd als een Christelijk geloof, en waarnaar zij zullen verwijzen als de
godsdienst van het volk – een godsdienst die de sterken, de zwakken en alle zondaars zal omarmen
en die, naar hun zeggen, alle politieke verdeeldheden zal overstijgen. Velen zullen geloven dat zij hun
eigen geloof ondersteunen maar zij zullen Mij verloochenen. De weg naar deze grote misleiding is nu
beraamd en de leiders van de nieuwe religie zijn al aangeduid. In alle stilte, ijverig en vastbesloten, hebben
zij een tijd geleden de zaden uitgestrooid in vele naties en de resultaten zullen spoedig gezien worden.
De nieuwe religie zal als medelevend beschouwd worden. De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal nietChristelijke religies aantrekken en elke aannemelijke leugen zal naar voren geschoven worden om deze
beweging te verdedigen. De wetten van God zullen volledig ontkend worden en men zal elke poging
ondernemen om hun nieuwe benadering van wereldwijde evangelisatie te rechtvaardigen.
De toespraken die in Mijn Kerk zullen gehouden worden om de veranderingen te verdedigen, en die nodig
zullen zijn om het eerste gedeelte van deze nieuwe pseudo-leer te introduceren, zullen een kenmerkende
vervalsing bevatten. Woorden die gebruikt worden om Mijn Leer te beschrijven zullen niet vertrouwd
overkomen bij Christenen die Mij werkelijk kennen. De gebruikte taal bij verwijzingen naar Mij, zal Mijn
Goddelijkheid vernederen en beledigen.
Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ik ken Mijn vijanden en zij zullen tegenover wie maar wil luisteren,
beweren dat zij Mij kennen. Wanneer Mijn vijanden, die zeggen dat ze van Mij zijn, kleinerend over Mij
spreken, weinig eerbied tonen voor Mijn Woord of het anders willen definiëren, wees dan waakzaam. Want
zelfs de meest sluwe vijand van Mij zal zichzelf tegenspreken, omdat gelijk wat voortkomt van Mijn
tegenstander altijd verwarring zal stichten. Gelijk wat van God komt en waarbij de Heilige Geest aanwezig is,
zal nooit en op geen enkele wijze de spot drijven met Mij, Jezus Christus.
Vanaf het moment dat jullie verwarring waarnemen in Mijn Kerk en er een nieuwe leer tegenkomen die
voorrang geeft aan de noden en verlangens van de mens, dan zal niets nog juist aanvoelen van wat daaruit
voortkomt. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen onzeker zijn, bevreesd en vol verdriet. Het is omwille van
die zaken die gaan gebeuren dat Ik aan diegenen onder jullie die Mij werkelijk liefhebben, de Genade
schenk om Mij te helpen Gods kinderen te redden van deze vreselijke gruwel die spoedig zijn lelijke kop zal
opsteken.
Neem Mijn Gaven; Mijn Belofte aan om jullie te helpen en te gidsen, die Ik jullie thans breng. Mijn Woord is
lang geleden aan de mensheid gegeven. Het Woord is niet nieuw. De mens die er zaken aan toevoegt en
het verandert, zal erg lijden. Dat werd voorspeld in de Heilige Bijbel en dat is precies wat nu zal gebeuren.
Mijn tegenstander zal knoeien met Mijn Woord en de wereld zal de leugens slikken die daar het gevolg van
zullen zijn.
Jullie Jezus

1292. Het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel.
Zaterdag, 13 december 2014, 00:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel. Wat het geweten voelt,
waar het op reageert, en waarin het gelooft, wordt weerspiegeld in zijn ziel. Dit betekent dat indien jullie
geweten jullie waarschuwt voor iets waarvan jullie in je hart weten dat het verkeerd is in de ogen van God,
dat jullie er dan moeten naar luisteren.
Indien jullie geweten jullie leidt om het Woord van God te verdedigen, wanneer jullie met kwaad worden
geconfronteerd, moeten jullie daarop reageren want jullie weten dat jullie dat moeten. Indien jullie kwaad
aanvaarden, terwijl jullie geweten een andere weg aanwijst, dan zijn jullie ontrouw aan het Woord van God.
Jullie moeten, als jullie jezelf een Christen noemen, jullie geweten je laten leiden. In de Christelijke ziel die
gezegend is met de gave van de Heilige Geest, zal het geweten uiterst waakzaam zijn voor het bedrog van
de duivel in al zijn vormen.
Indien jullie je geweten ontkennen, dan ontkennen jullie God. Wanneer jullie God ontkennen, dan
ontkennen jullie je eigen erfenis. Maak nooit excuses om iets te aanvaarden, waarvan jullie weten dat
het niet van Mij komt, want indien jullie geweten je één weg aangeeft en jullie nemen de
tegenovergestelde richting, dan hebben jullie gefaald om Mijn Beker op te nemen. Wat bedoel Ik met
Mijn Beker? Wanneer jullie een Christen zijn, dan komen jullie altijd op tegen Mijn vijanden.
Christenen worden veracht door diegenen die niet van Mij komen. Er kunnen perioden zijn waarin
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jullie niet onder vooroordelen te lijden hebben, maar er komt altijd een moment waarop jullie in Mijn
Naam zullen uitgedaagd worden. Wanneer die dag komt, zullen jullie Mij dan in de steek laten door
Mijn Heilig Woord te ontkennen?
Hoe sterk is jullie geloof of jullie liefde voor Mij? Het is pas wanneer jullie geconfronteerd worden
met grote tegenspoed dat jullie zullen weten hoe ver jullie bereid zijn te gaan in de weigering iets
verkeerds te aanvaarden voor wat juist is. Diegenen die sterk genoeg zijn en die weigeren om iets te
aanvaarden dat de geloofsleer ontkent, neergelegd in de Bijbel, zullen Mijn Beker nemen. De Beker
staat voor Mijn Bloed en de Avondmaalbeker, die het bevat. De Beker staat voor het leed dat
onvermijdelijk komt wanneer jullie met veel vertrouwen oprukken om het Woord van God te
handhaven.
Indien God Zijn Wetten als vaststaand verklaarde, door Zijn Woord in de Bijbel, dan kunnen jullie nooit om
het even wat aanvaarden dat daar tegenin gaat. De geloofsleer verloochenen in Mijn Naam, betekent Mij
verstoten. De dag zal komen dat Mijn Kerk op aarde de leerstellingen, in steen gebeiteld, zal ontkennen in
ruil voor de leer van de duisternis. Indien jullie dat bedrog aanvaarden, hoewel jullie geweten je anders
vertelt, dan zijn jullie schuldig aan ketterij. Zodra jullie dat doen kunnen jullie jezelf geen Christen of leerling
van Mij noemen, want Ik zal jullie afwijzen als jullie dat doen.
Jullie Jezus

1293. Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn want jullie
zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid.
Zondag, 14 december 2014, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn volk een Geschenk gegeven door Mijn Dood op het Kruis. Dat Offer,
volbracht om de wereld te redden van een gewisse dood, maakt deel uit van Mijn Vaders Laatste Verbond
voor de Grote Dag waarop Hij het restant van de aarde in veiligheid zal brengen.
Generatie na generatie heeft gesproken over de Waarheid, die bevat is in Mijn Vaders Boek, en Zijn gewijde
dienaren bekrachtigden het Woord van God. Hoeveel hebben jullie vergeten en hoe weinig weten jullie.
Velen van hen die aangesteld waren om jullie te leiden, hebben gedwaald en hun trotse hoofden, zo hoog
opgericht terwijl ze met het Woord van God rondscharrelden, zullen in schaamte en vrees omlaag hangen
wanneer zij geconfronteerd worden met de Waarschuwing van de Hemel. Aan deze gewijde dienaren heb Ik
het volgend te zeggen.
Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn, want jullie zullen geoordeeld
worden naar jullie trouw aan de Waarheid. Ik zal jullie straffen en Mijn Gerechtigheid zal
meedogenloos zijn totdat jullie je heidense wetten verscheuren en het Woord verkondigen dat jullie
zo lang geleden al gegeven is. Jullie verachting voor de Wetten van God brengt Mij grote schande
maar jullie bedrog, die Mij zielen zal kosten, zal leiden tot jullie ondergang. Diegenen van Mijn Volk
die leven van het Woord van God, ofschoon zij niets betekenen in jullie ogen, zullen op de
Rechterstoel zetelen wanneer jullie geroepen worden om, voor Mij, de redenen te verantwoorden
waarom jullie Mijn Volk misleid hebben. Jullie mogen wel geloven dat jullie macht en invloed
onberispelijk zijn maar besef dat jullie glorie spoedig wegdeemstert. De gouden en witte mantels die
jullie dragen zullen veranderd worden in vodden en jullie blinkende kronen vervangen door onkruid.
Van alle zonden in de wereld is er in Mijn Ogen niets erger dan deze schijnheiligen die zich voordoen als
Mijn dienaars maar die Mij niet dienen. Wanneer de tijd komt dat jullie tegen Mij zullen lasteren en de
kinderen Gods voeden met leugens over de betekenis van de zonde, dan zal Ik over jullie een zo grote
bestraffing laten neerdalen dat jullie het moeilijk gaan hebben om op adem te komen. Hagelstenen van grote
afmetingen zullen uit de Hemelen neerstorten en voor iedere Kerk, die aan Mijn vijanden werd overgeleverd
en waar zij Mijn Altaren zullen ontwijden, zullen grote overstromingen hen vernietigen. Elke misdaad die
jullie tegenover Mij begaan, begaan jullie ook tegenover een kind van God. Daarom zal Ik jullie
waarschuwing na waarschuwing zenden totdat jullie de nieuwe valse leer verwerpen, totdat jullie de
Waarheid spreken – het Heilig Woord van God – en de Sacramenten hooghouden zoals jullie in het begin is
geleerd.
Door deze boodschappen zal Ik jullie de Waarheid in herinnering brengen en Ik zal jullie blijven verwittigen
tot de dag waarop jullie beslissen wie te kiezen – Mij of diegenen die beweren van Mij te zijn maar die slaven
zijn van het beest (de Satan).
Jullie Jezus
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1294. In plaats daarvan zullen zij in de val trappen, het dogma van de leer te
scheiden.
Maandag, 15 december 2014, 21:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de Farizeeën een groep stuurden om Mij aan te vallen, met behulp van
alle denkbare trucs, waren ze op hetzelfde moment in de tempels de profetieën aan het prediken over de
komst van de Messias. Terwijl ze Mij uitjouwden en probeerden onwaarheden over Mijn Moraliteit te
verspreiden, citeerden ze uit de Heilige Schrift. Zoals de Farizeeën Mij vervolgden – Mij vernoemend met
alle soort benamingen die Mijn Vader beledigden – bleven ze Gods volk voorbereiden op de komst van de
Messias. Hoewel Ik onder hen aanwezig was, weigerden ze Mij te erkennen hoewel ze Mij niet konden
negeren want Ik was vervuld van de Heilige Geest. Toen Ik uit de dood opstond, werd aan de Farizeeën het
bewijs van Mijn Opstanding gegeven, maar ze verkozen in plaats daarvan om leugens te verspreiden om zo
de Waarheid te verbergen. Als gevolg van hun acties trokken zij miljoenen zielen weg van hun rechtmatige
erfenis – de Gave van Eeuwige Redding.
In de tijd waarin Ik nu de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen gewijde dienaren in Mijn
Kerk op aarde hetzelfde doen. Zij zullen prediken over de Grote Dag waarop Ik zal terugkomen, maar
ze zullen ervan uitgaan dat deze dag zal plaatsvinden in een andere eeuw. Ze zullen de zielen niet
voorbereiden op de manier die Ik verlang. Ze zullen Mijn mensen niet aansporen om verzoening te
zoeken en te bidden, om de Sacramenten op te zoeken en zich strikt aan het Geschreven Woord te
houden. In plaats daarvan zullen ze in de val trappen het dogma te scheiden van de leer en zullen ze
weigeren om de boodschappen te aanvaarden die aan Gods profeten gegeven worden.
Zo blind zijn ze wanneer Ik nu tot hen spreek, door middel van het Boek der Waarheid. Zo onwetend zijn
diegenen die zeggen dat ze de Weg wijzen naar Mijn Koninkrijk, terwijl zij werkelijk het juiste pad niet
kennen, dat ernaar toe leidt. Ze moeten de Heilige Bijbel lezen, Hem bestuderen en eerst de inhoud erin
vervat aanvaarden, want hoe kunnen ze Mij anders kennen? Zoals een dief in de nacht zal Ik komen en zij
zullen niet klaar zijn om Mij te begroeten, omdat ze de noodzaak niet aanvoelden om zich voor te bereiden.
Nu sta Ik voor jullie, Mijn gewijde dienaren, en verzoek jullie om naar Mij te luisteren. Ik vraag dat jullie
geloven in Wie Ik Ben, wat Ik heb gedaan om de mens van de zonde te verlossen en wat het is dat Ik nu
moet doen om het Verbond van Mijn Vader te voltooien. Terwijl de tijd nadert, zullen jullie tekenen
ontvangen dat Mijn Dag er binnenkort zal zijn. Ik zal dat doen opdat jullie uit jullie slaap zullen ontwaken en
Mijn Stem horen. Ik verzoek jullie dringend om de Waarheid te spreken over de zonde, de Waarheid van het
Heilige Woord van God en hoe er nooit mee kan worden geknoeid, evenals de Waarheid over Mijn Godheid.
Wanneer deze tekenen aan jullie gegeven worden, verklaar Ik plechtig dat de Heilige Geest over jullie zal
worden uitgestort en diegenen onder jullie die met eenvoudige gehoorzaamheid van Mij houden, zullen
meteen weten dat Ik op dit moment tot jullie spreek. Ik zal jullie dan met Mijn Liefde vullen en jullie zullen de
dingen zien zoals ze werkelijk zijn, met een helderheid van geest en een inzicht in wat vanwege jullie nodig
is om Mij te helpen Mijn Plan te volbrengen om de wereld en ieder kind van God te redden.
Luister. Bereid jullie voor. Bid om Mijn Sterkte, Mijn Moed en vergeet nooit jullie plicht tegenover Mij.
Ga in vrede om Mij lief te hebben en te dienen, nu en voor altijd.
Jullie Jezus

1295. Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten.
Dinsdag, 16 december 2014, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zij die zeggen van Mij te komen en die gezegend zijn met de Heilige Geest,
worden gemakkelijk herkend door wie over een echt onderscheidingsvermogen beschikt. Zij zullen nooit uit
zijn op persoonlijke aandacht of bewieroking. Zij zullen nooit op zoek gaan naar populariteit, zij zullen ook
niet populair zijn, want wanneer zij spreken met de Stem van God, dan levert hun dat veel kritiek op omdat
de Waarheid door de seculiere wereld veracht wordt.
Het Woord van God zal steeds zijn lasteraars hebben en Het zal nooit enthousiast onthaald worden door
een seculiere wereld. Wanneer de dag aanbreekt dat jullie getuige zijn van het samensmelten van Mijn Kerk
en de seculiere wereld, wees dan op jullie hoede. Mijn dienaren die Mij trouw blijven en die openlijk het
Woord verkondigen zoals Het aan de mensheid gegeven werd in de Heilige Bijbel, zijn nooit populair. Zij
mogen dan wel verdragen worden maar hun stemmen worden zelden gehoord en de Waarheid wordt
gewoonlijk met minachting van tafel geveegd.
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Onder jullie zijn er die zichzelf als leraars van Mijn Woord promoten en die onwaarheden over het Woord
van God verspreiden, maar die zich verbergen achter zorgvuldig gekozen woorden. Ik weet waarom jullie dat
doen en dat is niet om Mij te helpen zielen te redden. Integendeel, jullie verlangen zielen van Mij weg te
trekken, want jullie zijn tegen Mij.
Tot de verraders van Mijn Kerk, met inbegrip van de leken, heb Ik dit te zeggen. Let op jullie eigen
tuin want hij is verwaarloosd en de grond is onvruchtbaar. Onkruid heeft wortel geschoten en
gezonde planten zullen nooit groeien tenzij jullie uitgraven wat verrot is en de grond vervangen door
nieuwe en vruchtbare. Alleen wanneer jullie je tuin herstellen en van voren af aan opnieuw beginnen,
kan jullie tuin weer vrucht dragen. Anders zal er geen leven zijn en alle dingen erin zullen sterven.
Jullie zullen niet enkel jullie eigen leven verwoesten maar ook dat van jullie dierbaren want Mijn
vijand kent geen trouw, zelfs niet tegenover hen die hij als slaven in beslag neemt om zijn wraak
tegen Mij uit te voeren.
De Mijnen zijn zoals Ik, op vele wijzen. Hoe dichter zij bij Mijn Hart zijn, hoe meer zij trachten Mij te
evenaren. Zij zullen nederig zijn want zij zouden nooit kunnen opscheppen over hun kennis van Mij. Zij
zeggen alleen wat Ik zou zeggen en dat is de Waarheid, zelfs wanneer zij daarvoor gehaat worden. Zij
zouden zich heel ongemakkelijk voelen indien zij zouden verheven of geprezen worden voor om het even
welke goede werken zij uitvoeren, want dat is niet hun bedoeling. Zij zoeken enkel Mijn Heilige Wil te doen.
De stemmen die roepen “kijk naar mij – ik ben een dienaar van God” en die trots aan de hele wereld
al de goede werken laten zien die zij doen in Mijn Naam, wekken Mijn afkeer op. Spreek niet over elke
goede daad die jullie verrichten, ga voort met de volgende taak – en zwijg. Zoek geen lofbetuiging,
want het is Mijn Werk dat jullie doen. Alle goede daden, uitgevoerd in Mijn Naam, moeten in nederige
dienstbaarheid aan Mij geofferd worden.
Jullie mogen jezelf nooit verheerlijken in Mijn Naam want dat is voor Mij weerzinwekkend. Wanneer jullie
God dienen, dienen jullie Zijn volk en jullie moeten Hem danken omdat Hij jullie de genade schenkt deze
dingen te doen. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie zo’n daden in Mijn Naam doen wanneer jullie op zoek zijn
naar dankbaarheid, waardering of lof van anderen. Indien jullie dat toch doen dan zijn jullie huichelaars.
Jullie Jezus

1296. Moeder van Verlossing: De Gave van de Liefde wordt met Kerstmis versterkt.
Zaterdag, 20 december 2014, 16:25 u.
Mijn lieve kinderen, de Liefde van mijn Zoon is nooit sterker dan met Kerstmis.
Op dat ogenblik, tijdens de viering van Zijn Geboorte, overspoelt Hij de zielen met Zijn Liefde. Het is op dit
moment dat jullie de Liefde moeten beleven die jullie van nature geschonken werd als kinderen van God.
Jullie moeten de Gave van de Liefde koesteren, die afkomstig is van God, en deze Gave delen met iedereen
die jullie kennen.
De Gave van Liefde wordt met Kerstmis versterkt in de zielen van al Gods kinderen en het is in deze
tijd dat jullie moeten erkennen dat de liefde begint in het gezin. Mijn Zoon werd geboren in een
familie en daar was een goede reden voor. God manifesteerde Zichzelf – niet als een individu op een
Missie gestuurd met niemand dicht bij hem, maar binnen de Heilige Familie.
Houd van jullie gezinnen en vergeef vroegere inbreuken. Houd van hen allemaal, met inbegrip van diegenen
die jullie haten. Jullie kunnen haat overwinnen door liefde te delen en terwijl dat soms moeilijk kan zijn,
zullen jullie erdoor gesterkt en in vrede zijn. Haat is een negatieve emotie en ondermijnt de ziel door een
diep gevoel van ongeluk. Het vreet aan de kern van de ziel tot ze sterft. Sta niet toe dat haat jullie scheidt
van de Gave van Liefde, die de krachtigste Genade is, omdat ze van God komt.
Heb elkaar lief, zoals God deze Kerst van ieder van jullie houdt. Bid voor diegenen die een heilloze
daad tegen jullie hebben voltrokken en vraag mijn Zoon om jullie te verlichten van de lasten van haat.
Gods Liefde in al haar glorie is zichtbaar in de familie die gedijt op Liefde. Zulke gezinnen, die het geluk
hebben om liefde voor elkaar te voelen, moeten deze liefde naar anderen verspreiden die geen liefde
kennen in hun eigen leven. De persoon die is grootgebracht in een liefdevolle familie, en die met een teder
hart bemint, raakt de zielen van anderen. Dit is hoe Gods Liefde wordt verspreid – van binnenin de schoot
van de familie.
Het was vanaf het hart van een liefdevol gezin, dat mijn Zoon, Jezus Christus, begon aan Zijn Missie
op aarde om de mens van zonde te verlossen. En zo vraag ik in deze Kersttijd dat jullie elkaar
liefhebben en mijn Zoon vragen om alle gezinnen te zegenen met de genaden om elkaar meer lief te
hebben.

984

De liefde die aanwezig is in een gezin kan alle obstakels overwinnen die door Satan voor hun voeten werden
geplaatst. Het is de familie – het fundament van Gods Liefde – die wordt veracht door Satan. Het is de
familie die doelwit is van de Boze en hij zal alles doen om het gezin te vernietigen.
Liefde en eenheid in een gezin is een grote Gave van de Hemel en jullie moeten er altijd naar streven om te
allen tijde verenigd te blijven.
Jullie Geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1297. O welke vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar Mij toekeren op
Kerstdag.
Maandag, 22 december 2014, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor de wereld, voor Kerstdag. Nu jullie allen Mijn
Geboortedag vieren, sta Mij toe op deze bijzondere dag in jullie hart binnen te komen – want deze dag is
Mijn dag.
Nodig Mij uit in jullie huis als een bevoorrechte gast en stel Mij voor aan diegenen onder jullie familieleden,
vrienden en buren, die Mij zouden vergeten zijn. Kerstmis mag dan wel een feest voor Mij zijn, maar Ik wordt
genegeerd te midden van de grote feestelijkheden die plaatsvinden. Laat het vermelden van Mij jullie harten
blij maken, jullie vreugde brengen en hoop voor de toekomst – een toekomst die Ik voor jullie veilig stelde
vanaf de dag van Mijn geboorte.
Herinner diegenen die Mij niet langer vereren, aan de Liefde die Ik voor hen koester en hoe Ik ernaar
verlang om opnieuw deel uit te maken van hun leven. O wat een vreugde zou het Mij brengen
mochten zij zich naar Mij toekeren op Kerstdag en Mij vragen om hun Mijn Vrede en Mijn Liefde te
schenken. Indien zij tot Mij zouden komen op Kerstdag dan zou Ik hen omhullen in de veiligheid van
Mijn Goddelijk Toevluchtsoord en hen nooit meer van Mij laten scheiden.
Mijn geliefde volgelingen, jullie zijn Mijn Familie, en Ik ben jullie familie. Door Mijn Barmhartigheid
neem Ik jullie op in de Schoot van Mijn Geliefde Vader, Die jullie bemint met de hartstochtelijke liefde
van een teerhartige ouder. O hoezeer bemint Hij jullie en hoeveel welbehagen ervaart Hij wanneer
jullie Mij erkennen, en beroep doen op Mij om Mijn Hulp.
Jullie betekenen alles voor Mij en Mijn Liefde voor jullie is alomvattend, ver boven jullie begripsvermogen.
Dat is de reden waarom Ik met een intens medeleven en een vurige vastberadenheid zal strijden voor ieder
van jullie, om jullie te redden van de boosaardigheid van Mijn vijanden. Ik bewaak jullie zielen met grote
jaloersheid en zal de goede strijd strijden om jullie veilig en wel in Mijn Koninkrijk te brengen. Ongeacht
hoezeer Ik wordt bestreden, hoeveel Christenen in Mijn Naam vernederingen moeten ondergaan en in welke
mate ook vele verleidingen voor jullie geplaatst worden door Mijn Vijand – Ik zal deze strijd om zielen
winnen. Dat is een feit want niets kan staan tussen God en Zijn kinderen want Hij zal dat niet toestaan. De
mens die dat wel doet, zal ten val gebracht worden. De haat zal vernietigd worden en van leugens zal
bekend worden op welke leeghoofdigheid zij tot stand kwamen. De Waarheid zal de test van de tijd
doorstaan.
Ik kom spoedig om Gods kinderen – Zijn kostbare familie, te verenigen. Verhef jullie harten, laat niet
toe dat Mijn tegenstanders jullie geest ontmoedigen en laat hoop jullie enige gedachte zijn. Heb
volledig vertrouwen in Mijn Grote Barmhartigheid en wees klaar om Mij, jullie Redder en Verlosser,
opnieuw in jullie levens te verwelkomen. Wees blij, want Mijn Beloften zullen een oorzaak
meebrengen voor de grootste vreugde. Deze Kersttijd zal vreugdevol zijn, want Mijn Tijd komt nabij.
Jullie geliefde Jezus

1298. De Dag waarop Ik kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal de dag van
verlichting zijn.
Dinsdag, 23 december 2014, 16:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep in deze bijzondere tijd Mijn geliefde volgelingen op om tot Mij te komen en
Mij toe te staan om ze met Mijn Kostbaar Bloed te bedekken. Ik gaf Mijn Leven op aarde prijs als een teken
van Mijn Grote Barmhartigheid en Ik zal bergen en oceanen in beweging brengen en de aarde doen beven
wanneer Ik opnieuw kom om jullie allen naar Mij te brengen.
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Ik houd van jullie en breng jullie grote Zegeningen en troost vermits Ik jullie voorbereid op Mijn Tijd. Sta jullie
hart toe om Mij te verwelkomen. Laat Mijn Liefde voor jullie de harten van al Gods kinderen infiltreren met
inbegrip van diegenen die jullie in Mijn Heilige Naam vervolgen. Ik breng jullie vrede bij deze Kerst en
verzeker jullie dat Mijn Tijd zeer nabij is. Ik zal spoedig komen om jullie Mijn Barmhartigheid te openbaren.
Aan diegenen onder jullie die Mij door deze Missie verachten: Ik zal jullie verharde harten doorboren met de
Gave van de Heilige Geest. Binnenkort zullen alle twijfels die jullie nog hebben wegstromen en jullie last zal
worden opgeheven. Tot die tijd zullen jullie de pijn van de scheiding van Mij moeten verduren, die jullie werd
opgelegd door de koning van de leugens die zich verheugt over jullie afwijzing van Mij. Weersta Mij niet, Mijn
geliefden, want Ik bemin jullie met een niet aflatend verlangen. Het is met een bittere zoetheid dat Ik naar
jullie toekom, bedelend bij diegenen onder jullie die zeggen dat zij van Mij houden, om zich tot Mij te
wenden. Ik huil tranen van verdriet, omdat jullie Mij niet kunnen aanvaarden door deze goddelijke interventie
terwijl die openlijk aan jullie wordt gegeven. Jullie zouden moeten trachten om de Waarheid te verkondigen,
maar in plaats daarvan hebben jullie Mij wreed verworpen, op een wijze die niet past bij Mijn Godheid.
De Dag waarop Ik in Mijn Goddelijke Barmhartigheid kom zal de dag van verlichting zijn. Jullie zullen
onmiddellijk beseffen dat Ik jullie in een toestand van volledige overgave gebracht heb, waarin niets
van wat jullie gedaan hebben door jullie verborgen kan worden. Voor iedere daad van zwakte van
jullie kant, zullen jullie de pijn van Mijn Lijden voelen, die jullie eigen pijn zal worden. De wroeging
die jullie zullen voelen zal slechts zo sterk zijn als het geloof dat jullie in Mij hebben. Zo velen van
jullie zullen weten wat jullie moeten doen om Mijn Aanvaarding te verkrijgen. Nochtans zullen
sommigen van jullie de Verlichting van het Geweten weigeren vanwege de afstand die jullie tussen
ons geplaatst hebben.
Aan de trotse en arrogante mensen onder jullie, die jullie gezichten voor Mij tijdens De Waarschuwing zullen
verbergen, heb Ik dit te zeggen. Wees niet bang want jullie zijn van Mij. Omdat jullie een kind van God zijn,
geschapen naar Zijn Beeld, zal Ik jullie grote Barmhartigheid betonen. Vrees niet Degene die van jullie houdt
– vrees alleen degene die jullie veracht, want hij, de Boze, is jullie grootste vijand. Verwerp Mij en jullie
zullen tot slaven gemaakt worden door Mijn grootste tegenstander, maar als jullie hem afwijzen, zal Mijn
Macht jullie omvatten, jullie beschermen en jullie veilig naar Mijn Koninkrijk brengen. Ik geef jullie deze
informatie opdat jullie zullen weten dat als Ik zeg dat dit zal gebeuren, het ook zal gebeuren. En wanneer die
Dag komt, moeten jullie Mijn Woorden herinneren. Wees niet bang voor Mij, want wat is er te vrezen? Indien
Ik Mijn Leven voor jullie prijsgaf, waarom zouden jullie dan jullie leven willen afstaan aan de duivel die alleen
de vernietiging van jullie onsterfelijke ziel zoekt?
Er is maar één weg die jullie kunnen gaan en dat is tot Mij, jullie Liefdevolle Redder en Verlosser. Ik ben
jullie vangnet. Loop niet weg van jullie redding. Herinner jullie altijd Mijn Medelijden, Mijn Liefde en Mijn
Grote Barmhartigheid. Mijn Goddelijke Barmhartigheid is daar voor het grijpen.
Jullie Geliefde Jezus

1299. Humanisme is een belediging tegenover God.
Donderdag, 25 december 2014, 15:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat jullie niet in met de geest van het kwaad die de wereld corrumpeert. Laat
alles aan Mij over. Want zolang jullie Mij beminnen, Mij vereren en de anderen liefhebben in
overeenstemming met Mijn Heilige Wil, zal Ik jullie beschermen tegen het leed van alles wat zich tegen Mij
keert.
Het ergste leed dat jullie zullen moeten meemaken zal erin bestaan getuigen te zijn van zogenaamde daden
van naastenliefde en menslievende bezorgdheid en wel op wereldniveau, wat de ware intenties van Mijn
vijanden zal verbergen. In jullie hart zullen jullie weten dat de bedrieger aan het werk is. Wanneer de
seculiere wereld en diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, spreken van politiek en humanitaire
daden maar het nalaten om het belang van het menselijk leven, tot elke prijs, te beschermen, weet dan dat
dit niet is wat Ik verlang. Wanneer diegenen die zeggen Mij te vertegenwoordigen niet met dezelfde passie
spreken over het kwaad van abortus, zoals zij dat wel doen over andere daden tegen de mensheid, wees er
dan van bewust dat er iets fout gaat.
Mijn Vader zal allen straffen die Zijn kinderen vermoorden, ook de kinderen die nog gevoed worden in de
moederschoot in afwachting van hun geboorte. De uitvoerders van dergelijke misdaden zullen een vreselijke
straf ondergaan tenzij zij berouw betonen over hun zonden tegen Hem. Zij die van Mij zijn en die Mijn Kerk
op aarde vertegenwoordigen hebben het nagelaten de Waarheid te verkondigen. Moord, met inbegrip van
abortus, is een van de grootste zonden tegen God. Een buitengewone akte van berouw is noodzakelijk om
voor dergelijke zonde vergeving te ontvangen. Waarom vecht Mijn Kerk niet krachtig tegen deze zonde –
een van de meest weerzinwekkende daden van opstandigheid tegen Mijn Vader? Waarom leiden zij jullie
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aandacht af van de erkenning van de meest ernstige onder de zonden terwijl zij preken over het belang van
humanitaire daden?
Humanisme is een belediging tegenover God omdat het gericht is op de noden van de mens en niet op de
nood om berouw te hebben over zonden tegenover de Schepper van al wat bestaat. Indien jullie de
doodzonden negeren die duidelijk omschreven staan in de Wetten door God afgekondigd, en die naar
eeuwige verdoemenis leiden, dan zal zelfs een berg van medeleven voor de burgerlijke rechten van het
menselijk ras voor die zonden geen verzoening kunnen brengen.
Indien jullie in Mij geloven en Mij dienen, dan moeten jullie alleen de Waarheid spreken. De Waarheid
is dat zonde jullie grootste vijand is – niet diegenen die jullie vervolgen. Doodzonde, indien niet
berouwd, zal jullie naar de Hel leiden. Indien jullie zich in staat van doodzonde bevinden en tijd
besteden om grote daden van naastenliefde en humanitaire doelen te steunen, maar geen berouw
hebben, dan zal jullie ziel verloren gaan.
Denk aan de Waarheid. Laat jullie niet misleiden door gepraat, daden of handelingen van liefdadigheid
wanneer de belangrijkste taak erin bestaat doodzonde te bestrijden. Mijn geestelijke dienaar die weigert om
jullie te herinneren aan de gevolgen van doodzonde, begrijpt zijn of haar zending in dienst van Mij niet. Jullie
kunnen de zonden niet onder de mat vegen, uit het gezicht, alsof ze niet bestaan. Zelfs een zeer groot
inlevingsvermogen met mensen die in Mijn Naam vervolgd worden, zal niet opwegen tegen het feit dat
zondaars zich niet met Mij, Jezus Christus, verzoenen voor de vergeving van zonden.
Jullie Jezus

1300. Zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur
ontvangen.
Vrijdag, 26 december 2014, 14:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd komt dichterbij en binnenkort zullen het lijden, de ellende en de pijn,
veroorzaakt door de zonde, uitsterven.
In de tussentijd zal Mijn Liefde de wereld ondersteunen en Ik zal een einde maken aan de oorzaak van elke
overtreding en boosaardige handeling, gepleegd door Mijn vijanden. De strijd tegen het kwaad zal gewonnen
worden door de Liefde, die Ik in de harten van de goede zielen zal inprenten. Deze Liefde zal iedereen die
ermee in contact komt in verrukking brengen, en het Vuur van de Heilige Geest zal de zielen vullen van allen
die gezegend zijn met de Liefde van God.
Deze uitstorting van de Heilige Geest, zoals niet meer gebeurd is sinds Mijn Apostelen werden
gezegend met Pinksteren, zal het menselijk ras opwekken. Zeer weinigen zullen niet aangegrepen
worden door de Kracht van de Heilige Geest en zij zullen er machteloos tegen zijn.
Het is omdat God Zijn kinderen liefheeft dat Hij de mensheid deze prachtige Gave zendt. Zielen zullen
zuiverder worden en de zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur
ontvangen.
De Liefde, die zal worden gedeeld door diegenen gezegend met de Kracht van de Parakleet, zal
onmogelijk te negeren zijn en daardoor zal Satans macht verzwakt worden en zijn greep op de wereld
zal worden losgemaakt, totdat hij terug in de afgrond valt.
Verheug jullie, Mijn geliefde volgelingen, want het is dankzij de Kracht van Mijn Liefde, dat Ik de wereld en al
diegenen die Mijn Barmhartigheid aanvaarden zal redden.
Ga in Mijn Liefde. Heb elkaar lief zoals God bemint.
Jullie Jezus

1301. Moeder van Verlossing: De Goddelijke Wil is een mysterie voor de meesten
van jullie.
Zaterdag, 27 december 2014, 12:55 u.
Mijn dierbare kinderen, jullie moeten altijd vertrouwen op mijn Zoons Heilige Wil omdat Hij zoveel kwaad dat
de wereld overspoelt alleen toelaat omdat Zijn Barmhartigheid zo groot is.
Wanneer mijn Zoon ingrijpt in om het even welke daad die ergens een ontheiliging teweegbrengt, dan doet
Hij dat om het geloof te behoeden. Het Woord van Mijn Zoon is onaantastbaar en Zijn Wil is Zijn Eigen Wil,
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om ermee te doen wat Hij verlangt. Jullie wil is jullie eigen wil, maar alleen wanneer jullie hem vrijwillig aan
God geven, dan alleen kan Zijn Wil gedaan worden.
Vertrouw, vertrouw, vertrouw in mijn Zoon want alles gebeurt in overeenstemming met Zijn Wil.
Indien Hij toestaat dat het kwaad gedijt en dat Zijn volgelingen door Zijn vijanden misleid worden,
dan geschiedt dat binnen Zijn Wil en het wordt gedaan om het geloof van de gelovigen op de proef te
stellen. Gods Wil is een mysterie voor de meesten onder jullie en Hij kan gelijk wanneer beslissen
wat nodig is voor het goed van de mensheid.
Jullie moeten jullie harten toelaten vredig te blijven in liefde voor en vertrouwen in mijn Zoon, Jezus Christus.
Hij is zeer tegenwoordig onder jullie en jullie moeten hiervoor dankbaar zijn want zonder Zijn Heilige
Tegenwoordigheid, zou duisternis de wereld bedekken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1302. Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord.
Zondag, 28 december 2014, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn van de verdrukking is degene die bestaat binnen de wetten van
jullie naties, welke zich in alle opzichten verzetten tegen de Wetten van God, zowel zichtbaar als verborgen.
Want iedere Wet van God, verbroken door diegenen die jullie naties besturen, wordt nu vervangen
door een stille moordenaar van de ziel. Elke wandaad zal als een goede zaak worden voorgesteld.
Hoe slechter de handeling, des te groter het applaus. Geen spreekruimte zal gegund worden aan
diegenen die de Waarheid – het Ware Woord van God – verkondigen. Hun stemmen zullen voor het
grootste deel genegeerd worden. Maar wanneer ze wel gehoord worden, dan zullen zij als
kwaadwillig worden aangeklaagd.
De tijd is nu werkelijk aangebroken om de Waarheid binnenstebuiten te keren en als leugen te presenteren.
Het Woord wordt nu door de meerderheid (van de mensen) als een fictie beschouwd – een leugen. Gods
Wetten zijn echter moeilijk te negeren en zo zal het gebeuren dat wanneer aan diegenen die jullie naties
besturen gevraagd wordt om hun slechte daden te verantwoorden, zij zullen verklaren dat het Woord van
God gebrekkig en verouderd is.
De sluwheid van de duivel heeft ertoe geleid, om te garanderen dat zijn verdorvenheid wordt
aanvaard, dat elke morele handeling en daad onmenselijk zal worden verklaard en gericht tegen de
burgerlijke vrijheid. Maar zij die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest, zullen nog steeds in
staat zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Nooit eerder, sinds de dagen van Noach,
is de wereld overdekt geweest met zo’n bedrog. Nooit eerder heeft de mens gezondigd zoals hij nu
doet. En net zoals in de dagen van Noach heeft de zelf-obsessie van de mens zo’n uiterste limieten
bereikt dat hij gelooft dat hij macht heeft over zijn eigen lot, zover reikt de omvang van zijn
eigenliefde.
De zonde vandaag wordt met genoegen omarmd en gepromoot als een burgerrecht en daarom wordt
van jullie verwacht ze te respecteren. Indien jullie geen respect tonen voor zondige daden, dan zou
het kunnen dat jullie schuldig bevonden worden aan een misdaad. Jullie misdaad zal zijn dat jullie
het Woord van God handhaven en daarvoor zal men jullie doen lijden.
Hoe gemakkelijk wordt de mens misleid door het globaal plan om elke vorm van schuld voor zondige daden
te bannen, die in de wetten van jullie naties worden ingeschreven. Al deze dingen zijn voorspeld en zeer
binnenkort zal geen enkele onrechtmatige daad, waaronder moord, euthanasie en abortus, als verkeerd
beschouwd worden. Een tijd zal komen waarin volkerenmoord op grote schaal zal volgen op de invoering
van dergelijke wetten, die ontwikkeld zullen worden om het rechtsgeldig te maken mensen met een handicap
of die lijden aan andere fysieke aandoeningen, rechtmatig te doden.
Kwaadaardige wetten, verankerd in jullie naties, zullen leiden tot omvangrijker wetten, die alle macht van
jullie zullen wegnemen. Jullie hebben autoriteit gegeven aan diegenen die Mij verloochenen – die de Wetten
van God verachten – en daarom zullen ze meer goddeloze daden introduceren, die onvoorstelbaar leed
zullen veroorzaken. Wat kan lijken op wetten van het land, die civiele en humane rechten bevorderen, zal
leiden tot een vorm van dictatuur die het Christen-zijn tot een misdrijf zal maken.
Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord. Trap niet in de valstrik om elke wereldwijde burgerrechtencampagne te omarmen, die ontworpen is om de wereld te bekeren tot een nieuwe één-wereldreligie. Mijn
gewijde dienaren, Ik roep jullie op om het Woord van God te verkondigen en de goddeloze daden te
weigeren, die bijna elke natie die het Woord van God ontkent, in hun greep hebben.
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Het is heel gemakkelijk om de verspreiding van de rechten van de mens af te kondigen, maar er is een
moedige dienaar van Mij nodig om op te staan en te verklaren dat handelingen – die weerzinwekkend zijn
voor God – tegen Mij gericht zijn. Want dat doen zou enorme kritiek veroorzaken en jullie impopulair maken.
Vergeet niet wat Ik zei – de mens die Mij werkelijk en op een eerlijke wijze dient, zal nooit bang zijn om de
Waarheid te spreken en hij zal nooit proberen populair te zijn. Zijn enige doel zal zijn om zielen te redden.
Jullie Jezus

1303. Moeder van Verlossing: De Wil van God is onoverwinnelijk.
Maandag, 29 december 2014, 17:30 u.
Mijn geliefde kinderen, wees niet bang voor de Beloften van Christus want zij zullen jullie verlossende factor
zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus, is onder jullie tegenwoordig en Hij zal jullie nooit in de steek laten of van
jullie zijde wijken. Zijn Belofte om de wereld te redden zal voltooid worden, aangezien het de Wil van mijn
Eeuwige Vader is.
Jullie moeten weten dat de Wil van God onoverwinnelijk is en ongeacht hoe groot de hindernissen zijn die
voor jullie opgezet worden, God zal, door Zijn Godheid, al Zijn vijanden verpletteren. Jullie moeten nooit
denken dat het kwade zal triomferen want dat is onmogelijk. Door de grote Liefde van God zullen jullie naar
de Eeuwige Verlossing geleid worden en niets zal erin slagen jullie de weg te versperren. Wanneer de
vijanden van mijn Zoon jullie proberen te dwingen wetten te aanvaarden die niet van God zijn, dan moeten
jullie die weigeren. Dat kan moeilijk voor jullie zijn maar jullie zullen kracht ontvangen om verder te gaan op
jullie reis en allerlei hulp zal jullie vanuit de Hemel geschonken worden.
Leer om het werk van de Boze te herkennen door de oorlogen die jullie overal zien oprijzen; de goddeloze
wetten die in bijna alle landen geïntroduceerd worden en die het Woord van God ontkennen; en het verraad
van Jezus Christus vanwege diegenen die zeggen Hem te vertegenwoordigen, terwijl zij hun gemak nemen
en niets doen om Zijn Heilig Woord te verkondigen. Leer ook om de haat te herkennen die getoond wordt
tegenover Gods uitverkoren zielen want dan zullen jullie beseffen welke moeilijke zending hun gegeven is,
opdat zij de wereld eraan kunnen herinneren dat Gods Liefde nog steeds leeft.
Jullie moeten ook God de Allerhoogste dank betuigen voor het Leven dat Hij de mensheid schonk door Zijn
enige Zoon, Jezus Christus. Ware het niet door de geboorte van mijn Zoon en door Zijn Kruisiging, dan zou
er geen Nieuw Verbond geweest zijn om jullie het leven in heerlijkheid te geven dat jullie wacht indien jullie
ervoor kiezen het te aanvaarden.
Dit zijn de tijden om zich voor te bereiden op de nieuwe wereld, de nieuwe Hemel en de nieuwe
aarde. Verspil geen tijd met pogingen om te argumenteren over wat mijn Zoon jullie nu zegt. Leer in
plaats daarvan de Waarheid goedgunstig te aanvaarden. Ik, jullie geliefde Moeder, zal jullie naar mijn
Zoon leiden en jullie gebeden zullen jullie op allerlei manieren sterken, zodat jullie waardig gemaakt
mogen worden om de Beloften van Christus te ontvangen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1304. Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen.
Dinsdag, 30 december 2014, 19:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld behoort toe aan Mijn Vader en Mijn Koninkrijk zal oprijzen, wat er ook
gebeurt.
De wereld zal opnieuw ontstaan, aangezien het de Wil is van Mijn Vader, en in Mijn Glorie zal Ik aan allen
vrede, liefde en vreugde brengen. De vloek van de zonde zal niet meer bestaan en al Gods kinderen die Mij,
Zijn geliefde Zoon, aanvaarden, zullen eeuwig leven hebben.
Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen en op die dag zal elke traan worden weggeveegd. Mijn
Hand van Genade zal naar jullie allen reiken en zeer weinig zielen zullen Mijn Koninkrijk verwerpen.
Diegenen die dat wel doen, zullen er niet binnengaan, ze zullen echter voor eeuwig veel spijt hebben van
hun beslissing.
Wees niet bang voor de grote omwenteling want de tijd om het bederf te verwijderen is begonnen en
wanneer nieuw leven uit de bodem ontspringt, zal de nieuwe wereld die zonder einde is, iedere ziel
bekoren die zich vastklampt aan Mij. Ik Ben Liefde en Liefde zal Mij en iedere ziel volgen die
doorboord is met de Heilige Geest. Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, Mijn Tussenkomst in deze
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tijd is noodzakelijk, en spoedig zal het Nieuwe Jeruzalem uit de Hemel neerdalen en de wereld zoals
hij bedoeld was zal uit de as oprijzen.
Jullie mogen niet toelaten dat angst jullie harten vastgrijpt, er valt immers niets te vrezen, want Ik kom en Ik
bemin jullie allemaal. Laat Mij op dit moment Mijn Hand naar ieder van jullie uitstrekken en jullie arme harten
troosten. Ik Ben onder jullie aanwezig en Mijn Beloften aan de mensheid zullen in Mijn eigen tijd worden
vervuld. Wees geduldig, hoopvol en zeker van Mijn Liefde. Maar bovenal vertrouw Mij, want Ik gaf Mijn
Leven voor jullie en dus is er niets dat Ik niet doe om jullie in mijn Glorievol Koninkrijk te brengen.
Geef alles over in Mijn Heilige Handen. Ga in vrede. Twijfel nooit aan Mijn Grote Mededogen.
Jullie Jezus

1305. Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf.
Donderdag, 1 januari 2015, 23:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de persoon die volhardt in het gebed zal dichter tot Mij komen.
Met zoveel verwarring in de wereld en binnen Mijn Kerk op aarde, is de uitdaging voor de mensheid om in
staat te zijn het onderscheid te maken tussen goed en kwaad in de Ogen van God. Maar vele Christenen
zullen van Mij weggetrokken worden door een nieuwe wereldwijde vorm van evangelisatie, die zich
uitsluitend zal richten op de politiek. In plaats van te worden aangemoedigd om trouw te blijven aan Mij en te
vertrouwen in alles wat Ik Ben, zullen jullie van Mij weggetrokken worden. Jullie mogen Mijn Woord nooit
verwarren met de ambities van een seculiere wereld. Ik heb de mensheid altijd duidelijk gemaakt, door Mijn
Vaders Boek, wat daarvan de gevaren zijn. Een seculiere wereld dient enkel zijn eigen noden en mensen
met macht, ambitie en zelfzuchtige verlangens maken de regels die hem besturen.
Er is zoveel verkeerde informatie verspreid in verband met het milieu, terwijl alleen God de aarde kan
bevelen hoe te functioneren. De mens kan de aarde benadelen en beschadigen maar hij kan haar
nooit vernietigen, want al die dingen liggen in Gods Hand. Een gebrek aan vertrouwen in God
betekent dat de mens gelooft dat hij de controle heeft over het universum. De dwaze mens denkt dat
zijn daden Gods Wetten kunnen veranderen. De wijze mens weet dat God Almachtig is en zolang Hij
vereerd wordt en zijn Wetten worden nageleefd, zal de overleving van de mens verzekerd zijn. De
overleving van de aarde heeft niets te maken met de sterfelijke mens. God alleen heeft de macht om
de lucht te controleren die jullie inademen, het water dat jullie drinken en het vermogen om het leven
in stand te houden. Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf.
De mens zal anderen voor schut zetten in het belang van het eigen profijt. Hij zal liegen als dat in zijn
voordeel is en wanneer het hem uitkomt. Vertrouwen wordt snel verbroken en nu leven jullie in een tijd
waarin jullie moeten weten dat de aarde zal blijven zoals ze voorheen was en dat gelijk welke
klimaatsverandering van de Hand van God komt. Het ingrijpen van de mens in zulk een goddelijke
schepping zal enkel toegestaan worden indien dat overeenstemt met de Wil van God.
Mijn Kerk is Mijn Lichaam. Allen die in Mij geloven maken deel uit van Mijn Lichaam. Zij die deel
uitmaken van Mij zullen Mijn Leer volgen. Zij die zeggen Mijn volgelingen te leiden moeten dicht bij
het Woord van God blijven. Het is hun rol om de Waarheid te verdedigen – niet om ervan af te
dwalen.
Indien jullie van Mij worden weggetrokken en indien Mijn Woord door de wereld verworpen wordt, dan is het
de plicht van Mijn gewijde dienaren om de wereld in herinnering te brengen wat juist is en wat verkeerd.
Wanneer zij zichzelf verwijderen van zaken met betrekking tot de ziel in ruil voor zaken die uitmonden in
socialisme, weet dan dat dit een subtiele en listige misleiding is. Het verraadt ook alle vertrouwen in Mij.
Jullie Jezus

1306. Moeder van Verlossing: Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe
religie uiteindelijk gevormd is.
Zaterdag, 3 januari 2015, 17:05 u.
Mijn lieve kinderen, het gezicht van de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal onherkenbaar veranderen en zal
worden vervangen door een kerk die niet van mijn Zoon is. Vervanging na vervanging zal zich ontvouwen
naarmate de Onderrichtingen van mijn Zoon zullen overhoop gehaald worden en vervangen worden door
valse seculiere leerstellingen.
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Er is geen ruimte voor iets anders dan het Woord van God in welke Kerk ook, die van zichzelf verklaart in de
voetsporen van Jezus Christus te wandelen. Maar er zal een tijd komen dat de Kerk van mijn Zoon op grote
schaal onderdeel zal worden van een politieke beweging, en ze zal dan de weg wijzen in alle dingen die de
wereld aangaan, behalve dat ze niet trouw zal blijven aan het Woord zoals het door God werd vastgelegd. Al
deze dingen zullen gebeuren, zoals voorspeld, aangezien mijn Eeuwige Vader toelaat dat Zijn vijanden het
Lichaam van Zijn eniggeboren Zoon verslinden – maar slechts voor een beperkte tijd. Hij staat deze
beproevingen toe om de sterkte te testen van diegenen die de Waarheid kennen en diegenen die trouw
blijven aan Zijn Kerk, maar ook van diegenen die de rug zullen toekeren in het voordeel van de leer van de
duisternis.
Het zal enige tijd duren voordat al deze veranderingen zullen plaatsvinden, maar de zaden zijn
geplant. Alle religies zullen verenigd worden als één en dan versmelten met overheden als onderdeel
van een nieuwe wereldwijde eenheid en zij zullen het voortouw nemen, totdat de mens der zonde
binnentreedt om zijn zetel te bezetten. Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe religie
uiteindelijk is gevormd en die zal verkondigen dat al wat naar voren gebracht wordt, voor het welzijn
van allen is.
Bid, bid, bid lieve kinderen voor de kracht om de pijn te verdragen, die hiervan het gevolg zal zijn. Mijn Zoon,
Jezus Christus, weent tranen van groot verdriet over de manier waarop Hij verraden wordt en voor de zielen
die Hem onderweg zullen verloren gaan. Het zal aan Zijn trouwe gewijde dienaren zijn om het schip te
besturen, dat Zijn Ware Kerk op koers zal blijven houden wanneer zij in woelige en stormachtige wateren
vaart. Maar wees er alstublieft van verzekerd dat elke genade zal worden toegekend aan diegenen die trouw
blijven aan de Heiland en Verlosser van de wereld tijdens deze schrijnende en moeilijke tijden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1307. Donder en bliksem zullen neerslaan op de Tempel van de Heer.
Zaterdag, 3 januari 2015, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen God door de profeten aan de wereld de Waarheid gaf, was dat van Zijn kant
een Daad van Barmhartigheid. Velen hadden God vergeten, aanbaden valse goden – die tot de hiërarchie
van Satan behoren – zodat zij begonnen te geloven in hun eigen onoverwinnelijkheid. Indien God niet was
tussenbeide gekomen dan zouden vele mensen een vreselijke bestraffing ondergaan hebben.
Wat God aan de profeten vertelde sinds het begin, gebeurde ook. De waarschuwingen die Hij aan de
mensheid gaf hadden als resultaat dat diegenen die er acht op sloegen, gered werden terwijl diegenen die er
zich niets van aantrokken, verworpen werden. Al wat voorspeld is zal ook plaatsvinden en zij die God
tegenwerken in Zijn pogingen om vrede en verlossing te brengen aan Zijn kinderen, zullen rekenschap
moeten afleggen voor hun verzet. Omdat de Waarheid verdraaid werd en het Woord van God werd ontkend,
zullen de mensen hun rug blijven keren naar het Heilige Woord van God. Hun val in de duisternis zal
uitlopen op een straf vanwege God de Allerhoogste.
Het bedroeft Mijn Eeuwige Vader te zien hoe diep de mens gevallen is bij het najagen van al wat hem
genoegen kan verschaffen. Maar de dag waarop het Heilig Offer eindigt en het uur waarop de
bedriegers Mijn Altaar ontheiligen, zullen de laatste doorn zijn waarmee ze Mijn Zijde doorboren. Op
de vastgestelde tijd zullen donder en bliksem neerslaan op de Tempel van de Heer en hij zal
dreunend ineenstorten. Wee de mens die deelneemt aan deze heiligschennis want hij zal geen enkel
uitstel krijgen en als een steen in de afgrond vallen. Niemand zal dan de mens verdedigen die Mijn
Altaar ontwijdt, want eens de Hand van God als een zware bijl neerdaalt, zullen zij de Waarheid
erkennen.
Velen mogen dan van God zijn afgevallen, voor het grootste deel zullen velen toch nog Zijn hulp inroepen,
op zoek naar vertroosting in Zijn Armen. Er zal echter een kern aanwezig blijven – een troep van beesten –
wier uiterlijke verschijning de verdorvenheid in hun binnenste maskeert, die de zielen zullen aansporen,
verleiden en naar zich toe trekken, wier verharde harten hen tot de perfecte trawanten maakt in de
samenzwering om Mijn Lichaam te ontheiligen. Dat is de groep, lang geleden al voorspeld, die zal proberen
de mensheid te vernietigen. Hun macht, hoewel zij groot kan lijken, zal echter begrensd zijn. Mijn Vader zal
alleen tot aan die grens zo veel tegenstand tegen Mij, Zijn eniggeboren Zoon, toelaten.
Wie goed zijn van hart zullen zich verzamelen en naar Mij komen. Het is door de zonden van hoogmoed en
arrogantie dat de grootste verdeeldheid onder de mensen zal ontstaan en, tenzij zij hun zwakheden terzijde
schuiven, zullen zij Mijn Barmhartigheid onmogelijk kunnen aanvaarden.
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De Waarheid moet gehandhaafd blijven want indien jullie gelijk wat vertrouwen behalve de Waarheid – het
Woord van God – dan zullen jullie eindigen met niets.
Jullie Jezus

1308. Diegenen die zichzelf verheffen voor Mij maar kwaad spreken van anderen
zullen van Mij worden afgesneden.
Zondag, 4 januari 2015, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, indien een mens die niet gelooft in Mij of in Mijn Woord, en die de gave van
onderscheiding heeft gekregen, naar Mij toekomt en vraagt om Mijn Hulp en Mijn Barmhartigheid, dan zal Ik
die redden en hem verlossing schenken. Indien een mens die Mij kent maar die Mij verraadt en nadien naar
Mij toekomt en poogt zijn daden te verdedigen, hem zal Ik afwijzen want hij heeft de ergste zonde begaan.
Mijn ergste vijanden zijn diegenen die gezegend waren met de Waarheid maar wier hoogmoed hen
deed geloven dat zij gemachtigd waren te handelen in Mijn Naam. Ik werd verraden door één van Mijn
Eigen Mensen toen Ik op aarde rondliep en niet door diegenen die Mij niet kenden. Datzelfde zal altijd
het geval zijn tot het tijdstip van de Grote Dag.
Diegenen die zichzelf voor Mij verheffen maar kwaad spreken van anderen zullen van Mij worden
afgesneden. Diegenen die van Mij afgesneden zijn omdat zij Mij verwerpen, maar die zich uiteindelijk
tot Mij wenden, zullen eerst gered worden. Wees voorzichtig wanneer jullie verklaren bij Mij te
behoren, want een wijs persoon zal Mij liefhebben ongeacht de genaden die hij ontvangt. Hij zal nooit
prat gaan op zijn heiligheid, zijn godvruchtig leven of zijn inzicht in Mijn Woord. Hoogmoed is de
ondergang van diegenen die denken dat hun kennis van Mij groter is dan die van anderen. Het zijn
diegenen die als kleine kinderen tot Mij komen die Ik dichter bij Mijn Heilig Hart breng. Dat zijn de
zielen die Mij onvoorwaardelijk beminnen en die het niet nodig vinden om hun liefde voor Mij te
etaleren zodat anderen hen zullen bewonderen en naar hen opzien. Het is de mens die alles in Mijn
Handen toevertrouwt, wanneer hij de Waarheid verkondigt, die Mij de zielen brengt die Ik verlang,
niet de mens die meent dat hij geweldige lofbetuigingen verdient om dat te doen.
De Boze krijgt toegang tot de zielen van diegenen wier mening over hun eigen grootheid, in Mijn Ogen, elke
liefde overstijgt die zij mogelijks voor Mij hebben. Hij gebruikt deze zielen dan op zo’n wijze dat zij, door hun
geslepenheid, onwaarheden zullen verspreiden in Mijn Naam. De zonde van hoogmoed is de belangrijkste
oorzaak van elke denkbare zonde tegen Mij. Jullie moeten je altijd inspannen om te vechten tegen de
verleiding om Mij te verraden wanneer jullie menen dat enige kennis van Mijn Heilig Woord jullie de autoriteit
verleent om jullie mening te ventileren over hoe God werkt in Zijn Plan van Verlossing. Alleen Hij Die boven
alles verheven is, heeft het recht om dat te doen. Alle zielen moeten hun knie buigen voor Hem en zich niet
opdringen om te doen wat zij menen dat Zijn Heilige Wil is, indien dat betekent dat in Zijn Heilige Naam een
of andere levende ziel beledigd wordt.
Luister oplettend naar wat Ik jullie nu meedeel. Indien jullie Mijn Woord, of de Waarheid, verraden hebben
dan moeten jullie Mij vragen om jullie te bevrijden van jullie zonden, want jullie zullen niet de tijd krijgen die
jullie verwachten om vertroosting te zoeken in Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Jullie Jezus

1309. Zonder Mij zou de dood het lichaam en de ziel van de hele mensheid opeisen.
Dinsdag, 6 januari 2015, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens Mij de rug toekeert, ween Ik van groot verdriet, maar Ik Ben
Geduldig en Vergevingsgezind. Indien hij Mijn Woord verwerpt en niet langer liefde toont tegenover anderen,
wat hij wel zou doen indien hij in Mijn Voetstappen zou volgen, dan veroorzaakt Mij dat veel pijn. Maar toch
Ben Ik Geduldig in de hoop dat hij tot Mij zal terugkeren. Maar wanneer iemand zielen van Mij ontvreemdt en
hen naar de eeuwige duisternis voert, dan behoort alle wraak aan Mij en Ik zal een grote straf over hem
doen neerkomen. Deze straf kan bestaan in de vorm van lijden dat, indien hij geluk heeft, hem kan redden
door zijn lot nederig te ondergaan.
Mijn Barmhartigheid is eindeloos, maar wanneer Ik te schande gemaakt word door daden van grote
wreedheid, begaan tegen Gods kinderen, dan moet Mijn Toorn gevreesd worden. Weet dat Ik Mijn vijanden
zal straffen, maar dat is voor hun eigen heil en voor de redding van al diegenen met wie zij in contact komen.
Komt er dan geen einde aan de verachting die Mij, Mijn Woord en Mijn Plan van Redding te beurt valt,
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zodanig dat de hoogmoedige, arrogante en onwetende mensen zich niet langer zullen verlagen? Het
antwoordt luidt dat hun boosaardigheid onuitputtelijk is.
Nooit tevoren ontbrak het zo aan liefde onder de mensen als nu. Geen enkele levende ziel op aarde is
immuun voor de invloed van Satan. Zij die verkeerdelijk geloven dat zij in Mijn Gunst staan, maar
anderen hardvochtig behandelen, zullen de zwaarte van Mijn hand voelen. Mijn geduld neemt af, Mijn
Hart is bezwaard en Mijn Verlangen verzwakt om diegenen te redden die anderen proberen te
vernietigen.
De sluwheid van de Boze gaat jullie verstand te boven. Hij zal zelfs de sterksten in het geloof overtuigen Mij
te beledigen, door ernstige zonden, en diegenen met een klein geloof doen bezwijken, erger nog, tot in de
diepten van wanhoop. Niemand is veilig voor Satan en tenzij jullie bidden om Mijn Barmhartigheid en Mij
persoonlijke offers brengen, zal de vernietiging van zielen toenemen.
Miljoenen zijn op dit moment voor Mij verloren en toch begrijpen niet veel Christenen de noodzaak om te
bidden. Alleen het gebed zal de invloed van de duivel tenietdoen en Ik vraag jullie om meer tijd in gebed
door te brengen om zo de greep die hij over het menselijk ras heeft te verzwakken.
Zonder Mijn Tussenkomst zouden vele miljoenen zielen méér verloren gaan. Zonder Mijn
Barmhartigheid zouden velen van hen die bestemd zijn voor de eeuwige duisternis Mijn Gelaat nooit
aanschouwen. Zonder Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, zou er geen leven zijn – geen
leven van het lichaam en geen leven van de ziel. Zonder Mij, zou de dood het lichaam en de ziel van
de hele mensheid opeisen, maar omwille van Mij, zal de dood niet meer aanwezig zijn in de nieuwe
komende wereld. Omdat Ik de dood overwonnen heb door Mijn Verrijzenis, zullen ook jullie hem
verslaan. De Dood zal in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde niet langer bestaan. Het lichaam en de ziel
zullen een levende eenheid vormen – een Gave, die niet mag verworpen worden.
Jullie mogen Mijn Belofte nooit vergeten – allen die met Mij en in Mij zijn hebben eeuwig leven.
Jullie Jezus

1310. Moeder van Verlossing: Ofwel nemen jullie het Woord van God aan, door Hem
voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet.
Woensdag, 7 januari 2015, 16:30 u.
Mijn lieve kinderen, jullie moeten voorbereidingen treffen voor de Plannen van mijn Zoon om jullie allen in
Zijn Ogen te redden. Zijn Tijd van Tussenkomst om de geest in jullie tot leven te wekken, komt naderbij.
Bid, bid, bid voor al de verloren kinderen in de wereld die alle verbindingen met mijn Zoon verbroken hebben
ofschoon zij gespeend werden met de Waarheid. Binnenkort zullen zij niet langer in twijfel verkeren over Zijn
Bestaan en jullie moeten bidden opdat de menselijke trots niet opduikt tussen hen en de Barmhartigheid van
God. Jullie moeten in het bijzonder bidden voor die zielen die mijn Zoon op vele wijzen verraden hebben,
opdat zij de moed mogen ontvangen zichzelf te vernederen voor Hem en te smeken om Barmhartigheid.
De Waarheid, lieve kinderen, die aan de mensheid gegeven is in de Openbaring van mijn Eeuwige
Vader door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, wordt verscheurd. Sluit jullie niet aan bij eender
welke leer die de Waarheid niet helemaal als één geheel handhaaft. Zeg nooit dat slechts een deel
van de Waarheid belangrijk is om dan de rest ervan te ontkennen. Ofwel nemen jullie het Woord van
God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet. Tijd is van geen betekenis. Wat
duizenden jaren geleden door het Woord van God aan de mensen werd bekendgemaakt, is niet
veranderd en kan niet veranderen. Alles wat van God komt moet ongeschonden blijven, ongeacht
hoe moeilijk dat is. Trouw blijven aan Gods Onderrichtingen vereist grote sterkte, volharding en een
vastberaden beslissing.
Liefde is de weg waarop jullie trouw kunnen blijven aan mijn Zoon maar die liefde moet onvoorwaardelijk
zijn. Zij mag nooit bezoedeld worden door eigenliefde want die bewijst geen eer aan God. Indien jullie God
werkelijk beminnen dan blijven jullie trouw aan het Woord. Indien jullie zeggen leerlingen te zijn van mijn
Zoon, Jezus Christus, dan moeten jullie Zijn Onderrichtingen zonder voorbehoud volgen. Jullie moeten
elkaar liefhebben zoals Hij jullie liefheeft – zonder voorbehoud. Jullie kunnen niet beweren dat jullie God
beminnen indien jullie elkaar niet liefhebben. Jullie kunnen niet in Zijn Voetspoor treden indien jullie niet
diegenen vergeven die tegen jullie zondigen.
Alleen wanneer jullie trouw blijven aan de Wetten van God, zullen jullie Zijn Glorievol Koninkrijk binnengaan.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

993

1311. Wanneer de liefde ontbreekt dan ben Ik afwezig in de ziel.
Vrijdag, 9 januari 2015, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd dat alle Christenen van over de hele wereld zich verenigen tegen de
verachting die door miljarden betoond wordt tegenover de Waarheid – het Heilig Woord van God.
Elke zonde tegen God wordt nu beschouwd als aanvaardbaar in Mijn Ogen. Zonden die weerzinwekkend
zijn voor Mij, zullen spoedig voorgesteld worden als heilig in Mijn Ogen, maar dat kan nooit het geval zijn.
Wanneer jullie iets voorstellen dat niet van Mij komt en dat in Mijn Kerken voor Mij plaatsen, dan bezorgen
jullie Mij veel pijn.
Het is voor Christenen nooit zo moeilijk geweest om Mijn Doornig Pad te volgen als vandaag. Leugens,
leugens, leugens worden jullie in Mijn Naam gegeven en jullie mogen Mijn Onderrichtingen nooit vergeten of
jullie zullen misleid worden door diegenen die samenspannen tegen het Woord van God. Christen zijn
vereist veel meer dan zeggen dat men er een is. Indien jullie ware Christenen zijn dan zullen jullie alles doen
wat Ik jullie geleerd heb en de Heilige Leer volgen die in de Heilige Bijbel staat opgetekend. Mijn Woord
erkennen is één zaak maar uitvoeren wat Ik geleerd heb een andere.
Elkaar liefhebben is nooit gemakkelijk omwille van het bestaan van zonde. Jullie vijanden liefhebben
is een zware last om dragen maar indien jullie bidden om de genaden het toch te doen, dan zullen
jullie merken dat jullie liefde voor Mij groeit. Als jullie Mij werkelijk beminnen zullen jullie vrij zijn van
haat en dan zullen jullie echte vrede kennen naar geest en ziel. Indien jullie Satan toestaan jullie te
verleiden anderen te haten zullen jullie in een verschrikkelijke duisternis terechtkomen. Haat is als
onkruid dat snel groeit en zich verspreidt. Wanneer haat in de ziel woekert, dan zal hij haar
uiteindelijk geheel verslinden. Hij zal een kwellende onrust veroorzaken en zij die ervan vervuld zijn
zullen nooit vrede vinden. Haat brengt haat voort en verspreidt zich snel van de ene ziel naar de
andere. Eens Satan zich in deze zielen geïnstalleerd heeft zal hij hen nooit verlaten tenzij zij zich
bekeren en oprecht berouw betonen.
Liefde maakt een eind aan elke soort haat, maar tenzij jullie je zielen verwijderen van hen die haat
aanwakkeren, zullen jullie in wanhoop ondergedompeld worden. Een ziel die geen spijt heeft over haar
boosaardigheden kan Ik niet redden. Ik wacht op jullie belijdenis (biecht) en wanneer jullie tot Mij komen en
Mij smeken jullie te ontlasten van de vloek van de haat, zal Ik Mij naar jullie uitstrekken en jullie bij de hand
terugtrekken in Mijn Toevlucht van Vrede.
Vrede en liefde kunnen enkel van God komen. Zoek Mij altijd want Ik Ben Liefde. Wanneer de liefde
ontbreekt dan ben Ik afwezig in de ziel.
Jullie Jezus

1312. God de Allerhoogste: Mijn Macht overschrijdt al wat bestaat in deze wereld en
ver daarbuiten.
Zaterdag, 10 januari 2015, 15:36 u.
Mijn liefste dochter, de mensheid heeft zich tegen Mij gekeerd en tegen alles wat Ik naar Mijn Beeld
geschapen heb en daarom is Mijn Smart groot.
Mijn kinderen zullen gered worden door de Tussenkomst van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus en dit
zal zeer spoedig gebeuren. Alvorens die dag aanbreekt vraag Ik al diegenen die Mij beminnen om de
Waarheid; Mijn Zoon en Zijn Liefde te erkennen; en te bidden om Zijn Barmhartigheid.
Jullie, die Mijn Zoon liefhebben, moeten Zijn Belofte in herinnering houden om de wereld te verlossen en de
zonde uit te roeien alvorens Zijn Glorievol Koninkrijk neerdaalt. Het leven van het lichaam en de ziel zullen
eeuwig zijn en zij die de Barmhartigheid van Mijn Zoon aanvaarden zullen deze Grote Gave verwerven. Zij
die dat niet doen, ontvangen haar niet.
Kom, Mijn kinderen, en aanvaard Mijn Woord want het is eeuwig en niets kan het vernietigen. Mijn vijand
kookt van woede op dit moment omdat hij weet dat de wereld zal bevrijd worden van zijn invloed en hij zal
vreselijke moeilijkheden ontketenen voor die zielen van wie hij wenst dat zij de Gave van Eeuwig Leven
weigeren.
Jullie zullen boven jullie krachten beproefd worden in jullie geloof in de Allerheiligste Drie-eenheid
en velen van jullie zullen ten val komen. Het ware geloof vereist oprecht vertrouwen en tenzij jullie
vertrouwen op de beloften van Mijn Zoon, zullen jullie van Hem gescheiden worden.
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Elk afzonderlijk kind van Mij zal binnenkort het bewijs van Mijn Bestaan ontvangen. Wanneer dat teken
gegeven is, twijfel er dan niet aan, want het is om jullie in Mijn Toevluchtsoord te brengen dat Ik het aan jullie
vermaak.
Vele tekenen van Mijn Bestaan werden de wereld gegeven en nu zal Ik er jullie nog veel meer geven. Vrees
niet want Ik zal elke ziel achterna zitten en er is er niet één onder jullie die Ik niet met een teder hart bemin.
Ik bemin Mijn vijanden, ook diegenen die Mij martelen met hun boosaardigheden. Maar weldra zal de Gave
die Ik hun zal brengen een slapende liefde voor hun Schepper in hun harten doen ontwaken. Hun liefde en
Mijn Goddelijke Liefde, samen, zullen het kwaad verslaan. Ik zal al hun angsten en tranen wegvegen.
Jullie, Mijn lieve kinderen, zullen deze Gave ontvangen wanneer jullie haar het minst verwachten.
Want die tijd komt naderbij en het aanschijn van de wereld zal voor altijd veranderd worden voor het
heil van allen.
Mijn Macht overtreft al wat van deze wereld is en verre daarbuiten. Mijn Koninkrijk is eeuwigdurend.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1313. Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde.
Woensdag, 14 januari 2015, 15:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een kind van liefhebbende ouders die liefde ook voelt, dan zal hij of zij
opgevoed worden met een grote zin voor bemoediging en vertrouwdheid.
De liefde van een kind dat het geluk heeft liefdevolle ouders te hebben, komt voort uit een
ingeworteld gevoel van vertrouwen. Dat vertrouwen is totaal. Hetzelfde is waar voor elke levende ziel
die Mij onvoorwaardelijk liefheeft. Mijn Liefde voor hen is onwankelbaar. Vertrouwen is de sleutel tot
ware liefde. Al Mijn kinderen worden bemind al is hun liefde voor Mij niet altijd aanwezig.
Bemin Mij en jullie zullen vrede vinden. Bemin Mij en jullie zullen alle mensen liefhebben die kinderen zijn
van God. Deze liefde is een natuurlijke zaak. Zonder die liefde kunnen jullie niet gaaf zijn.
Wanneer Ik in jullie Ben, zullen jullie de wereld zien zoals Ik die zie, zowel in al zijn glorie als in al zijn
onvolkomenheden. Jullie zullen de obstakels herkennen die de mensheid in de weg staan en jullie zullen de
ellende voelen wanneer jullie getuigen zijn van gelijk welke vorm van haat want haat is het tegengestelde
van liefde.
Bid, bid, bid dat de liefde tot God levend moge blijven in de wereld, want zonder haar zullen jullie je verlaten
en eenzaam voelen.
Bemin Mij zoals Ik al Gods kinderen bemin en Ik zal grote Genaden over jullie uitstorten en jullie zullen het
kwaad in al zijn vormen overwinnen.
Jullie geliefde Jezus

1314. Zij rechtvaardigen de zonden zodat zij hun leven niet hoeven te veranderen.
Vrijdag, 16 januari 2015, 11:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil kan nooit overwonnen worden want hij is eeuwig.
De mens heeft op vele wijzen tegen God gerebelleerd maar wanneer de wil van de mens wordt verstrengeld
met de Wil van God, dan zullen al diegenen die de Wil van God bevochten alles verliezen. Zij die
zachtmoedig van hart zijn en Mij erkennen na de Waarschuwing zullen de wereld beërven.
De wereld die komt kent geen einde en zal vrij zijn van zonde. Lof aan al diegenen die hun rechtmatig
erfdeel verwerven, want dat maakte vanaf het begin deel uit van Mijn Vaders Plan – het Goddelijke plan
waarvan de mens niet helemaal op de hoogte is.
Het is belangrijk dat ieder van jullie de verleiding tot zonde bestrijdt, hoewel dat nooit gemakkelijk zal zijn.
Blijf beroep doen op Mij wanneer jullie geloven tegen Mij te hebben misdaan. Ik Ben er altijd en zal om het
even welke zonde vergeven, met uitzondering van de eeuwige zonde van de lastering tegen de Heilige
Geest. Al wat jullie moeten doen is jullie naar Mij toekeren.
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Deze wereld van Mij is vol van boosaardigheid, bedrog en de geest van het kwaad maar ook de liefde leeft
er. Het is de liefde die de mens voor zijn naaste heeft die Mij onder jullie aanwezig houdt en ook het gebed,
dat het kwaad in het nauw drijft.
Ik vraag niet dat jullie je leven zouden besteden met heel de dag te bidden, elke dag, want dat is niet
wat Ik van jullie verlang. Al wat Ik vraag is dat jullie Mijn hulp zouden inroepen en dat jullie God
zouden eren. Om Mijn Belofte aan de wereld te vervullen en ervoor te zorgen dat jullie allen het
eeuwig leven hebben, is het enige wat jullie moeten doen trouw blijven aan de Wetten van God zoals
die duidelijk uiteengezet zijn in de Tien Geboden.
Volg Mij, jullie Jezus, en onthoud alles wat Ik jullie geleerd heb. Het is van geen nut te stellen dat jullie Mij
liefhebben indien jullie het Woord van God verwerpen. Jullie moeten eerst elkaar liefhebben en voor anderen
doen wat jullie ook voor jezelf zouden doen. Beleef Mijn Woorden door jullie gedachten, daden en
handelingen en dan zullen jullie werkelijk van Mij zijn. Haat speelt geen rol in Mijn Werk hoewel alles wat Ik
zei, toen Ik op aarde rondging, grote kritiek uitlokte omdat de mensen hun leven niet wilden veranderen.
Vandaag wordt Mijn Woord verworpen omdat de mensen de Waarheid niet willen aanhangen. In
plaats daarvan rechtvaardigen zij de zonde zodat zij hun leven niet moeten veranderen. Er is dus
eigenlijk niets werkelijk veranderd.
De slavernij van de zonde, waarbij de mens zich ketent aan de invloed van Satan, is vandaag sterker dan
vroeger. Bevrijd jullie er nu van en zoek Mij. Onthoud dat jullie zonden enkel kunnen vergeven worden
terwijl jullie nog leven – niet nadat jullie deze aarde hebben verlaten.
Wanneer zal de mens het Woord van God aanvaarden en weten dat alles wat Hij zei waar was? Alles wat
Hij zei dat Hij zou doen, is waar, en al wat Ik jullie nu zeg is waar. Helaas, velen van jullie zullen nooit
luisteren en tegen de tijd dat jullie de Waarheid beseffen zal het te laat zijn. Jullie moeten je toekomst nu
beschermen door te leven naar het Woord van God.
Jullie Jezus

1315. Ik heb jullie nodig zoals jullie Mij nodig hebben.
Zaterdag, 17 januari 2015, 18:18 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, jullie Jezus, jullie Verlosser die spreekt.
Veel mensen die deze boodschappen lezen zijn beangstigd. Angst brengt een vorm van haat mee omdat
velen Mij niet willen erkennen. Angst is begrijpelijk maar mag jullie vertrouwen niet verduisteren. Ik doe enkel
een oproep tot jullie opdat jullie naar Mij zouden komen. Ik heb geen enkel verlangen jullie te kwellen. Jullie
tijd op aarde is beperkt maar de tijd die jullie met Mij zullen doorbrengen is voor de eeuwigheid.
Indien Ik jullie bemin waarom zou Ik jullie dan niet waarschuwen voor de gevolgen die het verwerpen van
Mijn Barmhartigheid meebrengt? Het enige wat Ik nodig heb en wat Ik verlang is jullie allen in Mijn Koninkrijk
te brengen. Ik vertel jullie geen zaken die niet in Mijn Heilig Boek staan. Neen. Integendeel, Ik herinner jullie
gewoon aan de Waarheid en aan al de dingen die gaan gebeuren, opdat jullie naar Mij zouden komen.
Kom, Mijn kleintjes, wees niet bang van Mijn Liefde. Wees niet bang voor Mijn Koninkrijk want het is
jullie natuurlijke geboorterecht. Daarvoor was het dat Ik Mijn Leven prijs gaf op aarde. Ik heb jullie
nodig net zoals jullie Mij nodig hebben. Ik Ben bescheiden in Mijn wensen en verlang enkel jullie te
omhullen met een leven van grote pracht waarin jullie zullen genieten van Eeuwig Leven. Waarom
dan zijn jullie bang voor Mijn Roepstem? Ik bemin jullie. Ik zou jullie nooit kwaad doen. Het enige
kwaad waarmee jullie geconfronteerd worden komt van jullie zelf. Ik Ben altijd hier, met grote
verwachting uitziend naar jullie liefde.
Mijn wereld zonder einde overstijgt alles wat jullie ooit op deze aarde zouden kunnen verlangen. Jullie leven
op aarde verbleekt in vergelijking met de voortreffelijkheid van Mijn Koninkrijk. Om jullie Eeuwig Leven te
verzekeren – jullie rechtmatig erfdeel – stierf Ik voor jullie zonden. Verloochen dit grote Offer niet want het
was met grote Eer dat Ik voor jullie gekruisigd werd.
Verwerp Mij niet nog eens een tweede keer.
Jullie geliefde Jezus
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1316. Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen.
Zondag, 18 januari 2015, 12:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij verwijdert, om welke reden dan ook, zal hij nooit
echte vrede vinden. Wanneer een mens ontdekt Wie Ik Ben dan zal zijn hart opzwellen van liefde voor Mij.
Een persoon die al zijn vertrouwen in Mij stelt zal elke vorm van lijden verdragen, want Ik zal hem daarvan
bevrijden.
Het Woord van God veroorzaakt veel onenigheid onder diegenen wier geloof zwak is. Zij die in Mij geloven
zullen grote pijn voelen in hun hart wanneer zij getuige zijn van opstandigheid tegen het Woord van God. Die
pijn is de Mijne. Indien jullie in Mij geloven dan zullen jullie de liefde ervaren die Ik voor jullie heb, binnen in
jullie ziel. Open altijd jullie hart voor Mij. Verwelkom Mij, niet met vrees, maar met verwachting. Aanvaard Mij
voor Wie Ik Ben evenals het Woord dat jullie gegeven werd en leef dan jullie leven precies zoals in de
Heilige Bijbel is neergeschreven en Ik zal op jullie wachten.
Indien jullie Mijn Onderrichtingen verwerpen en de zonde omarmen, dan zal dat jullie ondergang
betekenen. Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen. Jullie moeten te
allen tijde voorbereid zijn. Jullie moeten Mij zo dikwijls als mogelijk is, vragen om jullie zonden te
vergeven. Ik vergeef de meest verharde zondaars en daarom mogen jullie nooit bang zijn voor Mijn
Barmhartigheid. Vrees alleen het uur waarop jullie voor Mij zullen staan en rekenschap moeten geven
voor elke ongerechtigheid tegenover God. Indien jullie jezelf op dat ogenblik niet gered hebben in
Gods Ogen, dan zal er geen tweede kans zijn om dat te doen.
Jullie Jezus

1317. Moeder van Verlossing: Mensen kiezen hun eigen bestemming.
Dinsdag, 20 januari 2015, 15:30 u.
Mijn lieve kinderen, er zal binnenkort een groot bedrog uitkomen dat als een gordijn over de wereld zal
vallen. Dat bedrog zal de Waarheid bijna uitroeien maar diegenen die gezegend zijn met het Licht van mijn
Zoons Barmhartigheid, zullen de vervalsingen opmerken die het Woord van God verdringen.
Niet sedert de mens geschapen werd, zal God Zijn vijanden toelaten om voor dergelijk bedrog te bezwijken
– een bedrog dat slechts één doel heeft. Dat is om elk spoor van God in jullie samenleving uit te wissen
zodat al diegenen die niet van Hem komen, in belangrijke machtsposities verheven worden. God laat dat toe
als grootste test van het menselijk ras, om vast te stellen wie voor Hem is en wie tegen Hem.
De wereld heeft zware overtredingen begaan tegen mijn Eeuwige Vader en gaat voort zich nog dieper in
doodzonden te storten. Gewijde dienaars, met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen, hebben
meer dan veertig jaren lang gefaald in het onderwijzen van de Waarheid aan Gods kinderen. Velen van hen
zullen het bestaan van zonden niet toegeven noch zullen zij de mensen waarschuwen voor de ernstige
gevaren die doodzonden meebrengen voor de ziel. Gods dienaren hebben één plicht en dat is de gelovigen
te onderrichten in alle morele aangelegenheden en de zielen de gevaren te tonen wanneer zij geen (moreel)
goed leven leiden. Men verwijst niet meer naar de zonde als de grootste vijand, die tot gevolg heeft dat de
mens gescheiden wordt van God.
Kinderen, God verlangt niet om vrees in te boezemen maar jullie moeten nooit in de verleiding komen
te geloven dat de Hel niet bestaat, want zij bestaat wel degelijk. Mensen kiezen hun eigen
bestemming en die zielen die God niet vragen om hun zonden te vergeven, zullen zeer moeilijk de
Poorten van mijn Zoons Koninkrijk kunnen binnengaan.
Jullie moeten je altijd vastklampen aan de Waarheid. God heeft de Waarheid geopenbaard door Zijn
Profeten. Keer jullie rug niet naar de Waarheid want als jullie dat doen dan zullen jullie een valse leer
aankleven en, in dwaling, geloven dat die de poorten naar jullie erfenis zal openen.
Veel mensen worden misleid en denken dat wanneer jullie maar zorg dragen voor de materiële bijstand van
Gods kinderen, dat die zorg het enige is dat telt. Kijk naar jullie eigen ziel, lieve kinderen, want jullie hebben
er een en zij zal eeuwig bestaan, of jullie nu verblijf houden bij mijn Zoon in Zijn Koninkrijk of van Hem
verwijderd worden. Verwaarloos nooit jullie eigen zielen of jullie zullen het moeilijk vinden om jullie met mijn
Zoon te verenigen.
De Waarheid zal eeuwig leven omdat zij het Woord van God is. Zij kan nooit veranderen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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1318. De Waarschuwing zal de wereld helpen om de grootste geloofsafval van alle
tijden te bestrijden.
Dinsdag, 20 januari 2015, 20:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de Waarschuwing tot uitvoering komt zal dat de eerste stap zijn in
voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zij die Mij niet zullen aanvaarden zullen een extra kans krijgen om tijd
te nemen over de Waarheid na te denken, zo omvangrijk is Mijn Grote Barmhartigheid.
Alstublieft, verwacht deze Dag met grote vreugde want dan zullen de ongelovigen eindelijk beseffen Wie Ik
Ben. Zij zullen uit hun apathie gerukt worden en van iets wonderbaarlijks worden vervuld.
De Waarschuwing zal de wereld helpen om te strijden tegen de grootste geloofsafval aller tijden.
Door jullie naar Mij te keren gedurende die 15 minuten van eenzame strijd, en Mij te vragen jullie te
vergeven, zullen jullie vervuld worden met de Gave van de Heilige Geest. Daarna moeten jullie je
voorbereiden op de strijd anderen te helpen hun glorierijke toekomst te voltrekken.
Terwijl de Waarschuwing het geloof van de gelovigen zal doen ontvlammen en velen tot bekering brengen,
zal een groot aantal mensen, met inbegrip van priesters en hooggeplaatste leden van de clerus, ontkennen
dat zij heeft plaatsgevonden. Zij zullen velen van Mij wegleiden en daarvoor zullen zij streng geoordeeld
worden. De Gewetensverlichting zal een grote uitstorting van liefde tot gevolg hebben voor al diegenen wier
namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Dat zijn de mensen – inbegrepen vele ongelovigen – die
zich zullen bekeren en die zullen strijden om hun broeders en zusters te redden.
Mijn Tijd zal gebruikt worden om diegenen tot Mij te trekken die Mij in het geheel niet kennen, maar die toch
naar Mij zullen komen wanneer zij getuigen zullen zijn van deze grote gebeurtenis. Zij zullen Mij onmiddellijk
kennen en reageren op de best mogelijk manier.
Al deze gebeurtenissen zullen spoedig komen en wanneer de profetieën, die vanaf het begin aan de mens
gegeven zijn, zich ontvouwen, zullen zij volmaakt van betekenis zijn. Vele profetieën in het Boek der
Openbaring werden geschreven op zo’n wijze dat mensen ze zouden begrijpen door het gebruik van
symbolen. De werkelijkheid is anders, maar weet dat Mijn Tussenkomst de wereld voor altijd zal
veranderen. Daarna zullen diegenen die voor Mij zijn en Mij beminnen, Mij helpen om Eeuwig Leven
te brengen aan miljarden mensen.
Jullie Jezus

1319. Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien.
Woensdag, 21 januari 2015, 20:24 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wijsheid is een gave die aan de mens geschonken wordt door de kracht van de
Heilige Geest. Want ook al heeft de mens alle rijkdommen, macht en kostbare stenen verworven die op
aarde te vinden zijn, indien hij de Gave van wijsheid niet bezit, heeft hij niets.
Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien, die door God aan het menselijk ras
gegeven werd met behulp van de profeten. Helaas is wijsheid in de wereld van vandaag een zeldzaamheid.
Door te bezwijken voor al de dingen die door de mens gemaakt worden voor de mens, zullen jullie niet in
staat zijn al datgene te zien wat verborgen zit onder de lagen van verleidelijke zoete dampen die de wereld
bedekken, omdat de mens jacht maakt op elk genot, elke daad, elk woord en geestelijke prikkeling die niet
van God komen.
De mens is naakt in de wereld gekomen, kwetsbaar en aangewezen op anderen om hem te voeden en te
kleden. Hij wordt geboren met een lichaam en een ziel en hij zal de wereld verlaten met niets, zelfs niet met
de kleren die hij aanheeft. De mens leert van de mens maar hij moet ook leren van het Woord van God. Elke
bijkomende kennis kan een grote bonus betekenen, maar indien niet wijs gebruikt, kan ze bij anderen
verschrikkelijke pijn veroorzaken. Indien kennis wijs gebruikt wordt kan ze Gods Plan volbrengen om Zijn
kinderen te helpen en te voeden.
Het menselijk ras werd misleid omtrent de Waarheid. Dat grote bedrog zuigt de kennis en de menselijke
geest leeg. Zonde wordt niet langer slechts aanvaard maar wordt beschouwd als een deugd. Deugd wordt
nu afgekeurd en weldra zal het gewoon vermelden van Mijn Naam in het openbaar als een misdaad
beschouwd worden.
De invloed van de duivel verdraait het menselijk verstand en keert alles ondersteboven. De duivel is de
tegenpool van God en wanneer God zegt dat iets goed is dan zal de duivel jullie ervan willen overtuigen dat
het verkeerd is. Goed zal als verkeerd beschouwd worden en een slechte daad of woord zal als goed
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bestempeld worden. Alle zonden, betreurenswaardig in Gods Ogen, zullen gerechtvaardigd worden en
daarin zal elke vorm van kwaad voorkomen.
In de komende nieuwe wereldkerk zal er nooit sprake zijn van zonde en daden die uitgevoerd worden
door hen die het Woord van God wensen te handhaven, zullen onwettig worden. En dus zal wijsheid,
een Gave van God, in jullie maatschappij ontbreken omdat het menselijk ras zaken zal omhelzen die
door God veroordeeld worden.
Als de wereld jullie zegt dat het Woord van God zou moeten genegeerd worden, en erop aandringt dat jullie
deelnemen aan handelingen die uitdraaien op doodzonde, dan kan Ik jullie niet redden. De mens wordt
aangespoord om elke sluwe wet die het Woord van God ontkent toe te juichen en Mijn vijanden zijn
buitengewoon bedrijvig de loop van de geschiedenis te veranderen.
Alle goede dingen die voortkomen uit het Christelijk geloof, zullen weldra verdwijnen totdat de dag komt dat
jullie zullen vervolgd worden omwille van het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Maar voor elke
boosaardige daad die uitgevoerd wordt door hen die Mij verachten, zal God Zijn Geest uitstorten over de
Zijnen om dat kwaad ongedaan te maken. Mocht Hij dat niet doen, dan zou er maar weinig hoop resten om
Zijn kinderen te redden uit de greep van de duisternis. Satan heeft zijn invloed kenbaar gemaakt in elke
uithoek van de wereld. Zij die hij verleidt worden zijn bereidwillige trawanten die verrukt zijn wanneer zij alle
tegenstand van Gods volk ondervangen, om zo de wereld op de knieën te brengen. Maar God, omwille van
Zijn Liefde voor jullie, zal ervoor zorgen dat Wijsheid, aan de mens verleend door de Kracht van de Heilige
Geest, de beschutting wordt die Zijn trouwe dienaren zullen gebruiken om de mensen weg te loodsen van de
rook van Satan.
Het Licht van God zal helder schijnen onder Zijn volk en onder Zijn Bescherming zullen zij Zijn Woord
handhaven en anderen tot de Geest van wijsheid leiden. Zielen die Mij werkelijk kennen zullen naar Gods
Gave van wijsheid getrokken worden want zij zal schijnen als de zon en troost brengen aan al Gods
mensen, die veracht zullen worden wanneer zij openlijk hun liefde tot God belijden.
Het kwaad zal, noch kan, de Gave van wijsheid overwinnen, die God weldra zal overmaken aan allen die
Hem beminnen. Dan zal niets nog in Gods Weg staan wanneer Hij voortschrijdt om elke natie in Zijn
Liefhebbende en Veilige Armen te verzamelen.
Alle religies, alle zielen, alle naties zullen de Gave van wijsheid ontvangen. Maar ze kan alleen verkregen
worden door hen die God oprecht beminnen, want enkel door hun liefde voor Hem zullen zij in staat zijn te
bidden voor hen die niets van Hem willen weten.
Jullie Jezus

1320. God is alomtegenwoordig – Hij is overal.
Donderdag, 22 januari 2015, 20:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, geloofsafvalligheid heeft de wereld in zijn greep en spreidt zijn tentakels uit tot in
alle religies, die Mij, Jezus Christus, erkennen, en ook bij hen die Mijn geliefde Vader erkennen.
Zij die geloofsafvalligheid verbreiden doen dat op een manier die niet direct aanwijsbaar is en bedriegers
zullen omzichtig de zielen voeden tot de aanvaarding van een valse leer. Dat zal twee derde van de
Christenen tot geloofsafval brengen waarbij zij niets wijzer zullen worden. Elke Wet van God zal
omgebogen worden en voorgesteld als gepast voor de moderne wereld. Mijn vijanden zullen zo
overredend zijn en zo zorgzaam en nederig naar het uiterlijk, dat zij zelfs de meest onwrikbare en
trouwe volgelingen van Mij zullen overtuigen dat die veranderingen in Gods Ogen aanvaardbaar zijn.
Eens een Christen de Waarheid verlaat, draagt hij schuld voor het accepteren van leugens. Spoedig nadien
zal hij valse leerstellingen aannemen en vervolgens zal hij het Geloof zeer snel in de steek laten. Wanneer
de tijd rijp is zal de man van verderf alle Christenen die het Ware Woord van God verwerpen, overtuigen om
lid te worden van de nieuwe ene wereldreligie. En dat is hoe Mijn Kerk zal gekruisigd worden. Maar het Licht
van God zal over de Christenen en de Joden worden uitgestort en uit hun mond, geïnspireerd door Enoch en
Elia, zullen zij het Woord van God prediken. Dat zijn de twee religies die Mijn vijanden in het vizier zullen
nemen en die zij zullen vervolgen en hardvochtig behandelen alvorens hun te verbieden hun godsdienst op
openbare plaatsen te praktiseren. Uiteindelijk zullen zij hun kerken en tempels overnemen. Maar beschermd
door het Vuur van de Heilige Geest, zullen zij het Woord van God verspreiden. Zij zullen de moed en de
kracht vinden om God trouw te blijven.
Priesters die trouw blijven aan de Waarheid zullen het dagelijks Misoffer blijven opdragen in Mijn Naam en
zoals het bedoeld was. Zij zullen in elke natie gevolgd worden door de overblijvende (gelovigen) die gehoor
geven aan de Geest van Vuur. Gods Macht mag nooit onderschat worden. Hij zal de Zijnen leiden op hun
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weg naar de overwinning. Hij zal elke doornstruik opruimen die hun pad hindert. Hij zal hen omringen met de
Cirkel van Zijn Hemelse Bescherming en hun zielen vullen met wijsheid en met de Waarheid.
God is alomtegenwoordig – Hij is overal en Hij ziet alles. Satans macht is angstaanjagend maar hij is niet
alomtegenwoordig. Hij kan zijn invloed enkel verspreiden door de zielen die hij en zijn trawanten weten te
bedriegen. Gods Kracht kan zich in elke deel van de wereld ogenblikkelijk vermenigvuldigen. Elke actie,
goed, slecht of onverschillig, komt voort uit de vrije wil van de mens, die ofwel beïnvloed is door de Heilige
Geest ofwel door de geest van het kwaad.
Gods Kracht zal zegevieren en op de Grote Dag van de Heer, zullen Zijn vijanden machteloos zijn en door
de Hand van Mijn Vader zullen zij in de afgrond geworpen worden. De grootste straf zal neerkomen op Gods
gewijde dienaren die valsheden prediken. Omdat zij gezegend waren met de Waarheid, maar die verworpen
hebben om doelbewust zielen weg te trekken van het Woord van God, zal hun zonde de ergste zijn van alle
en daarom zullen zij nooit het Gelaat van God zien.
Jullie Jezus

1321. Moeder van Verlossing: de invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar
met een grote overstroming.
Zondag, 25 januari 2015, 14:40 u.
Mijn lieve kinderen, de Gave van Onderscheiding komt door de Kracht van de Heilige Geest en zij wordt niet
gemakkelijk gegeven. Zij moet verdiend worden. Zij wordt enkel gegeven aan hen die in vereniging zijn met
Christus en die vrij zijn van alle verwarring vanwege de bekoringen die de Boze hun voorhoudt. De Boze kan
hen die met deze Gave gezegend zijn niet bedriegen.
Wee de mens die bedrogen wordt want hij zal toelaten dat hijzelf in leugens gedompeld wordt. Bedrog komt
van Satan zelf en van hen bij wie hij binnendringt. Wie het bestaan van Jezus Christus niet aanvaardt zal het
bijna onmogelijk vinden om de rook van Satan te weerstaan, die iedereen en elk van jullie verblindt die
schuldig zijn aan de zonde van hoogmoed, met de bedoeling jullie te verslinden. Gelijk welke gewijde
dienaar van God die de Waarheid achter zich laat, zal al de gelovigen die van hem leiding verwachten, in
dwaling brengen. Daarvoor zal hij een grote bestraffing ondergaan op de Dag van het Oordeel.
De invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar met een grote overstroming en zielen die toelaten
dat hun kijk of mening over het Woord van God verandert, zullen verdrinken. Bedrog is een middel
van de Boze en zijn hoofddoel is de Kerk van mijn Zoon op aarde te vernietigen door hen die ertoe
behoren te verleiden. Open jullie ogen voor nieuwe veranderingen die zullen geïntroduceerd worden
en die de Naam van God vervloeken.
Jullie mogen nooit toestaan dat leugens invloed hebben op wat mijn Zoon jullie leerde want mijn Zoon week
nooit af van Zijn Geschreven Woord en dat zal Hij ook nooit doen. De Waarheid zal jullie ondersteunen
gedurende de beproevingen die nakend zijn en die mijn Zoons Kerk op aarde zullen geselen. Jullie moeten
je voorbereiden op deze tijden want het is bijna zover.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1322. God de Vader: Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke
godsdienst omsluiten.
Zondag, 25 januari 2015, 15:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tussenkomst om de ogen van Mijn kinderen te openen voor de Liefde van
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, komt naderbij.
Ik bemin al Mijn kinderen en Ik zal elke man, elke vrouw en elk kind dat ouder is dan zeven jaar, in het Licht
van Mijn Zoons Barmhartigheid laten komen. Bereid jullie voor op Mijn Tussenkomst want die zal er sneller
zijn dan jullie denken en wees dankbaar voor deze Grote Gave. De geestelijke oorlogvoering die jullie
meemaken in de wereld is duidelijk zichtbaar op aarde en de strijd zal zich aandienen tussen Mijn vijanden
die proberen allen te doen zwijgen die weigeren zich te laten meeslepen in vervalsingen en diegenen die
Mijn Zoon verraden.
Wanneer de Hand van Mijn Gerechtigheid neervalt zal zij het geloof op de proef stellen van allen die zeggen
voor Mijn Zoon te zijn en alleen zij die bereid zijn om het Kruis te volgen, zullen sterk genoeg blijven om de
Waarheid te verkondigen. Spoedig zullen de spinnenwebben opgetrokken worden en zal jullie de volle
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omvang van jullie erfdeel bekend gemaakt worden. De meeste van Mijn vijanden zullen deze Tussenkomst
afwijzen en zij zullen tot het bittere einde vechten om Jezus Christus te verloochenen.
Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten in het Licht van Mijn Zoon
en velen zullen Hem zien. Dat beduidt dat als resultaat velen zich zullen bekeren en zullen vragen om het
recht eeuwig te leven in de Heerlijkheid van Mijn Zoons Koninkrijk op aarde.
Ik heb beloofd dat Mijn Zoon zal plaatsnemen op Zijn Troon en dat zal in vervulling gaan. Zij die geen deel
wensen uit te maken van Zijn Koninkrijk zullen hun keuze maken op grond van de vrije wil die Ik aan ieder
van jullie geschonken heb.
Ik, jullie geliefde Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, smeek jullie je geboorterecht niet te
verkwanselen. Indien jullie dat toch doen, dan zullen jullie verslonden worden door Satan die genadeloos is
in dezelfde mate als hij leugenaar, bedrieger en aanklager is. Aan jullie wordt een Geschenk gegeven dat
aan geen enkele generatie vóór jullie werd toegekend en jullie moeten bidden dat jullie de Genaden mogen
ontvangen om Mijn Begunstiging te aanvaarden.
Kom in het Licht want indien jullie dat niet doen dan zullen jullie voor eeuwig verblind worden door duisternis.
Dat zou Mijn Hart in tweeën scheuren en Ik wens niemand van jullie te verliezen.
Ik Zegen jullie. Ik gids jullie doorheen deze Heilige Missie, die jullie gegeven is door de Allerheiligste Drieeenheid, zoals voorspeld.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

1323. Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal
niet.
Dinsdag, 27 januari 2015, 14:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, verstandelijke overwegingen spelen geen rol in de geesten van hen die het Heilig
Woord van God heftig zullen afwijzen, noch bij diegenen die hoe dan ook tegen Mij zijn, noch bij diegenen
die niet geheel en al trouw blijven aan het Woord. Jullie kunnen enkel zeggen van Mij te zijn als één lichaam
– niet als een deel van jullie lichaam. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie mij slechts beminnen met een deel
van jullie. Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal niet.
Wanneer jullie Mij verraden dan zullen jullie dat doen door jullie redenen te rechtvaardigen wanneer jullie
leugens aanvaarden over Wie Ik Ben, Wat Ik Ben en Wat Ik gezegd heb. Jullie zullen Mij buitenwerpen en
valse beschuldigingen tegen Mij uiten, net zoals jullie voorouders dat vóór jullie deden. Jullie zullen Mijn
Woord gebruiken al naargelang jullie eigen interpretatie en vervolgens de rechtschapen gelovigen ervan
beschuldigen liefdeloos te zijn. Jullie zullen Mij geselen doordat jullie Mijn Lichaam verraden en jullie zullen
verschrikkelijke pijn en lijden teweegbrengen bij hen die jullie in Mijn Heilige Naam beschuldigen van ketterij.
Gezond verstand zal aan de kant geschoven worden terwijl jullie alle mogelijke excuses gebruiken om een
weg te volgen in de tegenovergestelde richting van de weg die voor jullie gebaand werd door Mijn Dood op
het Kruis.
Satan is de grote aanklager van Gods kinderen en wanneer hij tegenwoordig is in de zielen van hen die hij
aantast, dan zal hij elke mogelijke beschuldiging uiten tegen Gods kinderen om Mijn Woord in diskrediet te
brengen. Hij zal jullie misleiden om jullie onwetend te maken met betrekking tot de Liefde die God voor jullie
heeft. Hij zal elk greintje geloof dat jullie bezitten verwoesten wanneer jullie hem de kans geven. Hij zal
misbruik maken van jullie vrije wil – een door God gegeven recht – en jullie doen geloven dan jullie kunnen
leven zonder God.
Jullie Jezus

1324. Het zal bijna onmogelijk worden om de Heilige Bijbel nog te vinden.
Woensdag, 28 januari 2015, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd naar de woestijn verdreven en voel mij ellendig in Mijn Droefheid door de
wijze waarop het Christendom in de wereld belasterd wordt.
Mijn Stem is nog slechts een fluistering te midden van het gebrul van het beest en van diegenen die Mij
verachten. Deze stemmen van misnoegdheid zullen zich nog vermenigvuldigen en het Woord overstemmen
dat van Mijn Leven kwam. Ketters, heidenen, valse zieners en profeten, verraders en liefhebbers van
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gesmolten goud zullen in eendracht oprijzen om tegen Mij te rebelleren. Zij die in Mijn Voetstappen volgen
zullen vertrapt worden en beladen met het gewicht van Mijn Kruis en zij zullen een steile berg moeten
beklimmen indien zij al het waardevolle willen vasthouden dat hun door Mij onderwezen werd.
De Heilige Bijbel zal nog nauwelijks te vinden zijn alvorens hij zal afgeschaft worden. Elke poging zal
ondernomen worden om God te ontkennen totdat het Woord zal vervangen worden door de leer van de
duisternis. Diegenen onder jullie die in Mij, jullie Jezus, geloven, mogen nooit bezwijken voor om het even
wat dat niet van Mij komt. Ik alleen behoed jullie tegen kwaad en het is alleen door Mij dat jullie Eeuwige
Redding zullen vinden.
Wees voorzichtig voor valse gebeden die jullie worden aangeboden want zij zullen niet door de
Heilige Geest geïnspireerd zijn en moeten gemeden worden. Een klein woord, een kort zinnetje of
een eenvoudige weglating hier en daar, kan een gebed in een leugen veranderen. Het kwaad is een
stille doder van de geest en is niet gemakkelijk te herkennen wanneer het vermomd is als de
Waarheid. Het is tijd om jullie tuin (van onkruid) te wieden en trouw te blijven aan alles wat Ik jullie
geleerd heb, want al het andere is zonder betekenis en kan ervoor zorgen dat jullie je geloof
verliezen.
Geloof in Mij en vertrouwen op Mijn Belofte om terug te komen in Grote Heerlijkheid, mogen nooit terzijde
geschoven worden ten voordele van de prikkeling van valse profeten, tovenaars, heidenen en ketters. Mijn
vijanden werken hard om jullie te misleiden en de meesten onder hen zijn er zich perfect van bewust Wie Ik
Ben maar zij willen Mij verwerpen, koste wat het kost. Jullie moeten als een klein en vertrouwend kind blijven
wanneer jullie Mij roepen en Ik zal jullie leiden langs de Weg naar Mijn Koninkrijk. Ik zal jullie allen
beschermen die volledig vertrouwen op Mijn Liefde en Mijn Heilige Wil. Dan alleen kan Ik tussenbeide
komen om Mijn vijanden weg te vegen en de Waarheid te verspreiden zodat de komende nieuwe wereld
door elk kind van God kan bewoond worden.
Vertrouwen, geloof, hoop en liefde zijn belangrijk indien jullie de sterkte willen vinden om aan Mijn Zijde te
blijven. Onvoorwaardelijke liefde voor Mij zal jullie grote genaden bekomen tijdens jullie reis naar Mijn
Luisterrijk Koninkrijk – de wereld die geen einde zal hebben.
Jullie geliefde Jezus

1325. Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen.
Donderdag, 29 januari 2015, 21:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in de komende tijden zullen de Rooms Katholieken en de Joden de grootste
tegenstand te verduren hebben. Zij zullen lijden onder discriminatie, verzet en haat omdat de geloofsafval de
mensheid verstikt. Hun stemmen zullen gesmoord worden terwijl leugens de geesten van Gods kinderen
verslinden wanneer de Boze de wereld door bedrog ertoe brengt om het Woord van God te verwerpen.
Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen door diegenen onder hen die sterk genoeg zijn
om het Vuur van de Heilige Geest te verspreiden totdat de Grote Dag van de Heer over de mensheid zal
neerdalen. De geest van Enoch en Elia zal hun zielen overstromen en zij zullen verontwaardiging
veroorzaken wanneer zij getuigenis geven van God, van de Waarheid en van het Leven, maar miljarden
mensen zullen die verwerpen. Zoals voorzegd, zullen deze twee getuigen tegengewerkt en bestreden
worden maar wee de mens die hen probeert te vernietigen want God zal Zijn vijanden straffen om ervoor te
zorgen dat deze twee (getuigen) de vlam van Zijn Liefde in de wereld levend houden, een wereld die
overdekt zal zijn met de duisternis van de geloofsafval.
Enoch en Elia zullen niet aanwezig zijn in menselijke vorm, maar weet dit. Ze zullen aanwezig zijn in de
geest van die twee getuigen en het zal door hun lijden zijn dat God diegenen zal redden die blind zijn voor
de Waarheid.
Wees nooit bang voor de Waarheid, vrees enkel hen die zo vol van haat zijn voor Mij, Jezus Christus, dat zij
zich zullen vernederen tot om het even welke gemene daad om deze twee getuigen het zwijgen op te
leggen. Maar zij zullen geen resultaat boeken want het Vuur van de Heilige Geest zal uit hun mond stromen
als een zwaard en in de harten snijden van hen die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben. Dan,
wanneer de tijd komt, zullen deze twee godsdiensten verbannen worden en zij die ze openlijk durven
uitoefenen zullen ervan beschuldigd worden een misdaad te plegen. Afgebrand tot op de grond
zullen de Tempels ashopen worden en de wereld zal zich verblijden in de vernietiging van Gods
Getrouwen en hun ondergang vieren.
Daarna echter zal de klank van Gods Stem gehoord worden in elke uithoek van de wereld en uit de as zal
het Nieuwe Begin, het Nieuwe Jeruzalem oprijzen, een nieuwe zuivere wereld zonder zonde.
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Jullie Jezus

1326. Spoedig zullen de hemelen opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal
over jullie neerdalen.
Woensdag, 4 februari 2015, 20:06 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, inbegrepen Zijn Heilig
Woord, is zeer sterk in deze tijd. De liefde in het menselijk hart, die van nature aanwezig is in de ziel van elk
kind dat geboren is in de wereld, is koud geworden in de harten van de mensheid.
Liefdadigheid en naastenliefde zijn verdampt en de mens zal zich, zoals voorspeld, keren tegen zijn broeder,
zuster, vader, moeder en buur wanneer de eindstrijd om de zielen zijn hoogtepunt bereikt. De goede,
zachtmoedige en nederige mensen zullen vertrapt worden en zij die kwaadwillig zijn en zonder liefde in hun
ziel, zullen diegenen die de Waarheid durven spreken, intimideren.
Mijn Vader, op wiens Heilig Bevel Ik spreek tot de wereld, heeft Mij de opdracht gegeven om deze
waarschuwing openbaar te maken. Bereid jullie voor om Mij te ontmoeten want spoedig zullen de hemelen
opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal over jullie neerdalen. Zij die zachtmoedig zijn van hart en
wier zielen vol van liefde zijn voor anderen, zullen beloond worden met de Gaven die Ik op die dag zal
meebrengen. Aan de anderen zeg Ik het volgende. Voor elke slechte daad, elk kwaad woord of gemene
handeling waaraan jullie schuldig zijn en voor het leed dat jullie anderen hebben aangedaan, zullen jullie de
pijn van jullie ongerechtigheden ervaren zoals Mijn Ogen die gezien hebben. Omdat zeer velen geschokt
zullen zijn bij het zien van de toestand van hun zielen, vraag Ik jullie om niet bevreesd te zijn. Vertrouw
gewoon op Mijn Grote Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie te straffen of te veroordelen maar om de liefde in
jullie binnenste op te wekken, die jullie voor Mij verloren hebben.
Kom jullie allen, de tijd van Gods Tussenkomst is dichtbij en diegenen die hun ziel voorbereiden door de
acte van verzoening en door de Biecht, zullen gespaard blijven van de pijn der zuivering.
Jullie Jezus

1327. Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is.
Zaterdag, 7 februari 2015, 21:37 u.
Mijn zeer geliefde dochter, mijn strijd versterkt om vrede te brengen aan al Gods kinderen en om elke mens
op te nemen in de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde. Ik zal tot het einde vechten om de mensheid
te redden van het kwaad dat haar door Mijn vijand werd toegebracht.
Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben en Mijn Woord onderhouden om sterk te blijven tegenover de haat
tegen Mijn Heilig Woord waarvan jullie getuigen zullen zijn. Indien jullie Mijn Woord verwerpen dan
verwerpen jullie Mij. Jullie zullen de betekenis van Mijn Dood op het Kruis niet begrepen hebben.
Het vereist grote moed en uithoudingsvermogen om een leven in Mij te leven, want jullie zullen nooit met
rust gelaten worden wanneer jullie openlijk jullie geloof in Mij belijden.
Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is. Ik ben jullie reddingsboei in tijden van
tegenspoed. Ik Ben het Leven zelf en alle dingen die goed zijn komen van Mij. Kwaad in welke vorm dan ook
kan niet van Mij komen, dat is onmogelijk. Zolang de wereld niet aanvaardt dat Satan bestaat, zolang zullen
zij ook nooit het Bestaan van God aanvaarden.
Satan en elke gevallen engel die door Mijn geliefde Vader uit de Hemel geworpen werd, doen haat ontstaan
in de zielen van hen die toestaan dat zonde hen wurgt. Uit de zonde van hoogmoed komen alle andere
zonden voort. Hoogmoed was de ondergang van Lucifer. Hoogmoed is de zonde waardoor de mens zichzelf
aansluit bij de Boze. Hoogmoed zal de ondergang zijn van de mensheid.
Jullie moeten Mij onvoorwaardelijke beminnen en dat is geen gemakkelijke prestatie. Mij beminnen
wil zeggen het Woord van God aanhangen. Als jullie daar van afwijken zal jullie liefde voor Mij
wegkwijnen totdat jullie tenslotte zullen leven naar jullie eigen regels.
Jullie Jezus
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1328. De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens.
Zondag, 8 februari 2015, 08:31 u.
Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Heilige Geest deze Boodschappen doordringt, verspreidt Mijn
Woord zich als de bliksem, zoals het tijdens Mijn Tijd op aarde geschiedde. De snelheid waarmee de Heilige
Geest zich verspreidt gaat het verstand van de sterfelijke mens te boven. En omdat de Parakleet, door de
Macht van God, de zielen overstroomt van allen die nederig zijn van hart, zal de geest van het kwaad
volgen, overal waar Hij Tegenwoordig is.
De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens, maar hij is machteloos tegen de kinderen van
God die in Hem al hun vertrouwen stellen. De geest van het kwaad zal altijd maar één motief hebben en dat
is te misleiden. Satan, de grote misleider, zal de hoogmoed in de ziel gebruiken om de mens ervan te
overtuigen dat zijn gebrekkige manier van redeneren kan voorschrijven wat juist is of verkeerd. Het
slachtoffer zal geloven dat hij zijn eigen lot onder controle heeft en daarom is zijn geloof, hoe weinig hij ook
mag hebben, bijzaak.
Vrijheid van het geweten kan zwakke zielen ertoe brengen het Bestaan van God te verwerpen. Andere
zielen, die het Bestaan van God wel aanvaarden, zullen hun persoonlijke opvattingen toelaten hun eigen
interpretatie voor te schrijven omtrent Wie God is en hoe God reageert op zondaars. In beide gevallen zullen
zij de Autoriteit van God afwijzen ten gunste van wat zij wensen te geloven. Hun hoogmoed zal leiden tot
hun ondergang.
De duivel is zeer sluw en zal tot zulke zielen zeggen “doe wat je geweten zegt” en hen ervan
overtuigen daaraan de voorrang te verlenen boven het Woord van God. O hoe gemakkelijk is de
mens te manipuleren, die door de zonde ten prooi valt aan dergelijk bedrog. Kom, zeg Ik, wie zijn
jullie om te besluiten dat jullie meer over Mij weten dan wat Ik jullie geleerd heb? Mijn
Onderrichtingen zijn duidelijk, nauwkeurig en nooit vaag. Indien jullie niet op het Woord van God
kunnen vertrouwen dan kunnen jullie Hem niet echt beminnen. Het is aan jullie om met jullie eigen
vrije wil te kiezen wat te geloven. Maar de mens die het Woord van God verdraait, opdat het helemaal
zou passen in zijn eigen mening omtrent Mijn Woord en om aan zijn eigen behoeften te voldoen, dat
is de mens die zal bezwijken voor de bekoring van de Boze.
Overal waar Mijn Woord gehandhaafd wordt, zal de duivel rondhangen, wachtend om de zielen te verslinden
van hen die hun eigen inzichten en meningen hoger achten dan het Woord van God. Elke mens die
standvastig blijft in de Waarheid zal vreselijke beproevingen doorstaan vanwege de misleider, die nooit zijn
inspanningen zal opgeven om de mens te doen afdwalen. Dus, overal waar de Heilige Geest Zijn Vleugels
spreidt, zal de geest van het kwaad elke voetspoor op de weg volgen. Gestaag, gefrustreerd en
vastbesloten, zal hij die zielen kwellen die met de Kracht van de Heilige Geest gezegend werden.
Jullie zullen ervaren dat de geest van het kwaad zich niet bemoeit met zielen die hij reeds overwonnen heeft,
want hij heeft hen niet nodig. Iemand die Mij liefheeft en het Woord van God onderhoudt is kwetsbaar, want
hij is de meest gezochte buit. Jullie mogen hoe dan ook nooit geloven dat jullie sterk genoeg zijn om zulke
aanvallen op jullie geloof te weerstaan, want ieder van jullie is een zondaar. En als zondaars zullen ook jullie
Mij verraden, tenzij jullie geregeld jullie zielen zuiveren door verzoening, want jullie zullen op eigen houtje
niet sterk genoeg zijn om de druk Mij te ontkennen te weerstaan.
Vergeet nooit waarvoor Ik jullie waarschuwde. Jullie staan in het midden van de grootste geestelijke strijd
van alle tijden. Alleen de beste, de sterkste en de zuiverste zielen zullen het overleven.
Jullie Jezus

1329. Moeder van Verlossing: Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op
aarde.
Dinsdag, 10 februari 2015, 14:36 u.
Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen de Kruistochtgebeden en Mijn Allerheiligste Rozenkrans
bidden als deel van jullie dagelijkse gebeden. Jullie mogen kiezen welke gebeden jullie selecteren, niet
noodzakelijk elk gebed, maar diegene die overeenstemmen met jullie wens. Mijn Allerheiligste Rozenkrans
moet dagelijks gebeden worden tegen de invloed van de Boze.
Gebed brengt jullie dichter bij God en beschermt de zielen van al diegenen die de hulp van mijn Zoon
inroepen tegen de macht van de bedrieger. Gebed is het krachtigste wapen tegen het kwaad en jullie mogen
nooit de macht onderschatten die ervan uitgaat.
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Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde en vraag mijn Zoon om Barmhartigheid te verlenen
aan ieder die poogt haar te kruisigen. Deze Kerk – het Lichaam en de Tempel van mijn Zoon – is de weg
waarlangs alle eer aan God zal gegeven worden. De Onderrichtingen, het Woord en de Heilige Eucharistie,
d.w.z. het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, Jezus Christus, zijn Geschenken die aan de mensheid werden
gegeven tot redding van de zielen. Jullie moeten de Waarheid hooghouden en voorbereidingen treffen om
de Barmhartigheid van mijn Zoon te aanvaarden.
Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor de zielen die de Waarheid tegenspreken en om mijn Zoon te
smeken Zijn Barmhartigheid uit te storten over hun zielen. Mijn Zoon is het Leven. Alle Leven komt van Hem.
Verwerp mijn Zoon en jullie zullen het leven niet behouden in Zijn Koninkrijk dat komt.
Mijn Zoon heeft mij gevraagd dringend om jullie gebeden te smeken voor de zielen van diegenen die
Hem zullen verwerpen. Hij zal de gebeden verhoren die jullie opdragen voor al jullie geliefden en voor
hen die niet in staat zullen zijn om het Licht te erkennen wanneer het als een vuurbaken oplicht en
zich uitspreidt over de mensheid.
De zielen die stralen van liefde en nederigheid, noodzakelijk om mijn Zoon te ontvangen, zullen zich
verheugen. De mensen wier zielen verduisterd zijn zullen het Licht schuwen omdat zij het pijnlijk zullen
vinden de Waarheid te aanschouwen. Bid vanaf nu elke dag met heel jullie hart voor de zielen die de
Barmhartigheid van mijn Zoon het meest nodig hebben.
Zonder jullie gebeden zullen velen verloren gaan en voor eeuwig smachten naar het gezelschap van mijn
Zoon, maar Hij zal voor hen nergens te vinden zijn.
Ik geef jullie mijn liefde, mijn bescherming en mijn vrede. Antwoord alstublieft op mijn verzoek tot redding
van zielen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1330. Dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de schapen van de bokken
scheid.
Woensdag, 11 februari 2015, 15:16 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zo velen spuwden in Mijn Gelaat, vervloekten Mij en verloochenden Mij tijdens
Mijn Tijd op aarde en vandaag doen zij dat nog steeds.
Elk Geschenk dat van Godswege aan de mensheid geschonken werd via zieners, visionairs en profeten,
werd door de meerderheid afgewezen. Weldra zal de Vlam van Waarheid voor de mensen moeilijk te vinden
zijn, hoewel zij ernaar op zoek gaan. Mijn vijanden zullen zich verheugen en feestvieren wanneer Mijn
Getuigen op aarde tegen de grond geworpen en vertrapt worden. O, hoe ondankbaar zijn de koude harten
van de mensen en hoe weinig liefde hebben zij voor Mij.
Mijn kastijding is op handen en Ik zal diegenen wier liefde voor Mij levend blijft, scheiden van de zielen die
Mij verwerpen. Mijn Tussenkomst zal vlug gebeuren en wee de mens die Mij vervloekt, want Ik zal hem
wegsnijden uit de Boezem van Mijn Heilig Hart en hij zal achtergelaten worden om te vertoeven tussen de
beesten (duivels) die over de aarde rondzwerven, op zoek naar zielen die zij begeren om ze te kunnen
vernietigen.
Vandaag heeft jullie Heer gesproken en vandaag is het de dag waarop, zoals voorzegd, de veranderingen
zullen beginnen. Mijn Barmhartigheid zal jullie getoond worden in krachtige stromen maar daarna zullen jullie
je eigen lot kiezen. Zij die toegestaan hebben dat haat in hun zielen woekerde zullen Mij volkomen
verwerpen. Zij wier zielen lauw zijn zullen niet de Genaden hebben om Mij trouw te blijven en ook zij zullen
Mij afwijzen.
Ik heb jullie het Woord, de Waarheid, gegeven en velen hebben Mij erom vervloekt. Het is enkel dat wat Ik
jullie kan geven vóór de Grote Dag. Nu dan, neem wat Ik jullie gegeven heb en herinner jullie elk Woord,
want Mijn Tijd is nabij en dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de schapen van de bokken
scheid.
Diegenen onder jullie die Mij vervloeken zullen vervloekt zijn. Diegenen die in Mij geloven zullen Eeuwig
Leven hebben. Lijd in Mijn Naam en Ik zal jullie verheffen in Mijn komend Koninkrijk.
De Dag van de Eerste Verrijzenis komt eraan en zij die Mij niet willen aannemen zullen voor eeuwig
verworpen worden. Mijn toorn is heden groot en indien jullie de sombere, grauwe en verduisterde zielen
zouden zien van diegenen die lauw van hart zijn, dan zouden jullie wenen. Helaas zijn de meeste zielen in
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duisternis en zouden jullie dat zien, dan zouden jullie sterven van de shock, zo (erg) is de toestand van de
zielen van de mensheid.
Jullie Jezus

1331. Gebed jaagt de Boze angst aan.
Donderdag, 12 februari 2015, 18.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen overal ter wereld de tijd te vermeerderen die zij aan
het gebed besteden, om de macht van de zonden te verslaan, die de wereld wurgen en in hun zog lijden en
allerlei vormen van ontbering meebrengen.
Zonde kan door gebed vernietigd worden. Het gebed is het machtigste wapen tegen het kwaad en hoe meer
jullie je tot Mij, jullie Jezus, richten, des te beter kan Ik Mijn vijand verslaan. Hoewel Ik jullie niets vraag wat
jullie harten zou belasten, verzoek Ik jullie beroep te doen op Mij om zondaars te helpen het kwaad te
vermijden dat op gelijk welk moment in hun hart kan opkomen.
De macht van Satan is op een punt gekomen dat mensen zonder geloofsovertuiging of geloof in God,
gemakkelijk door hem kunnen gemanipuleerd worden. Bij elke gelegenheid prikkelt en bekoort hij hen. De
mens, in Satans ogen, is een spiegelbeeld van God, Die de mens schiep naar Zijn Eigen Beeld. Satan haat
elke individuele mens met een intensiteit die jullie de adem zou benemen. Alleen de mens die op zijn hoede
is voor zijn slinkse handelswijze kan de Waarheid zien, ook wanneer het kwaad veel vormen aanneemt.
Enkel de mens die open staat voor Gods Woord – die Hem bemint en Hem kent – kan door de kracht van
het gebed de invloed van de bedrieger afwenden.
Gebed jaagt de Boze angst aan en verzwakt zijn greep over de mensheid. Het gebed is machtiger dan een
zwaard dat in de strijd gebruikt wordt, want het verwondt de vijand niet alleen maar vernietigt hem ook.
Jullie Jezus

1332. Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond.
Vrijdag, 13 februari 2015, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, door de Kracht van de Heilige Gezegende Drie-Eenheid, bevestig Ik dat Ik jullie
de Waarheid gegeven heb. Ik heb jullie harten en zielen gevuld met de gaven die de mensheid beloofd
waren door het Boek van Waarheid.
Neem nu Mijn Geschenk van de Waarheid samen met al de andere Gaven die jullie door deze Missie
verkregen hebben en aanvaard ze met dankbaarheid. Leef naar het Woord van God. Aanvaard deze
Boodschappen en leid jullie leven in overeenstemming ermee.
Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond. Mijn Rest is gevormd. Jullie hebben het
Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing en de Kruistochtgebeden als Gaven
ontvangen. Zij zullen jullie wapenuitrusting zijn tegen Mijn vijand. Vanaf nu zal Ik slechts periodiek
met jullie spreken en door de Rest(kerk). Jullie zijn klaar om jullie wapenrusting aan te trekken en te
strijden om Mijn Woord levend te houden in een plaats van verlatenheid.
Mijn Plan is te verzekeren dat jullie allen Mijn Woord verspreiden en overwegen wat Ik jullie gegeven heb. Ik
zal Mijn laatste Missie nooit in de steek laten, want dat is onmogelijk. Wees geduldig en vertrouw ten volle
op Mij. Deze Boodschappen zullen jullie veel vertroosting en opbeuring bieden in de dagen van grote
geestelijke beproevingen. Wees dankbaar voor Mijn Barmhartigheid.
De Heilige Geest zal jullie leiden en beschermen en Ik zal jullie de steun geven die jullie zullen nodig hebben
om de moeilijkheden te doorstaan die jullie tegemoet gaan in de komende tijden.
Dank jullie wel Mijn kleinen om Mijn Tussenkomst te aanvaarden. Nu is het aan jullie om de Waarheid
te verspreiden. Ik bemin jullie, Ik koester jullie en Ik verlang naar de Grote Dag van de Heer waarop Ik
de wereld zal verenigen en jullie in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde zal binnenleiden.
Ik Zegen jullie en geef jullie de moed, de wijsheid, de kennis en de Genaden om Mijn Werk op aarde voort te
zetten.
Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van heel de mensheid.
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1333. Moeder van Verlossing: Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen
van mijn Zoon.
Dinsdag, 17 februari 2015, 17:00 u.
Mijn geliefde kinderen, jullie hebben de Gebeden gekregen, de Gaven en de wapenrusting om gestaag
vorderingen te maken in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.
Zijn Rest is gevormd en deze zal over de hele wereld blijven groeien zodat zielen kunnen gered worden. Het
zal gedurende deze komende tijden geschieden dat Gods Rest in elke uithoek van de wereld de Waarheid
van Zijn Heilig Woord zal handhaven. Gezegend met de ondersteuning van de Heilige Geest zal de Rest,
door hun gebeden en offers, de toorn van God bedaren wanneer de Grote Dag van de Heer over de wereld
zal neerkomen.
Jullie mogen nooit vergeten dat God iedereen liefheeft en ten gevolge van de tegenstand die Gods kinderen
zullen ondervinden, zullen jullie het niet gemakkelijk hebben om trouw te blijven aan het Woord.
Gods Rest, ongeacht geloofsovertuiging of natie, zal zich in de komende dagen verenigen wanneer elke
vermelding van het Heilig Woord zal onderdrukt worden. God zal met jullie communiceren door deze Missie
wanneer jullie vertroosting nodig hebben zodat Hij over jullie de genaden kan uitstorten die nodig zijn om
jullie geloof te verstevigen.
Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon, Die op zoek zal gaan naar elke ziel, ook
de meest verharde onder jullie. Mijn liefde voor jullie allen is oneindig en Ik verlang ernaar dat jullie alle
Gaven, die jullie gegeven werden door de Heilige Evangelies en door deze Boodschappen, zouden
gebruiken voor de redding van zielen.
God zal Zijn Rest nooit verlaten en het zal door jullie gebedsgroepen zijn en door alle andere
gebedsgroepen die ontstaan zijn ten gevolge van mijn communicaties aan de wereld via andere missies, dat
zielen kunnen en zullen gered worden.
Vertroost elkaar in tijden van geestelijke beproevingen en God zal jullie op elke stap van de weg begeleiden.
Ik, de Moeder van Verlossing, zal jullie beschermvrouw blijven en Ik zal elk verzoek dat jullie Mij doen
beantwoorden. Ik zal aan jullie zijde blijven tot op de Dag waarop mijn Zoon wederkomt om aanspraak te
maken op Zijn Koninkrijk op aarde.
Bedankt dat jullie met geloof, hoop en vertrouwen mijn oproep en die van mijn Zoon beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

1334. Mijn getrouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen
opstaan en jullie begeleiden.
Woensdag, 4 maart 2015, 22:12 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Stem werd door de geest van duisternis onderdrukt in een tijd waarin de
mensheid Mij het meest nodig heeft.
De geestelijke strijd is hevig en wordt door Mijn Koninkrijk gestreden tegen de krachten van de Boze. Toch
zijn veel mensen er zich niet van bewust dat de geest van het kwaad bezig is een nieuwe valse leer te
introduceren die, op het eerste gezicht, als populair en bewonderenswaardig beschouwd zal worden, en die
verwelkomd en toegejuicht zal worden door hen die beweren Mijn Woord te spreken, maar dat echter niet
van Mij is.
De Boze is voorzichtig, sluw en misleidend en wanneer zijn handlangers derhalve een nieuwe benadering
aanbieden van Mijn Leer, dan kunnen jullie er van op aan dat deze op een voortreffelijke wijze opgezet en
als juist zal aanzien worden. De kracht van Mijn vijanden is bezig het Geloof van Mijn Volk te wurgen en zij
zien niet wat hun voorgesteld wordt.
Verwarring komt niet van Mij. Mijn Woord is helder, Mijn Leer onbegrensd. De mensheid heeft voor het
humanisme en het atheïsme gekozen als een vervangmiddel voor Mij. Ik werd afgedankt en Mijn Woord
wordt slechts in sommige gedeelten toegestaan, terwijl andere delen verdraaid werden om tegemoet te
komen aan de noden van zondaars die hun ongerechtigheden willen verrechtvaardigen. Zij mogen dan
ketterijen onder elkaar goedpraten, Ik echter Ben alziend en Ik zal de Christenen oordelen naar de wijze
waarop zij Mijn Woord verwerpen en naar de daden die zij omarmd hebben en die tegen Mij gericht zijn.
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Christenen worden in de wereld snel uitgestoten en zij zullen grote moeilijkheden ondergaan omwille van de
haat die in de wereld tegen Mij heerst. Ik wordt veracht door diegenen die Mij eens kenden, maar die Mij nu
verworpen hebben. Ik word nauwelijks nog verdragen door hen die weten Wie Ik Ben, die een aantal van
Mijn Leerstellingen verwerpen omdat de Waarheid hen ongemakkelijk maakt.
Tijdens Mijn Tijd op aarde werd Ik door velen geschuwd en in het bijzonder door die hoogmoedige zielen die
Mijn Kudde in de tempels voorgingen. Zij predikten het Woord van God maar hielden niet van de Waarheid
die van Mijn Lippen kwam, van Mij, de Ware Messias.
Vandaag zijn er ontrouwe dienaren van Mij die verzuimen om de Waarheid vast te houden. Velen onder hen
aanvaarden niet langer Mijn Heilig Woord, dat zoals de wateren van een bron kristalhelder blijft. Zij hebben
het water bezoedeld dat voortkomt van de Heilige Geest en onschuldige zielen zullen ervan drinken. De
Waarheid zal vervormd worden en velen zullen gedwongen worden om de leer van duisternis te slikken, die
als een schitterende ster helder zal schijnen. Deze nieuwe valse leer zal niets met Mij te maken hebben en
alleen zij die geloven in het Heilig Evangelie en weigeren daarvan af te wijken, zullen het Eeuwig Leven
vinden.
Ik kwam om jullie de Waarheid te brengen om jullie te redden en jullie kruisigden Mij daarvoor. Maar door
Mijn Dood op het Kruis overwon Ik de dood. Alles wat Ik deed was voor jullie en alles wat voortkomt van Mijn
Overwinning op de dood behoort jullie toe. Het leven van het lichaam zal jullie deel worden wanneer jullie in
Mij geloven en jullie ziel zal eeuwig leven. Indien jullie Mij voor Mijn Tweede Komst verwerpen dan zullen
jullie niet klaar zijn om Mij te ontvangen. Mochten jullie leugens aanvaarden, hoewel jullie de Waarheid van
Mijn Woord reeds kennen, dan zullen jullie in wanhoop vervallen. En nu zal Ik opnieuw gekruisigd worden en
deze keer zal er maar weinig getreurd worden om Mijn Lichaam – Mijn Kerk – want jullie zullen Mij verlaten
hebben tegen de tijd dat Ik kom op de Grote Dag. Ik zal vergeten zijn, maar de bedrieger zal verafgood,
vereerd en koninklijk begroet worden, terwijl Ik in de goot zal liggen en onder de voet gelopen.
Alleen door de Kracht van de Heilige Geest zullen Mijn trouwe volgelingen in staat zijn stand te houden
tijdens deze strijd om zielen en Ik Geef jullie elke mogelijke Genade om jullie ogen voor de Waarheid te
openen en te verhinderen dat jullie door het bedrog zouden verslonden worden.
Mijn trouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen opstaan en jullie op het Pad
van Waarheid geleiden. Deze moedige gewijde dienaren van Mij zullen buitengewone Genaden
ontvangen om Christenen de mogelijkheid te geven duidelijk het verschil te zien tussen wat juist is
en wat verkeerd is. Vat moed, jullie allen, en weet dat die Genaden nu over Mijn dienaren worden
uitgestort, want zonder hun leiderschap zouden jullie het moeilijk hebben om de Waarheid te
verkondigen.
Ik heb jullie allen lief. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik trek jullie tot Mij en smeek jullie om Mijn
Kruistochtgebeden te bidden om de Zegeningen te ontvangen die nodig zijn voor deze reis die vóór jullie ligt.
De Heilige Geest rust op jullie en jullie zullen met elke mogelijk Gave vervuld worden om jullie devotie tot Mij
te ondersteunen.
Roep Mij steeds aan om jullie te helpen, om jullie moed, sterkte en het vermogen te geven om jullie vijanden
te benaderen met de liefde en het medelijden die noodzakelijk zijn indien jullie een ware leerling van Mij
willen zijn. Mijn vijanden beminnen wil echter niet zeggen dat jullie ketterijen moeten aanvaarden. Ik verzoek
jullie ook te weigeren om jullie op gelijk welke manier in te laten met haat in Mijn Heilige Naam.
Verkondig Mijn Woord. Er is geen nood om het te verdedigen.
Jullie geliefde Jezus Christus
Redder en Verlosser van heel de Mensheid
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Litanieën en Kruistochtgebeden
Jezus aan de Mensheid Litanieën
Jezus aan de Mensheid Litanie
(1) Bescherming tegen de valse profeet.
(2) Voor de Genade van Immuniteit.
(3) Verdedig het Woord van God.
(4) Om de tuchtiging door God de Vader te milderen.
(5) Voor de Redding van Diegenen in Doodzonde.
(6) Gave van Genaden.

Datum
19 augustus 2012
24 augustus 2012
11 oktober 2012
12 januari 2013
11 februari 2013
8 januari 2014

Kruistochtgebeden
Gebeden door priesters te bidden werden in het blauw aangeduid
Kruistochtgebed
(1) ‘Mijn Geschenk aan Jezus om Zielen te Redden’
(2) Gebed voor de Wereldheersers.
(3) Bevrijd de wereld van angst.
(4) Verenig alle Families.
(5) Loof God de Allerhoogste.
(6) Gebed om de antichrist te stoppen.
(7) Gebed voor diegenen die de Barmhartigheid weigeren.
(8) De Biecht.
(9) Offer van Lijden als een geschenk.
(10) De Vlam van Uw Liefde dragen.
(11) Stop de haat tegen zieners.
(12) Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden.
(13) Gebed om te smeken voor Immuniteit.
(14) Gebed tot God de Vader voor Bescherming tegen Nucleaire Oorlog.
(15) Dankzegging voor de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.
(16) Om Genaden te aanvaarden, aangeboden tijdens De Waarschuwing.
(17) Gebed tot de Moeder van Verlossing voor Duistere Zielen.
(18) Om de antichrist en zijn aanhangers te stoppen.
(19) Gebed voor jonge mensen.
(20) Stop de antichrist van de wereld te vernietigen.
(21) Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid.
(22) Katholieke priesters, houdt de leer zuiver die door de Kerk onderricht wordt.
(23) Gebed voor Paus Benedictus’ veiligheid.
(24) Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor
katholieken en niet‐katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op
verzoek van Jezus).
(25) Voor Bescherming van zieners overal ter wereld.
(26) Bid de Heilige Rozenkrans om te helpen jullie land te redden.
(27) Gebed voor Vrede in de Wereld.
(28) De H. Maagd Maria: Gebed voor de Eenmaking van alle Christelijke Kerken.
(29) Bescherm de uitoefening van het Christelijk geloof.
(30) God de Vader: Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden.
(31) Gebed om een Ketting van Bescherming te vormen.
(32) Om abortus in Ierland te stoppen.

Datum
17 november 2011
18 november 2011
19 november 2011
20 november 2011
21 november 2011
22 november 2011
22 november 2011
22 november 2011
28 november 2011
29 november 2011
30 november 2011
3 december 2011
11 december 2011
14 december 2011
19 december 2011
31 december 2011
1 januari 2012
11 januari 2012
13 januari 2012
19 januari 2012
24 januari 2012
27 januari 2012
28 januari 2012
31 januari 2012

4 februari 2012
5 februari 2012
6 februari 2012
8 februari 2012
12 februari 2012
14 februari 2012
16 februari 2012
17 februari 2012
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(33) Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
(34) Vasten gedurende de Veertigdagentijd.
(35) Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te treden.
(36) Voor diegenen die hulp nodig hebben om de Ene Ware God te eren (voor diegenen die
opgaan in New Age‐Doctrines).
(37) Eenmaking van al Gods kinderen.
(38) Gebed van redding voor de Katholieke Kerk.
(39) Help zielen zich voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs.
(40) Gebed voor de Clerus om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus.
(41) Voor de zielen van de ongelovigen.
(42) Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.
(43) Red Zielen tijdens de Waarschuwing.
(44) Sterkte om mijn geloof tegen de valse profeet te verdedigen.
(45) Gebed om negatieve gedachten te overwinnen.
(46) Bevrijd mij van de ketens van Satan.
(47) Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan.
(48) Gebed voor de Genade om de Tweede Komst van Christus te Verkondigen.
(49) Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke Clerus.
(50) Jezus, help mij om te weten Wie U bent.
(51) Voor de Gave van de Heilige Geest.
(52) Gebed tot de Vader.
(53) Gebed voor de Katholieke Kerk.
(54) Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken.
(55) Om zich voor te bereiden op de Waarschuwing.
(56) Voor Priesters die Bescherming zoeken voor de Heilige Eucharistie.
(57) Gebed voor de Clerus: Jezus, laat mij Uw roep horen.
(58) Kruistocht van Bekeringsgebed.
(59) Een Plechtige Belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.
(60) Gebed voor Bekering van Families tijdens De Waarschuwing.
(61) Vermijd Een Wereld Controle.
(62) Voor Verloren en Hulpeloze Zondaars.
(63) Behoed mij op deze tocht.
(64) Red mijn broeders en zusters.
(65) Voor diegenen in doodzonde.
(66) Voor de Clerus: Help mij om Trouw te Blijven aan Uw Allerheiligste Woord.
(67) Behoed mijn kinderen voor de koning van de leugens.
(68) Bescherm mij van de invloed van Satan.
(69) Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden.
(70) Gebed voor de Clerus om Standvastig en Trouw te blijven aan het Heilig Woord van God.
(71) Gebed om ons te redden van de vervolging.
(72) Het gebed van de Leerling.
(73) Voor jonge zielen, jonge kinderen.
(74) Voor de Gave van Onderscheiding.
(75) Ik draag mijn pijn aan U op, lieve Jezus.
(76) Het Atheïstengebed.
(77) Voor Groot‐Brittannië.
(78) Red mij van het Kwaad.
(79) Voor 2 miljard verloren zielen.
(80) Voor de zielen van diegenen die moord begaan.
(81) Voor de Gave van de Heilige Communie.

20 februari 2012
22 februari 2012
1 maart 2012
7 maart 2012
14 maart 2012
20 maart 2012
21 maart 2012
24 maart 2012
25 maart 2012
27 maart 2012
3 april 2012
12 april 2012
17 april 2012
20 april 2012
22 april 2012
22 april 2012
24 april 2012
30 april 2012
4 mei 2012
8 mei 2012
10 mei 2012
16 mei 2012
21 mei 2012
26 mei 2012
28 mei 2012
31 mei 2012
13 juni 2012
14 juni 2012
17 juni 2012
21 juni 2012
29 juni 2012
4 juli 2012
9 juli 2012
16 juli 2012
17 juli 2012
23 juli 2012
26 juli 2012
30 juli 2012
31 juli 2012
7 augustus 2012
16 augustus 2012
22 augustus 2012
4 september 2012
10 september 2012
17 september 2012
25 september 2012
27 september 2012
14 oktober 2012
19 oktober 2012
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(82) Voor de overwinning van de Restkerk.
(83) Voor de matiging van de kastijdingen.
(84) Om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.
(85) Om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de bedrieger.
(86) Bevrijd mij van de kwelling van twijfel.
(87) Bescherm onze Natie tegen het kwaad.
(88) Voor zielen na de Waarschuwing.
(89) Voor ellendige zondaars.
(90) Dankzegging voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.
(91) Houd mij zuiver in mijn Geloof.
(92) Voor de Genade van Standvastigheid.
(93) Voor de Tranen van Bekering.
(94) Om geest, lichaam en ziel te genezen.
(95) Om te Helpen Tijd te Vinden voor Gebed.
(96) Om onze Kruistochtgebedsgroep te Zegenen en te Beschermen.
(97) Om Kruistochtgebedsgroepen te verenigen.
(98) Voor de Genade van God om wereldleiders te bedekken.
(99) Voor de Redding van Australië en Nieuw‐Zeeland.
(100) Voor de overleving van het Christendom.
(101) Wondergebed om de Tegenwoordigheid van Jezus te voelen.
(102) Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschappen voor de wereld te versterken.
(103) Om met Christus de Beker van Lijden te delen.
(104) Bevrijd deze ziel uit de slavernij.
(105) Gave van Bekering voor Anderen.
(106) Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen.
(107) Red mij van de vuren van de Hel.
(108) Beklimming van de Calvarieberg.
(109) Voor de Gave van Vertrouwen.
(110) Voor Priesters om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.
(111) Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden.
(112) Om de Genade van Verlossing.
(113) Om het kwaad in ons land te vernietigen.
(114) Voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen.
(115) Voor de Gave van Bekering.
(116) Red mij van het kwaad van de leugens.
(117) Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben.
(118) Voor de verloren generatie van jonge zielen.
(119) Om de Liefde van Jezus te voelen.
(120) Stop de verspreiding van oorlog.
(121) Trouw aan het Leger van Jezus Christus.
(122) Voor de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
(123) Gave van vrije wil aan God.
(124) Hoor mijn smeekbede voor vrijheid.
(125) Om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen.
(126) Om aan religieuze vervolging te weerstaan.
(127) Om mijn ziel en die van mijn dierbaren te redden.
(128) Om alle zielen te verzamelen en te verenigen.
(129) Voor de Gave van de Liefde.
(130) Kruistochtgebedsnoveen van redding.
(131) Gebed om Barmhartigheid.

25 oktober 2012
1 november 2012
9 november 2012
17 november 2012
27 november 2012
30 november 2012
3 december 2012
15 december 2012
22 december 2012
4 januari 2013
6 januari 2013
11 januari 2013
15 januari 2013
23 januari 2013
25 januari 2013
5 februari 2013
6 februari 2013
10 februari 2013
13 februari 2013
19 februari 2013
21 maart 2013
22 maart 2013
11 april 2013
19 april 2013
9 mei 2013
17 mei 2013
4 juni 2013
10 juni 2013
23 juni 2013
26 juni 2013
5 juli 2013
10 juli 2013
15 juli 2013
18 juli 2013
23 juli 2013
29 augustus 2013
2 september 2013
3 september 2013
8 september 2013
15 september 2013
18 september 2013
2 oktober 2013
24 oktober 2013
29 oktober 2013
14 november 2013
18 november 2013
20 november 2013
23 november 2013
1 december 2013
28 december 2013
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(132) Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen.
(133) Een verzoek om tot God terug te keren.
(134) Om te geloven in het Bestaan van God.
(135) Om de Waarheid te verdedigen.
(136) Om jullie Woord te houden.
(137) Gebed om Herstel.
(138) Bescherming tegen haat.
(139) Voor de kracht om het kwaad te verslaan.
(140) Bescherming door de Hiërarchie van Engelen.
(141) Bescherming tegen vervolging.
(142) Voorbereiding op de dood.
(143) Om de Missie van Verlossing te beschermen.
(144) Om het Christelijk Geloof te beschermen.
(145) Vul mij met Uw Gave van Liefde.
(146) Bescherming tegen misleiding.
(147) God de Vader, wees Barmhartig voor diegenen die Uw Zoon verloochenen.
(148) Kom mij te hulp.
(149) Om Gods Liefde te zoeken
(150) Om de zielen van niet‐gelovigen te redden.
(151) Om het Geloof te verdedigen.
(152) Help mij in mijn uur van hulpeloosheid.
(153) De Gave van Bescherming voor kinderen.
(154) Gebed van de Feestdag van de Moeder van Verlossing.
(155) Voor Bescherming van de Missie van Verlossing.
(156) Bescherming tegen haat.
(157) Voor de zielen in gevangenschap.
(158) Bescherm mij tegen de ene‐wereldreligie.
(159) Smeekbede om Gods Liefde.
(160) Help mij om U meer lief te hebben.
(161) Om vertrouwen en vrede.
(162) Tot bescherming van de zwakken en onschuldigen.
(163) Red mij van vervolging.
(164) Gebed van Vrede voor de Naties.
(165) Voor de Gave van Eeuwig Leven.
(166) Om de moord op onschuldigen te verminderen.
(167) Bescherm mijn gezin en familie.
(168) Voor de Gave van Gods Liefde.
(169) Voor de redding van diegenen die Christus verwerpen.
(170) Om het Heilig Woord van God te handhaven.

31 januari 2014
5 februari 2014
5 februari 2014
6 februari 2014
22 februari 2014
23 februari 2014
27 februari 2014
8 maart 2014
13 maart 2014
18 maart 2014
22 maart 2014
25 maart 2014
2 april 2014
3 april 2014
11 april 2014
20 april 2014
3 mei 2014
11 mei 2014
16 mei 2014
22 mei 2014
31 mei 2014
31 mei 2014
4 juni 2014
8 juni 2014
9 juni 2014
14 juni 2014
28 juni 2014
8 juli 2014
22 juli 2014
23 juli 2014
24 juli 2014
9 augustus 2014
24 augustus 2014
5 september 2014
18 september 2014
21 september 2014
29 september 2014
2 oktober 2014
8 oktober 2014

Andere Gebeden
Gebed
(1) Gebed om verlossing.
(2) Gebed van de atheïst.
(3) Gebed voor ongelovigen die lachen, gekscheren met of uiterlijk smalen op diegenen die
bidden.
(4) Gebed dat Jezus Zijn Aanwezigheid aan jou mag onthullen.
(5) Gebed om anderen te bekeren.
(6) Gebed om bemoediging.

Datum
16 november 2010
18 november 2010
21 november 2010
22 november 2010
16 april 2011
10 mei 2011
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(7) Gebed voor iedere dag.
(8) Gebed om in staat te zijn te zien dat deze Boodschappen van Goddelijke Oorsprong zijn.
(9) God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe Paradijs.
(10) Tien minuten van de dag bewaren om verzoening te bekomen voor onze zonden.
(11) Indien jullie Mij waarlijk beminnen – Gave van vrije wil.
(12) Gebed op Goede Vrijdag, voor diegenen die Hem kwellen en elk spoor van Hem trachten
te verwijderen, om beroep te doen op Jezus.
(13) Voor de zielen die zich aan Satan overleverden.
(14) Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft dat hij niet
beschikt over het vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen.
(15) Wanneer jullie Mij onvoorwaardelijk liefhebben kunnen jullie zeggen:

24 juli 2011
15 augustus 2011
10 april 2013
24 september 2013
2 oktober 2013
13 april 2014
13 juni 2014
23 augustus 2014
30 augustus 2014

Instructies voor Gebedsgroepen van Jezus
Jullie moeten Wijwater dichtbij hebben, een Kruisbeeld van Mij aanwezig hebben en dit speciale
Kruistochtgebed reciteren om jullie Kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen.
Bid dit Gebed vóór en na iedere bijeenkomst
van de Kruistochtgebedsgroep van ‘Jezus tot de Mensheid’.

Inleidend Kruistochtgebed (96)

Om onze Kruistochtgebedsgroep te Zegenen en te Beschermen.
“O mijn liefste Jezus, alstublieft zegen en bescherm ons, Uw Kruistochtgebedsgroep, zodat wij immuun worden
tegen de boosaardige aanvallen van de duivel, en tegen elke kwade geest, die ons zou kunnen kwellen in deze
Heilige Missie om zielen te redden.
Mogen wij trouw en sterk blijven, als wij volharden om Uw Heilige Naam voor de wereld te bewaren en nooit
opgeven in onze strijd om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verspreiden.
Amen.”

Jezus aan de Mensheid Litanieën
Jezus aan de Mensheid Litanie (1)

Bescherming tegen de valse profeet.
“Liefste Jezus, red ons van het bedrog van de valse profeet.
Jezus, Erbarm U over ons.
Jezus, red ons van de vervolging.
Jezus, behoed ons voor de antichrist.
Heer, heb Erbarmen. Christus, heb Erbarmen.
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de valse profeet.
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.
Jezus, bescherm onze Sacramenten.
Jezus, laat de valse profeet Uw Kerk niet verdelen.
Liefste Jezus, help ons om leugens te verwerpen, die ons als de Waarheid gepresenteerd worden.
Jezus, geef ons kracht.
Jezus, geef ons hoop.
Jezus, overstroom onze zielen met de Heilige Geest.
Jezus, bescherm ons tegen het beest.
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Jezus, geef ons de Gave van Onderscheiding,
opdat wij het pad van Uw Ware Kerk kunnen volgen
te allen tijde, voor eeuwig en altijd.
Amen.”
Jezus aan de Mensheid Litanie (2)

Voor de Genade van Immuniteit.
“O Allerhoogste Hemelse Vader, ik bemin U.
Ik eer U.
Heer, heb Erbarmen.
Heer, vergeef ons onze zonden.
Ik aanbid U.
Ik prijs U.
Ik dank U voor al Uw bijzondere Genaden.
Ik smeek U om de Genade van Immuniteit voor mijn geliefden
(noem al diegenen in een lijst voor de redding van hun zielen).
Ik bied U mijn trouw voor altijd.
U, o Meest Hemelse Vader,
Schepper van alle dingen,
Schepper van het universum,
Schepper van de mensheid,
U bent de bron van alle dingen.
U bent de bron van Liefde.
U bent Liefde.
Ik bemin U.
Ik eer U en plaats mezelf voor U.
Ik smeek om Erbarmen voor al die zielen die U niet kennen,
die U niet eren, die Uw Hand van Barmhartigheid verwerpen.
Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel
opdat U ze in Uw armen kan nemen, beveiligd tegen het kwaad.
Ik vraag U om de Poort van het Paradijs te openen,
opdat al Uw kinderen zich, eindelijk, kunnen verenigen in het erfgoed dat U voor ons allen geschapen hebt.
Amen.”
Jezus aan de Mensheid Litanie (3)

Verdedig het Woord van God.
“O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.
Help ons om U meer te beminnen.
Steun ons in onze strijd.
Verdedig ons in ons geloof.
Leid ons naar Uw veilige schuilplaats.
Help ons om op te staan en Uw Heilige Wil te verdedigen.
Versterk ons voornemen om Uw ware leerlingen te zijn.
Geef ons moed.
Geef ons vertrouwen.
Leid ons op het pad van Waarheid.
Verdedig ons tegen de vijand.
Stort Uw Genaden van Bescherming over ons uit.
Help ons om bekoring te vermijden.
Breng ons dichter tot Uw Heilig Hart.
Help ons om U trouw te blijven, te allen tijde.
Amen.”
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Jezus aan de Mensheid Litanie (4)

Om de tuchtiging door God de Vader te milderen.
“O Allerhoogste God, wij smeken U om Erbarmen voor de zonden van Uw kinderen.
Wij danken U voor de Gave van de aarde.
Wij danken U voor de Gave van het menselijk leven.
Wij koesteren de Gave van het leven.
Wij houden de Gave van het leven in ere.
Wij danken U voor de Gave van Uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U voor de Gave van Verlossing.
Wij loven Uw Goddelijkheid.
Wij geven ons volledig aan U over,
opdat Uw Heilige Wil kan volbracht worden, op aarde, zoals in de Hemel.
Wij danken U voor de Gave van de Verlichting van het Geweten.
Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.
Wij verwelkomen het Nieuwe Paradijs.
Wij smeken U om alle zielen te redden,
inclusief diegenen die U kwellen en diegenen die voor U verloren zijn.
Wij danken U voor de Liefde die U al Uw kinderen betoont.
Wij danken U voor de Gave van profetie.
Wij danken U voor de Gave van gebed.
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.
Amen.”
Jezus aan de Mensheid Litanie (5)

Voor de Redding van Diegenen in Doodzonde.
“Jezus, behoud alle zondaars voor de vuren van de Hel.
Vergeef de zwartgeblakerde zielen.
Help hen U te zien.
Til hen op uit de duisternis.
Open hun ogen.
Open hun harten.
Toon hun de Waarheid.
Red hen.
Help hen te luisteren.
Verlos hen van hoogmoed, wellust en afgunst.
Bescherm hen tegen het kwaad.
Hoor hun smeekbeden om hulp.
Grijp hun handen vast.
Trek hen naar U toe.
Red hen van het bedrog van Satan.
Amen”.
Jezus aan de Mensheid Litanie (6)

Gave van Genaden
“O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,
Vul mij met Uw Liefde.
Vul mij met Uw Kracht.
Vul mij met Uw Wijsheid.
Vul mij met Uw Volharding.
Vul mij met Uw Nederigheid.
Vul mij met Uw Moed.
Vul mij met Uw Passie.
Amen.”
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Kruistochtgebeden
Kruistochtgebed (1)

Mijn Geschenk aan Jezus om Zielen te Redden.
“Mijn liefste Jezus, U Die ons zozeer bemint, sta mij toe om op mijn bescheiden manier Uw dierbare zielen te
helpen redden.
Wees Barmhartig voor alle zondaars ongeacht hoe verschrikkelijk zij U beledigen.
Sta mij toe om door gebed en offer die zielen te helpen die De Waarschuwing misschien niet overleven, om een
plaats na te streven in Uw Koninkrijk. Luister naar mijn gebed, o lieve Jezus, om U te helpen deze zielen te
winnen waarnaar U zo verlangt.
O Heilig Hart van Jezus, ik beloof plechtig altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Wil.
Amen.”
Kruistochtgebed (2)

Gebed voor de Wereldheersers.
“Mijn Eeuwige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, vraag ik U Uw kinderen te beschermen
voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt over onschuldige landen.
Ik bid om de vergeving van zonden van die zielen die de oorzaak zijn van dit lijden, opdat zij zich met nederige
en berouwvolle harten tot U mogen keren.
Alstublieft, geef Uw gekwelde kinderen de kracht dit lijden te kunnen doorstaan als boetedoening voor de
zonden van de wereld, door Christus Onze Heer.
Amen.”
Kruistochtgebed (3)

Bevrijd de wereld van angst.
“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om de wereld te bevrijden van de angst die de zielen scheidt van Uw
liefdevol Hart.
Ik bid opdat de zielen die diepe angst zullen ervaren tijdens De Waarschuwing, zouden halt houden en Uw
Barmhartigheid toelaten hun zielen te overstromen zodat zij vrij zullen zijn om U te beminnen zoals zij dat
zouden moeten doen.
Amen.”
Kruistochtgebed (4)

Verenig alle Families.
“Verenig alle families, Jezus, tijdens De Waarschuwing opdat zij Eeuwige Redding mogen bekomen.
Ik bid opdat alle families samen verenigd blijven met U, Jezus, opdat zij Uw Nieuw Paradijs op Aarde mogen
erven.
Amen.”
Kruistochtgebed (5)

Loof God de Allerhoogste.
Mijn dochter, de wereld moet dit bijzonder gebed in lof en dankzegging aan God de Vader aanbieden voor de Barmhartigheid die Hij
aan de hele wereld verleent.

“O Eeuwige Vader, wij bieden U onze gebeden aan in vreugdevolle dankzegging voor Uw kostbare Gave van
Barmhartigheid aan de hele mensheid.
Wij verheugen ons en bieden U, Allerluisterrijkste Koning, onze lofprijzing en aanbidding voor Uw liefdevolle en
tedere Barmhartigheid aan.
U, Allerhoogste God, zijt onze Koning en voor die Gave die U ons nu brengt, leggen wij ons aan Uw Voeten in
nederige dienstbaarheid. Alstublieft, God, heb medelijden met al Uw kinderen.
Amen.”
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Kruistochtgebed (6)

Gebed om de antichrist te stoppen.
“O Jezus, ik bid dat God in Zijn Barmhartigheid de antichrist en zijn gemene leger zal beletten om verschrikking
te veroorzaken en om Uw kinderen kwellingen te laten ondergaan.
Wij bidden U dat hij mag tegengehouden worden en dat de hand van kastijding zal vermeden worden door de
bereikte bekering tijdens De Waarschuwing.
Amen.”
Kruistochtgebed (7)

Gebed voor diegenen die de Barmhartigheid weigeren.
Dit is het gebed dat zij moeten bidden om te smeken om barmhartigheid voor de zielen in duisternis.

“Jezus, ik smeek U om de verduisterde zielen te redden die het Licht van Uw Barmhartigheid zullen weigeren.
Vergeef hun, Jezus, zo smeek ik U om hen te bevrijden van hun zonden waarvan zij het zo moeilijk vinden zich
los te rukken.
Overgiet hun harten met Uw Stralen van Barmhartigheid en geef hun de kans terug te keren naar Uw kudde.
Amen.”
Kruistochtgebed (8)

De Biecht.
Dit gebed moet, tijdens en na de Waarschuwing, gebeden worden om te smeken om welwillendheid bij de vergeving van de zonde.

“Liefste Jezus, ik vraag Uw vergeving voor al mijn zonden en voor de pijn en het onrecht dat ik bij anderen
veroorzaakt heb.
Nederig bid ik om de genaden waardoor ik de gelegenheid kan vermijden U opnieuw te beledigen en boete kan
doen in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.
Ik smeek U om de vergeving van elke toekomstige belediging waaraan ik zou deelhebben en die U pijn en lijden
zou geven.
Neem mij met U mee in het Nieuwe Tijdperk van Vrede zodat ik deelgenoot mag worden van Uw familie voor de
eeuwigheid.
Ik bemin U Jezus. Ik heb U nodig. Ik eer U en alles waar U voor staat.
Help mij, Jezus, opdat ik waardig mag zijn Uw Koninkrijk binnen te gaan.
Amen.”
Kruistochtgebed (9)

Offer van Lijden als een geschenk.
“O Allerheiligste Hart van Jezus, leer mij om beledigingen te aanvaarden in Uw Heilige Naam wanneer ik Uw
Woord verkondig met nederige dankbaarheid.
Leer mij te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden mij dichter brengen bij Uw Heilig Hart.
Sta mij toe om zulke beproevingen te aanvaarden met liefde en edelmoedigheid van geest, zodat ik ze U kan
aanbieden als de zo kostbare Gaven om zielen te redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (10)

De Vlam van Uw Liefde dragen.
“Help ons, lieve Jezus, om onbevreesd op te staan in Uw Naam en de Vlam van Uw Liefde naar alle naties uit te
dragen.
Geef ons, Uw kinderen, de kracht om de beschimpingen onder ogen te zien van al diegenen die niet oprecht in
Uw Barmhartigheid geloven.
Amen.”
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Kruistochtgebed (11)

Stop de haat tegen zieners.
“O Heilig Hart van Jezus, stop alstublieft de haat en jaloersheid die voorkomen onder Uw volgelingen tegenover
Uw ware zieners in deze tijden.
Ik bid dat U naar mijn gebed zou luisteren om Uw zieners de nodige kracht te geven om Uw Allerheiligste Woord
te openbaren aan een ongelovige wereld.
Amen.”
Kruistochtgebed (12)

Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden.
“O mijn Jezus, help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden wanneer ik in Uw Naam spreek.
Vergeef mij wanneer ik ooit iemand kleineer in Uw Heilige Naam.
Help mij om te luisteren, Jezus, wanneer Uw Stem wordt gesproken en vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik de
Waarheid van Uw Woord kan onderscheiden wanneer U de mensheid oproept.
Amen."
Kruistochtgebed (13)

Gebed om te smeken voor Immuniteit.
Kinderen, Mijn plechtige belofte aan al diegenen onder jullie die namens Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mij een beroep doen om jullie
broeders en zusters te redden, is dat hun onmiddellijk kwijtschelding verleend zal worden.
Bijzondere genaden zullen gegeven worden aan ieder van jullie die zich ertoe verbindt om een volle maand te bidden voor hun ziel.

“O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered
heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.
Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.
Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te
gaan.
Amen.”
Kruistochtgebed (14)

Gebed tot God de Vader voor Bescherming tegen Nucleaire Oorlog.
“O Almachtige Vader, Allerhoogste God, alstublieft, heb Erbarmen met alle zondaars. Open hun harten om de
redding te aanvaarden en een overvloed van genaden te ontvangen.
Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie en verzeker dat eenieder in Uw Liefdevol Hart
bescherming mag vinden.
O, Goddelijke Hemelse Vader, bescherm al Uw kinderen op aarde voor een nucleaire oorlog of andere daden die
gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.
Houd ons verre van alle kwaad en bescherm ons.
Verlicht ons opdat wij onze ogen zouden kunnen openen om de Waarheid van onze redding zonder enige angst
in onze zielen te horen en te aanvaarden.
Amen.”
Kruistochtgebed (15)

Dankzegging voor de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.
“O Hemelse Vader, wij eren U met een diepe waardering voor het Offer dat U bracht toen U een Verlosser in de
wereld zond.
Wij bieden U, met vreugde en dankbaarheid, ons gebed aan in nederige dankbaarheid voor de Gave die U nu
aan Uw kinderen geeft, de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.
O Allerhoogste God, maak ons waardig om deze Grote Barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden.
Amen.”
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Kruistochtgebed (16)

Om Genaden te aanvaarden, aangeboden tijdens De Waarschuwing.
“O mijn Jezus, houd mij sterk gedurende deze beproeving van Uw Grote Barmhartigheid. Geef mij de nodige
genaden om klein te worden in Uw Ogen.
Open mijn ogen voor de Waarheid van Uw belofte van Eeuwige Redding.
Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw Liefde en Hand van Vriendschap.
Omsluit mij in de armen van de Heilige Familie, zodat wij allen opnieuw één kunnen worden.
Ik bemin U, Jezus, en ik beloof U vanaf vandaag dat ik Uw Heilig Woord zal verkondigen zonder vrees in mijn
hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd.
Amen.”
Kruistochtgebed (17)

Gebed tot de Moeder van Verlossing voor Duistere Zielen.
“O Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing en Middelares van alle Genaden, U die zal deelnemen aan
de redding van de mensheid uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.
Moeder van Verlossing, bid dat alle zielen kunnen gered 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 Eeuwige Redding.
Amen.”
Kruistochtgebed (18)

Om de antichrist en zijn aanhangers te stoppen.
“O lieve Jezus, red de wereld van de antichrist.
Bescherm ons tegen de boosaardige aanvallen van Satan.
Bewaar de laatste resten van Uw Kerk voor het kwaad.
Geef al Uw Kerken de sterkte en genaden die nodig zijn om ons te beschermen tegen oorlogen en vervolging die
gepland zijn door Satan en zijn leger van terroristen.
Amen.”
Kruistochtgebed (19)

Gebed voor jonge mensen.
“Moeder van Verlossing, ik vraag U om te bidden voor de Barmhartigheid van jonge zielen die in verschrikkelijke
duisternis zijn, opdat zij Uw geliefde Zoon herkennen wanneer Hij komt om de hele mensheid te Verlossen.
Laat niet één ziel aan de kant van de weg staan.
Laat niet één ziel Zijn Grote Barmhartigheid afwijzen.
Ik bid, Moeder, dat allen mogen gered zijn en ik vraag U om deze zielen te omhullen met Uw Heilige Mantel om
hen te voorzien van de bescherming die zij nodig hebben tegen de Bedrieger.
Amen.”
Kruistochtgebed (20)

Stop de antichrist van de wereld te vernietigen.
“O God de Vader, in de Naam van Uw Dierbare Zoon vraag ik U om de antichrist te verhinderen de zielen van
Uw kinderen in zijn macht te krijgen.
Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te verhinderen Uw kinderen te terroriseren.
Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en vraag U om Erbarmen te hebben met die arme
zielen die machteloos tegen hem zullen zijn.
Hoor naar mijn gebed, lieve Vader, en red al Uw kinderen van dit verschrikkelijk kwaad.
Amen.”
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Kruistochtgebed (21)

Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid.
“Wij loven en danken U, o heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid, voor de Liefde en Barmhartigheid
die U hebt voor de mensheid.
Wij danken U voor de Gave van Redding die U over Uw arme kinderen uitstort.
Wij smeken U, o Heer, om diegenen die de Boze volgen te redden en dat hun harten geopend zullen worden
voor de Waarheid omtrent hun eeuwig leven.
Amen.”
Kruistochtgebed (22)

Katholieke priesters, houdt de leer zuiver die door de Kerk onderricht wordt.
Ik geef de wereld dit kruistochtgebed om gebeden te worden door de katholieke geestelijken.

“O mijn geliefde Jezus, houd mij sterk en de vlam van mijn liefde voor U brandend, elk moment van mijn dag.
Sta nooit toe dat de vlam van liefde voor U verflauwt of sterft.
Sta nooit toe dat ik verzwak tijdens een bekoring.
Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw na te komen en om de Leer van de
Orthodoxe Katholieke Kerk te handhaven.
Ik offer mijn trouw te allen tijde. Ik beloof plechtig mijn verbintenis om in Uw leger te strijden zodat de
Katholieke Kerk opnieuw in glorie kan oprijzen om U, geliefde Jezus, te verwelkomen wanneer U wederkomt.
Amen.”
Kruistochtgebed (23)

Gebed voor Paus Benedictus’ veiligheid.
“O mijn Eeuwige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en het lijden dat Hij doorstaan heeft
om de wereld van zonde te redden, bid ik nu opdat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van
Uw Kerk op aarde, zou beschermen opdat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te
redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij over de gevallen engelen die op de aarde rondwandelen om
zielen te stelen.
O Vader, bescherm Uw Paus opdat Uw kinderen geleid kunnen worden op het Ware Pad naar Uw Nieuw
Paradijs op Aarde.
Amen.”
Kruistochtgebed (24)

Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed 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 aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.
Amen.”
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Kruistochtgebed (25)

Voor Bescherming van zieners overal ter wereld.
“O Allerhoogste God, ik smeek U om bescherming te bieden aan al Uw heilige boodschappers in de wereld. Ik
bid dat zij beschermd mogen zijn tegen de haat van anderen.
Ik vraag dat Uw Allerheiligste Woord vlug over de hele wereld verspreid wordt. Bescherm Uw boodschappers
tegen laster, misbruik, leugens en iedere vorm van gevaar.
Bescherm hun families en bedek hen altijd met de Heilige Geest opdat de boodschappen die zij aan de wereld
geven aandachtig en met rouwmoedige en nederige harten beluisterd worden.
Amen.”
Kruistochtgebed (26)

Bid de Heilige Rozenkrans om te helpen jullie land te redden.
O.L.Vrouw verzocht de mensen dringend om Haar Heilige Rozenkrans te bidden om te helpen hun land te redden.

Gebed voor de Rozenkrans
“O Koningin van de Heilige Rozenkrans, U hebt zich verwaardigd om naar Fatima te komen om aan de drie
herderskinderen de schatten van genade, verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.
Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie opdat ik, door het overwegen van de Mysteries van
onze Verlossing die hierin herdacht worden, verrijkt mag worden door de vruchten ervan en zo vrede voor de
wereld, bekering van de zondaars en Rusland, en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans (vermeld hier
je verzoek) mag verkrijgen.
Ik vraag dit voor de meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eer en voor het welzijn van de zielen, met
name voor mijzelf.
Amen.”
Kruistochtgebed (27)

Gebed voor Vrede in de Wereld.
“O mijn Jezus, ik smeek U om Erbarmen voor al diegenen die geteisterd worden door vreselijke oorlogen. Ik
smeek dat vrede mag doordringen in deze gekwelde naties die blind zijn voor de Waarheid van Uw Bestaan.
Alstublieft, bedek deze naties met de Kracht van de Heilige Geest opdat zij hun jacht op onschuldige zielen
zouden stopzetten.
Heb Erbarmen over al Uw landen die machteloos staan tegen de boosaardige gruweldaden die in de hele
wereld voorkomen.
Amen.”
Kruistochtgebed (28)

De H. Maagd Maria: Gebed voor de Eenmaking van alle Christelijke Kerken.
“O Allerhoogste God, wij knielen voor U neer en smeken U om de eenmaking van al Uw kinderen in de strijd om
het behoud van Uw Christelijke Kerken op aarde.
Laat niet toe dat onze verschillen ons verdelen op dit moment van grote geloofsafval in de wereld.
In onze liefde voor U, lieve Vader, verzoeken wij U om ons de genaden te schenken elkaar te beminnen in de
Naam van Uw Geliefde Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus.
Wij aanbidden U. Wij beminnen U. Wij verenigen ons om samen te strijden voor de kracht, om Uw Christelijke
Kerken op aarde in stand te houden tijdens de beproevingen die wij in de komende jaren mogelijks zullen
tegenkomen.
Amen.”
Kruistochtgebed (29)

Bescherm de uitoefening van het Christelijk geloof.
“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen. Ik smeek U om
diegenen te vergeven die in hun ziel haat jegens U koesteren.
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Ik bid opdat atheïsten hun verharde harten zouden openen tijdens Uw Grote Barmhartigheid en dat Uw
kinderen die U beminnen U kunnen eren met waardigheid en boven alle vervolging uitstijgen.
Alstublieft, vervul al Uw kinderen met de Gave van Uw Geest, opdat zij moedig kunnen opstaan en leid Uw leger
in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn valse beloften.
Amen.”
Kruistochtgebed (30)

God de Vader: Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden.
“O mijn Eeuwige Vader, God de Schepper van het Universum, in de Naam van Uw Dierbare Zoon, smeek ik U om
ons U meer te doen beminnen.
Help ons om moedig te blijven, zonder vrees en sterk bij tegenslag.
Aanvaard onze offers, lijden en beproevingen als een gave vóór Uw Troon om Uw kinderen op aarde te redden.
Verzacht de harten van onzuivere zielen. Open hun ogen voor de Waarheid van Uw liefde opdat zij samen met
al Uw kinderen kunnen deelhebben aan het Paradijs op aarde dat U zo liefdevol voor ons bereid hebt
overeenkomstig Uw Goddelijke Wil.
Amen.”
Kruistochtgebed (31)

Gebed om een Ketting van Bescherming te vormen.
“O mijn Jezus, laat mijn gebed Uw Heilige Geest afsmeken om zich uit te storten over die leiders die gedreven
worden door begeerte, gierigheid, hebzucht en hoogmoed, om de vervolging van Uw onschuldige kinderen te
stoppen.
Ik vraag U om te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verslinden en ik bid dat
Europese leiders hun harten zullen openen voor de Waarheid van Uw Liefde.
Amen.”
Kruistochtgebed (32)

Om abortus in Ierland te stoppen.
“O Moeder van Verlossing, bid voor Uw kinderen in Ierland om te verhinderen dat de goddeloze daad die
abortus is ons opgelegd wordt.
Bescherm deze heilige natie om niet dieper te zinken in vertwijfeling die veroorzaakt wordt door de duisternis
die ons land bedekt.
Bevrijd ons van de Boze die Uw kinderen die nog moeten geboren worden, wil vernietigen.
Bid opdat deze leiders de moed zullen hebben om te luisteren naar diegenen die Uw Zoon beminnen zodat zij de
Leer van onze Heer Jezus Christus zullen volgen.
Amen.”
Kruistochtgebed (33)

Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“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 ziel.
Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw 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.
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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.”
Kruistochtgebed (34)

Vasten gedurende de Veertigdagentijd.
“O mijn Jezus, help mij om op mijn bescheiden manier Uw Leven van Offer na te volgen om de mensheid te
redden.
Sta mij toe om U het offer te schenken van één dag per week te vasten gedurende de Veertigdagentijd om alle
mensen te redden opdat zij de Poorten van het Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan.
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer met liefde en vreugde in mijn hart aan.
Om U de maat van mijn liefde te tonen, door dit offer, smeek ik U om de Redding van elke ziel die in ongenade
zou gevallen zijn.
Amen.”
Kruistochtgebed (35)

Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te treden.
“O mijn Jezus, help mij om U te helpen om de rest van Uw kinderen op aarde te redden. Ik bid opdat U, door Uw
Barmhartigheid, de zielen zou redden van de geest van de duisternis.
Aanvaard mijn beproevingen, pijnen en smarten in dit leven om zielen te behoeden voor de vuren van de Hel.
Vul mij met de Genaden om U deze smarten te offeren met liefde en vreugde in mijn hart, zodat wij ons allen
verenigen als één in liefde voor de Heilige Drie‐Eenheid en met U, als één heilige familie, in het Paradijs leven.
Amen.”
Kruistochtgebed (36)

Voor diegenen die hulp nodig hebben om de Ene Ware God te eren.
“Jezus, help mij want ik ben verloren en verward. Ik ken de Waarheid van 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 om de Waarheid met klaarheid te zien en red mij uit de duisternis van mijn ziel.
Help mij om in het Licht van Uw Barmhartigheid te komen.
Amen.”
Kruistochtgebed (37)

Eenmaking van al Gods kinderen.
“O lieve Jezus, verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde, opdat wij de Waarheid van Uw Belofte met
betrekking tot Eeuwige Redding kunnen verspreiden doorheen de hele wereld.
Wij bidden dat die lauwe zielen die bang zijn om zichzelf met geest, lichaam en ziel aan U te offeren, hun harnas
van trots zouden laten vallen en hun harten zouden openen voor Uw liefde en deelgenoten worden van Uw
heilige familie op aarde.
Omarm al deze verloren zielen, lieve Jezus, en sta onze liefde toe, als hun broers en zussen, om hen uit de
wildernis op te tillen om hen mee te nemen in de Boezem, Liefde en Licht van de Heilige Drie‐Eenheid.
Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw Heilige Handen.
Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen zodat wij kunnen helpen om meer zielen te redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (38)

Gebed van redding voor de Katholieke Kerk.
“O Gezegende Moeder van Verlossing, bid alstublieft voor de Katholieke Kerk in deze moeilijke tijden en voor
onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.
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Wij vragen u, Moeder van Verlossing, om Gods gewijde dienaren te omhullen met Uw Heilige Mantel, opdat
hun de genaden gegeven worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waar zij tegenover
staan.
Bid ook opdat zij zouden waken over hun kudde in overeenstemming met de Ware Leer van de Katholieke Kerk.
O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van leiderschap opdat wij zielen kunnen
helpen leiden naar het Koninkrijk van Uw Zoon.
Wij vragen u, Moeder van Verlossing, om de misleider weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun
streven hun zielen te beschermen, opdat zij geschikt zouden zijn om de Poorten van het Nieuwe Paradijs op
Aarde binnen te gaan.
Amen.”
Kruistochtgebed (39)

Help zielen zich voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs.
“O Jezus, mijn geliefde Verlosser, ik vraag U om mij te bedekken met Uw Heilige Geest, opdat ik met gezag Uw
Allerheiligste Woord kan spreken om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus, om al de Genaden die ik nodig heb opdat ik de hand kan reiken aan alle
geloofsovertuigingen, gezindten en nationaliteiten waar ik ook ga.
Help mij om te spreken met Uw Tong, arme zielen te troosten met Uw Lippen, en alle zielen te beminnen met de
bijzondere Goddelijke Liefde die voortkomt van Uw Heilig Hart.
Help mij om zielen te redden, zo dicht aan Uw Hart, en sta mij toe om U te troosten, liefste Jezus, wanneer
verloren zielen Uw Barmhartigheid blijven verwerpen.
Jezus, ik ben niets zonder U, maar met Uw milde hulp zal ik strijden in Uw Naam om de hele mensheid te helpen
redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (40)

Gebed voor de Clerus om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus.
“O mijn Jezus, ik ben maar een nederige dienaar en heb Uw leiding nodig opdat ik zielen kan voorbereiden op
Uw Glorierijke Tweede Komst.
Help mij om zielen te bekeren en ze voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil, zodat zij geschikt zouden
zijn om binnen te gaan in de Nieuwe Hemel en Aarde die U beloofde aan heel de mensheid door Uw dood op het
Kruis.
Geef mij de Genaden die ik nodig heb opdat ik Uw Woord kan meedelen aan dorstige zielen en dat ik nooit afzie
van mijn plicht tot U, lieve Jezus, aan wie ik mijn plechtige trouw beloofde door mijn Heilige Geloften.
Amen.”
Kruistochtgebed (41)

Voor de zielen van de ongelovigen.
“O mijn Jezus, help Uw arme kinderen die blind zijn voor Uw Belofte van Redding.
Ik smeek U, met de hulp van mijn gebeden en lijden, om de ogen van de ongelovigen te openen zodat zij Uw
tedere Liefde kunnen zien en in Uw Heilige Armen lopen om bescherming.
Help hen om de Waarheid te zien en vergiffenis te vragen voor al hun zonden zodat zij kunnen gered worden om
als eersten de Poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Ik bid voor deze arme zielen inclusief mannen, vrouwen en kinderen en smeek U om hun vergeving te schenken
voor hun zonden.
Amen.”
Kruistochtgebed (42)

Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.
“O Allerhoogste God, ik offer U mijn vasten opdat U de greep van het kwaad in de wereld zal stoppen dat
gepland is om mijn land te laten verhongeren met inbegrip van het Brood des Levens.
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Aanvaard mijn offer en luister naar mijn smeekbeden voor andere naties om hen te sparen voor het lijden dat
gepland wordt door de antichrist.
Red ons, lieve Heer, van de boosaardigheid en bescherm ons geloof zodat wij U kunnen eren met de vrijheid die
wij nodig hebben om U te beminnen en te aanbidden, voor eeuwig en altijd.
Amen.”
Kruistochtgebed (43)

Red Zielen tijdens de Waarschuwing.
“O God de Almachtige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en in herinnering aan Zijn dood
op het Kruis om ons van onze zonden te verlossen, smeek ik U om zielen te redden die zichzelf niet kunnen
redden en die misschien in doodzonde sterven tijdens De Waarschuwing.
Als boetedoening voor het lijden van Uw geliefde Zoon smeek ik U diegenen te vergeven die niet in staat zijn om
Vergeving te zoeken, omdat zij niet lang genoeg zullen leven om aan Jezus, Uw Zoon, om Barmhartigheid te
vragen om hen van zonden te bevrijden.
Amen.”
Kruistochtgebed (44)

Sterkte om mijn geloof tegen de valse profeet te verdedigen.
“Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij te concentreren op Uw Leer en te allen tijde Uw Heilig Woord te
verkondigen.
Sta mij nooit toe om in de verleiding te komen om de valse profeet te verafgoden die zal proberen zichzelf voor
te stellen als zijnde Uzelf.
Houd mijn liefde voor U sterk.
Geef mij de Genaden van Onderscheiding opdat ik nooit de Waarheid die in de Heilige Bijbel staat zal
verloochenen, ongeacht hoeveel leugens worden opgedist om mij ertoe aan te zetten mij af te keren van Uw
Ware Woord.
Amen.”
Kruistochtgebed (45)

Gebed om negatieve gedachten te overwinnen.
“O Jezus, ik weet zeer weinig over U, maar alstublieft, help mij om mijn hart te openen om U toe te staan in mijn
ziel binnen te komen zodat U mij kan genezen, troosten en vullen met Uw Vrede.
Help mij om vreugde te voelen, bestrijd alle negatieve gedachten en leer de weg die mij doet begrijpen wat U
behaagt, zodat ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan waar ik een leven van liefde, vreugde en bewondering
kan leven met U voor eeuwig en altijd.
Amen.”
Kruistochtgebed (46)

Bevrijd mij van de ketens van Satan.
“O Jezus, ik ben verloren. Ik ben verward en voel mij als een gevangene verstrikt in een web waaruit ik niet kan
ontsnappen.
Ik vertrouw op U, Jezus, om mij te hulp te komen en mij te bevrijden uit de ketens van Satan en zijn demonen.
Help mij want ik ben verloren.
Ik heb Uw Liefde nodig om mij de sterkte te geven in U te geloven en op U te vertrouwen, opdat ik kan gered
worden van dit kwaad en het licht getoond wordt zodat ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden.
Amen.”
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Kruistochtgebed (47)

Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan.
“O heilige Moeder, Moeder van Verlossing voor de hele wereld, bid opdat mijn liefde voor Jezus opnieuw kan
opvlammen.
Help mij om de Vlam van Zijn Liefde te voelen zodat zij mijn ziel verzadigt.
Help mij om Jezus meer te beminnen. Bid opdat mijn geloof, liefde en toewijding voor Hem sterker mogen
worden.
Doe elke twijfel bekoelen die mij kwelt en help mij om duidelijk het Goddelijk Licht van de Waarheid te zien dat
uitstraalt van Uw geliefde Zoon, de Redder van heel de mensheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (48)

Gebed voor de Genade om de Tweede Komst van Christus te Verkondigen.
“O, mijn Jezus, verleen mij de genade Uw Heilig Woord te verkondigen aan heel de mensheid, zodat zielen gered
kunnen worden.
Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dien(a)ar(res), zodat Uw Heilig Woord gehoord en aanvaard
kan worden, vooral door die zielen die Uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Help mij om Uw Heilige Wil altijd in ere te houden en nooit diegenen te beledigen of te veroordelen die Uw
Hand van Barmhartigheid afwijzen.
Amen.”
Kruistochtgebed (49)

Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke Clerus.
“O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar en ik beloof plechtig mijn liefde en trouw aan U.
Ik smeek U om mij een teken te geven van Uw Oproep.
Help mij om mijn ogen te openen en Uw Belofte te zien.
Zegen mij met de Genade van de Heilige Geest zodat ik niet misleid zal worden door diegenen die beweren in
Uw Naam te komen, maar die niet de Waarheid spreken.
Toon mij de Waarheid.
Sta mij toe om Uw Liefde te voelen zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan vervullen.
Ik vraag U, met een nederig hart, om mij de weg te tonen waardoor ik U kan helpen de zielen van de mensheid
te redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (50)

Jezus, help mij om te weten Wie U bent.
“O lieve Jezus, help mij om te weten Wie U bent.
Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb. Help mij om in dit leven vrede te vinden en moge de
Waarheid omtrent het eeuwig leven mij getoond worden.
Breng mijn hart tot rust. Verlicht mijn zorgen. Geef mij vrede.
Open mijn hart, nu, zodat U mijn ziel kan vullen met Uw Liefde.
Amen.”
Kruistochtgebed (51)

Voor de Gave van de Heilige Geest.
“O kom, Heilige Geest, stort Uw Gave van Liefde, Wijsheid en Kennis uit over mijn nederige ziel.
Vul mij met het Licht van Waarheid, opdat ik de Waarheid van God kan onderscheiden van de leugens die door
Satan en zijn engelen verspreid worden.
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Help mij om de toorts vast te grijpen en de Vlam van inzicht te verspreiden aan al diegenen die ik ontmoet, door
Christus Onze Heer.
Amen.”
Kruistochtgebed (52)

Gebed tot de Vader.
“Mijn liefste Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, en in herinnering aan Zijn Lijden op het Kruis, roep ik tot
U.
U, de Allerhoogste God, Schepper van de Wereld en van al wat bestaat, houd onze Redding in Uw Heilige
Handen.
Omhels al Uw kinderen, met inbegrip van diegenen die U niet kennen en diegenen die U wel kennen, maar de
andere kant opkijken.
Vergeef ons onze zonden en red ons van de vervolging door Satan en zijn leger.
Neem ons in Uw Armen en vul ons met de hoop die wij nodig hebben om de weg van de Waarheid te zien.
Amen.”
Kruistochtgebed (53)

Gebed voor de Katholieke Kerk.
“O God de Vader, in de Naam van Uw Geliefde Zoon smeek ik U om kracht en om de Genaden te schenken die
nodig zijn om priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan, te weerstaan.
Help hen om zich te houden aan de Waarheid van de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus, en om nooit te
verzwakken of zich te onderwerpen aan onwaarheden omtrent het Bestaan van de Heilige Eucharistie, noch er
afstand van te doen.
Amen.”
Kruistochtgebed (54)

Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken.
“O Hemelse Vader, in de Naam van Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus, Die buitengewoon geleden heeft voor de
zonden van de mensheid, alstublieft help ons in deze moeilijke tijden die voor ons staan.
Help ons om de vervolging te overleven die gepland wordt door hebzuchtige leiders en door hen die Uw Kerken
en Uw kinderen willen vernietigen.
Wij smeken U, lieve Vader, om onze families te helpen voeden en het leven te redden van diegenen die tegen
hun wil in een oorlog zullen gedwongen worden.
Wij beminnen U, lieve Vader. Wij smeken U om ons te helpen in onze tijd van nood. Red ons uit de greep van de
antichrist. Help ons om zijn merkteken te overleven, het merkteken van het beest, door te weigeren het te
aanvaarden.
Help diegenen die U beminnen om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord, te allen tijde, zodat U ons de Genaden
kan verlenen om te overleven naar Lichaam en Ziel.
Amen.”
Kruistochtgebed (55)

Om zich voor te bereiden op de Waarschuwing.
“O mijn Lieve Jezus, open alstublieft de harten van al Gods kinderen voor de Gave van Uw Grote
Barmhartigheid.
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met liefde en dankbaarheid.
Stel hen in staat om nederig te worden voor U en te smeken om vergiffenis voor hun zonden, zodat zij
deelgenoot kunnen worden van Uw Glorievol Koninkrijk.
Amen.”
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Kruistochtgebed (56)

Voor Priesters die Bescherming zoeken voor de Heilige Eucharistie.
“O Lieve Vader, in de Naam van Uw Dierbare Zoon, Die Zichzelf op het Kruis geofferd heeft voor de hele
mensheid, help mij om trouw te blijven aan de Waarheid.
Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon en schenk mij de Genaden U verder te dienen in geloof,
vertrouwen en eerbetoon, voor de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de Ware Betekenis van het Offer van de Heilige Mis of van de Aanbieding van de
Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.
Geef mij de kracht U te vertegenwoordigen en Uw kudde te voeden, zoals zij moeten gevoed worden, met het
Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de Mensheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (57)

Gebed voor de Clerus: Jezus, laat mij Uw roep horen.
“O, mijn lieve Jezus, open mijn oren voor de klank van Uw Stem. Open mijn hart voor Uw liefdevolle oproep. Vul
mijn ziel met de Heilige Geest opdat ik U op dit moment kan herkennen.
Ik offer U mijn nederige toewijding voor al wat U van mij vraagt. Help mij om de Waarheid te onderscheiden, op
te staan, te antwoorden en Uw Stem te volgen zodat ik U kan helpen de zielen van heel de mensheid te redden.
Uw Wil is mijn bevel. Geef mij de moed mij door U te laten leiden zodat ik de wapenrusting kan opnemen die
nodig is om Uw Kerk te leiden naar Uw Nieuw Koninkrijk.
Amen.”
Kruistochtgebed (58)

Kruistocht van Bekeringsgebed.
“O lieve Jezus, ik verzoek U om al Gods kinderen te omarmen en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.
Laat elke druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken om haar te beschermen tegen de Boze.
Open de harten van allen, in het bijzonder van de verharde zielen en van diegenen die U kennen, maar die
bevlekt zijn met de zonde van hoogmoed, opdat zij zouden neervallen en smeken om hun zielen te overstromen
met het Licht van Uw Liefde.
Open hun ogen om de Waarheid te zien, opdat de dauw van Uw Goddelijke Barmhartigheid over hen zou
neerstromen, zodat zij bedekt zijn met de Stralen van Uw Barmhartigheid.
Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag, lieve Jezus, (persoonlijke intenties hier).
Ik smeek U om Erbarmen en offer U deze gave van één dag vasten, elke week (van deze maand juni), als
boetedoening voor alle zonden.
Amen.”
Kruistochtgebed (59)

Een Plechtige Belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote Gave van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo ook
moeten Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen die in Zijn strijdmacht verder zullen oprukken om de zielen van al Gods kinderen te helpen redden,
waaronder ook de verharde zondaars, om deze belofte af te leggen.

“O Allerhoogste God, o Hemelse Vader, ik beloof U plechtig mijn standvastige trouw om U te eren en te
gehoorzamen in alle dingen in vereniging met Uw Goddelijke Wil op aarde.
Ik offer U, door het Kostbaar Bloed van Uw enig geliefde Zoon, de Ware Messias, mijn geest, mijn lichaam en
mijn ziel ten behoeve van alle zielen, zodat wij ons eendrachtig kunnen verenigen, in Uw komend Hemels
Koninkrijk, zodat Uw Goddelijke Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Amen.”
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Kruistochtgebed (60)

Gebed voor Bekering van Families tijdens De Waarschuwing.
Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op De Waarschuwing, want deze kan te allen tijde plaatsgrijpen.

“O lieve Zoete Jezus, ik smeek om Barmhartigheid voor de zielen van mijn familie (noem ze hier). Ik offer U mijn
lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden om hun zielen te redden van de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U verloochenen, of Uw Hand van Barmhartigheid verwerpen.
Open hun harten om zich met Uw Heilig Hart te verstrengelen, zodat zij de vergeving kunnen zoeken die zij
nodig hebben om gered te worden van de vuren van de Hel.
Geef hun de kans zich te beteren, zodat zij kunnen bekeerd worden met de Stralen van Uw Goddelijke
Barmhartigheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (61)

Vermijd Een Wereld Controle.
“O lieve Hemelse Vader, in gedachtenis aan de Kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U om
ons, Uw kinderen, te beschermen tegen de Kruisiging die gepland is om Uw kinderen te vernietigen, door de
antichrist en zijn aanhangers.
Geef ons de Genaden die wij nodig hebben om het merkteken van het beest te weigeren en verleen ons de
nodige hulp om het kwaad in de wereld te bestrijden, verspreid door diegenen die de weg van Satan volgen.
Wij smeken U, lieve Vader, om al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijden, en maak ons sterk
genoeg om op te staan en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen.
Amen.”
Kruistochtgebed (62)

Voor Verloren en Hulpeloze Zondaars.
“O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verloren, hulpeloos en in duisternis.
Ik ben zwak en het ontbreekt mij aan moed om naar U toe te komen.
Geef mij de kracht om U nu te roepen, zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.
Breng mij in Uw Licht, Lieve Jezus. Vergeef mij.
Help mij om weer ongeschonden te worden, en leid mij naar Uw Liefde, Vrede en Eeuwig Leven.
Ik vertrouw U volkomen, en ik vraag U om mij op te nemen in geest, lichaam en ziel, terwijl ik mij overgeef aan
Uw Goddelijke Barmhartigheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (63)

Behoed mij op deze tocht.
“Mijn geliefde Moeder van Verlossing, ik vraag U om te bidden opdat mij het Brood des Levens wordt gegeven
om mij te behoeden op deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.
Alstublieft help al diegenen die misleid worden door valse idolen en valse goden om hun ogen te openen voor de
Waarheid van Uw Zoons dood op het Kruis, om elk van Gods kinderen te redden en elkeen eeuwig leven te
brengen.
Amen.”
Kruistochtgebed (64)

Red mijn broeders en zusters.
“O mijn liefste Verlosser, Jezus Christus, aanvaard mijn gave van gebed en offers om mijn broeders en zusters te
helpen redden uit de gevangenis van duisternis waarin zij zich bevinden.
Sta mij toe om te helpen om hun zielen in veiligheid te brengen.
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Ik smeek U om hun zonden te vergeven, en ik verzoek U hun zielen te overspoelen met de Heilige Geest, zodat zij
in Uw Armen zullen lopen, als de toevlucht die zij zo wanhopig nodig hebben, voor zij voor eeuwig verloren
gaan.
Ik offer U mijn gave van overgave, voor zulke zielen, in nederige dienstbaarheid en dankzegging.
Amen.”
Kruistochtgebed (65)

Voor diegenen in doodzonde.
“O Lieve Jezus, Redder van de mensheid, door Uw Goddelijke Barmhartigheid smeek ik U om erbarmen voor al
die arme zielen in zonde die tijdens de Waarschuwing misschien van deze aarde worden weggenomen.
Vergeef ze hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw Lijden smeek ik U om mij deze buitengewone gunst te
verlenen als verzoening voor hun zonden.
Ik offer U mijzelf met geest, lichaam en ziel, als een boetedoening om hun zielen te redden en hun het eeuwig
leven te schenken.
Amen.”
Kruistochtgebed (66)

Voor de Clerus: Help mij om Trouw te Blijven aan Uw Allerheiligste Woord.
“O Lieve Jezus, help mij om altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Woord.
Geef mij de kracht om ook bij tegenstand de Waarheid van Uw Kerk hoog te houden.
Vul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen op de manier waarop U ons dat geleerd hebt.
Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens en trouw te blijven aan U zelfs wanneer het mij
verboden wordt dat te doen.
Bevrijd mij van de ketting van bedrog die ik mogelijks tegenkom, teneinde het Ware Woord van God te
verkondigen.
Overdek al Uw gewijde dienaren met Uw Kostbaar Bloed, op dit moment, zodat wij moedig, getrouw en
vastberaden zullen blijven in onze verbintenis met U, onze geliefde Verlosser, Jezus Christus.
Amen.”
Kruistochtgebed (67)

Behoed mijn kinderen voor de koning van de leugens.
“Alstublieft lieve Jezus, ik vraag U om mijn kinderen te behoeden voor de koning van de leugens.
Ik wijd deze kinderen toe (noem hun namen) aan Uw Heilig Hart en vraag dat, door middel van de beschutting
van Uw Kostbaar Bloed, U hun zielen wil verlichten en hen veilig in Uw Liefdevolle Armen wil nemen, zodat zij
beschermd kunnen worden van alle kwaad.
Ik vraag dat U hun harten opent en hun zielen overstroomt met Uw Heilige Geest, tijdens de Verlichting van het
Geweten, zodat zij gereinigd worden van elke ongerechtigheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (68)

Bescherm mij van de invloed van Satan.
“O Moeder van God, Moeder van Verlossing, bedek mij met uw Allerheiligste Mantel en bescherm mijn familie
van de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.
Help mij om te allen tijde te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta nooit toe dat ik afdwaal van De Waarheid van Zijn Leer, ongeacht
hoeveel bekoringen me voorgezet worden.
Amen.”
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Kruistochtgebed (69)

Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden.
“God de Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.
Help Uw kinderen hem te aanvaarden.
Verhinder Satan om Uw kinderen het erfenisrecht van hun Vader te ontzeggen.
Laat ons nooit de strijd opgeven voor ons erfdeel in het Paradijs.
Hoor onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.
Ik vraag U, lieve Vader, om de aarde met Uw Barmhartigheid te zuiveren en ons te bedekken met Uw Heilige
Geest.
Leid ons om Uw allerheiligste leger te vormen, beladen met de macht om het beest voor altijd te verbannen.
Amen.”
Kruistochtgebed (70)

Gebed voor de Clerus om Standvastig en Trouw te blijven aan het Heilig Woord van God.
“O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma te herkennen wanneer zich dat binnen Uw Kerk
ontvouwt.
Help Uw gewijde dienaren om standvastig en trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.
Laat wereldse ambities nooit hun zuivere liefde voor U verduisteren.
Geef hun de Genaden om zuiver en nederig voor U te blijven en Uw Allerheiligste Tegenwoordigheid in de
Eucharistie in ere te houden.
Help en leid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn, en ontsteek in hun zielen
opnieuw het Vuur van de Heilige Geest.
Help hen om de bekoring, die hun voorgehouden wordt om hen af te leiden, te herkennen. Open hun ogen,
opdat zij te allen tijde de Waarheid kunnen zien.
Zegen hen op dit moment, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen te behoeden voor het
kwaad.
Geef hun de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan, indien zij zouden afgeleid worden door de
verlokking om het bestaan van zonden te loochenen.
Amen.”
Kruistochtgebed (71)

Gebed om ons te redden van de vervolging.
“O Jezus, red Gods kinderen van de antichrist.
Bescherm ons tegen de plannen om de aarde te controleren.
Heer, red ons van de vervolging.
Bescherm duistere zielen voor de antichrist zodat zij in Uw Ogen kunnen gered worden.
Help ons in onze zwakheid.
Sterk ons in geest om op te staan en elkaar te leiden, terwijl wij opmarcheren in Uw leger naar de Poorten van
het Paradijs.
Ik heb U nodig, lieve Jezus.
Ik bemin U, lieve Jezus.
Ik verheerlijk Uw Tegenwoordigheid op aarde.
Ik mijd de duisternis.
Ik aanbid U en geef mij over met lichaam en geest, zodat U mij de Waarheid van Uw Tegenwoordigheid kan
openbaren, opdat Ik altijd op Uw voortdurende Barmhartigheid zal vertrouwen.
Amen.”
Kruistochtgebed (72)

Het gebed van de Leerling.
“Lieve Jezus, ik ben klaar om Uw Heilig Woord te verspreiden.

1031

Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de Waarheid mee te delen opdat zoveel mogelijk zielen naar U
gebracht kunnen worden.
Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed, zodat ik gevuld word met de Genaden om
bekering te verspreiden tot Redding van al Gods kinderen, in alle delen van de wereld ongeacht wat hun
Geloofsovertuiging is.
Ik vertrouw altijd op U. Uw geliefde leerling.
Amen.”
Kruistochtgebed (73)

Voor jonge zielen, jonge kinderen.
“O Jezus, help mij om de zielen te redden van jonge mensen, over de hele wereld.
Door Uw Genade, help hen om de Waarheid van Uw Bestaan te zien.
Breng hen naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw Liefde en Barmhartigheid.
Red hen van de vuren van de Hel en, door mijn gebeden, heb Genade met hun zielen.
Amen.”
Kruistochtgebed (74)

Voor de Gave van Onderscheiding.
“O Moeder van God, help mij om mijn ziel voor te bereiden voor de Gave van de Heilige Geest.
Neem mij, als een kind, bij de hand, en leid mij op de weg naar de Gave van Onderscheiding, door de Kracht van
de Heilige Geest.
Open mijn hart en leer mij mezelf over te geven met lichaam, ziel en geest.
Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed en bid opdat ik vergeving mag ontvangen voor alle vroegere zonden,
zodat mijn ziel gezuiverd wordt en ik weer heel mag worden zodat ik de Gave van de Heilige Geest kan
ontvangen.
Ik dank U, Moeder van Verlossing, voor Uw voorspraak en ik wacht met liefde in mijn hart op deze Gave,
waarnaar ik met vreugde verlang.
Amen.”
Kruistochtgebed (75)

Ik draag mijn pijn aan U op, lieve Jezus.
“Jezus, ik verbind mijn pijn en lijden met dat wat U geleden hebt tijdens Uw Doodsstrijd op Calvarië.
Elke belediging die ik onderga, offer ik aan U.
Elke beschimping en woede‐uitbarsting die ik lijd, offer ik als eerherstel voor Uw Kroning met Doornen.
Elke onrechtvaardige kritiek op mij, offer ik als eerherstel voor Uw vernedering voor Pilatus.
Elke fysieke kwelling die ik onderga vanwege anderen, offer ik U als eerherstel voor Uw Geseling aan de Kolom.
Elke belediging die ik te verduren krijg, offer ik op als eerherstel voor de verschrikkelijk fysieke kwelling die U
doorstond tijdens de Doornenkroning toen zij Uw Oog uitrukten.
Elke keer ik U imiteer, Uw Leer meedeel, en wanneer ik dan bespot word in Uw Naam, laat mij U dan helpen op
de weg naar Calvarië.
Help mij om bevrijd te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik U bemin, lieve Jezus.
Dan, wanneer alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij om dapper te zijn door eraan te denken hoe
U vrijwillig toestond Uzelf te laten kruisigen op zo’n lage en wrede manier.
Help mij om op te staan en aanzien te worden als een ware Christen, een ware soldaat in Uw leger, nederig en
met een rouwmoedig hart, in herinnering aan het Offer dat U voor mij bracht.
Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en laat mij zien hoe mijn eigen lijden anderen kan aanzetten om toe te treden
in Uw leger met gelijkgestemde zielen die U beminnen.
Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren, als een geschenk om zielen te redden, in de
laatste strijd tegen de tirannie van de Boze.
Amen.”
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Kruistochtgebed (76)

Het Atheïstengebed.
“Jezus, help mij om de Liefde van God te aanvaarden, als het mij getoond wordt.
Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel, opdat ik gered kan worden.
Help mij om te geloven door mijn hart met Uw Liefde te vullen.
Houd mij dan vast en red mij van de kwelling van twijfel.
Amen.”
Kruistochtgebed (77)

Voor Groot‐Brittannië.
“O Meest Hemelse Vader, God de Schepper van de mensheid, alstublieft luister naar mijn gebed. Ik smeek U om
Groot‐Brittannië te redden uit de klauwen van kwaad en dictatuur.
Ik vraag U om ons allen te verenigen, van alle religies, geloofsovertuigingen en gelaatskleuren, als één familie in
Uw Ogen. Geef ons de kracht om ons te verenigen, ongeacht welke wetten ook ingevoerd worden om Uw Leer
te verbieden.
Geef ons de kracht en de moed om U nooit te verlaten en om al Uw kinderen te helpen redden door onze
gebeden.
Breng al mijn broeders en zusters in eenheid bijeen om hulde te brengen aan Uw Belofte om ons eeuwig leven te
geven en toegang tot Uw Paradijs.
Amen.”
Kruistochtgebed (78)

Red mij van het Kwaad.
“O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan. Neem mij in Uw Hart, als ik al mijn getrouwheid aan hem en
zijn zondige wegen loslaat.
Ik geef mijn wil over en kom voor U, op mijn knieën, met een nederig en berouwvol hart.
Ik leg mijn leven in Uw heilige Armen. Red mij van het kwaad. Bevrijd mij en neem mij mee in Uw veilige haven
van bescherming, nu en voor altijd.
Amen.”
Kruistochtgebed (79)

Voor 2 miljard verloren zielen.
“O Lieve Jezus, ik smeek U om Uw Barmhartigheid uit te storten over de verloren zielen.
Vergeef hun dat zij U verwerpen en gebruik mijn gebed en lijden, opdat U, door Uw Barmhartigheid, over hen
de Genaden kan uitstorten die zij nodig hebben om hun zielen te heiligen.
Ik vraag U om de gave van goedertierenheid voor hun zielen.
Ik vraag U om hun harten te openen, opdat zij tot U zullen gaan en U vragen hen te vervullen van de Heilige
Geest, zodat zij de Waarheid van Uw Liefde kunnen aanvaarden en met U en heel Gods familie voor altijd leven.
Amen.”
Kruistochtgebed (80)

Voor de zielen van diegenen die moord begaan.
“O lieve Jezus, ik smeek om Genade voor diegenen die moord begaan.
Ik smeek om genadigheid voor diegenen die zich in staat van doodzonde bevinden.
Ik offer U mijn eigen lijden en moeilijkheden, zodat U Uw Hart kunt openen en hun hun zonden vergeven.
Ik vraag dat U al diegenen met kwaadaardige intenties in hun ziel bedekt met Uw Kostbaar Bloed, opdat zij
schoongewassen kunnen worden van hun ongerechtigheden.
Amen.”
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Kruistochtgebed (81)

Voor de Gave van de Heilige Communie.
“O Hemelse Hostie, vul Mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.
Vul Mijn ziel met de Goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.
Verleen mij de genaden om de Goddelijke Wil te vervullen.
Vul mij met de vrede en kalmte, die uit Uw heilige Tegenwoordigheid voortvloeien. Laat me nooit aan Uw
Tegenwoordigheid twijfelen.
Help mij om U aan te nemen, in Lichaam en Ziel, en dat, door de Heilige Eucharistie, de Genaden die over mij
worden uitgestort, mij zullen helpen om de Glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.
Zuiver mijn hart. Open mijn ziel en heilig mij wanneer ik de grote Gave van de Heilige Eucharistie ontvang.
Verleen mij de genaden en de gunsten die zij over al Gods kinderen uitstort en verleen mij immuniteit voor de
vlammen van het Vagevuur.
Amen.”
Kruistochtgebed (82)

Voor de overwinning van de Restkerk.
“Jezus, Koning en Redder van de wereld, aan U beloven wij onze eer, onze trouw en daden, om aan allen Uw
Glorie te verkondigen.
Help ons om de sterkte, en het vertrouwen, te verkrijgen om op te staan en de Waarheid altijd bekend te
maken.
Sta ons nooit toe te wankelen of te treuzelen in onze mars naar de overwinning, en in ons plan om zielen te
redden.
Wij beloven onze overgave, onze harten, en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels, terwijl wij
verder het doornige pad volgen naar de Poorten van het Nieuwe Paradijs.
Wij beminnen U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.
Wij verenigen onszelf met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.
Overstroom ons met Uw Genade van Bescherming.
Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed, zodat wij gevuld worden met moed en liefde, om op te staan en de
Waarheid van Uw Nieuw Koninkrijk te verkondigen.
Amen.”
Kruistochtgebed (83)

Voor de matiging van de kastijdingen.
“O lieve Vader, God de Allerhoogste, wij, Uw arme kinderen, knielen neer voor Uw Glorierijke Troon in de
Hemel.
Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.
Wij smeken Uw Barmhartigheid af voor de zielen van diegenen die verschrikkelijke ontberingen veroorzaken bij
Uw kinderen op aarde. Alstublieft vergeef hun.
Alstublieft verwijder de antichrist, van zodra hij zichzelf bekend maakt.
Wij vragen U, lieve Heer, Uw Hand van Kastijding te matigen. In plaats daarvan smeken wij U onze gebeden en
ons lijden te aanvaarden, om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.
Wij vertrouwen U. Wij eren U. Wij danken U voor het grote offer dat U bracht toen U Uw enige Zoon, Jezus
Christus, zond om ons van zonde te verlossen.
Wij verwelkomen Uw Zoon, eens te meer, als de Verlosser van de mensheid.
Alstublieft, bescherm ons. Behoed ons voor het kwaad. Help onze families.
Ontferm U over ons.
Amen.”
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Kruistochtgebed (84)

Om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.
“O lieve Jezus, ik smeek U om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.
Toon hun het bewijs van Uw Barmhartigheid.
Help hen om openhartig te worden en echte nederigheid te tonen ter ere van Uw groot Offer, bij Uw Dood op
het Kruis, toen U stierf voor hun zonden.
Help hen te onderscheiden wie hun Echte Maker is, wie hun Schepper is, en vul hen met de Genaden om de
Waarheid te zien.
Alstublieft belet dat hun plannen zich voltrekken om miljoenen mensen te kwetsen door inentingen, tekort aan
voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen, en het uiteenvallen van families.
Genees hen.
Bedek hen met Uw Licht en neem hen op in de boezem van Uw Hart om hen te redden van de valstrikken van de
Boze.
Amen.”
Kruistochtgebed (85)

Om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de bedrieger.
“O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw Meest Kostbare Bescherming.
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om naar God terug te keren.
Open hun geest voor het Ware Pad van de Heer.
Ontsluit hun verharde harten, opdat zij Uw Hand van Barmhartigheid zullen verwelkomen.
Help deze natie om op te staan tegen de godslasteringen, die ons mogelijks worden opgedrongen om ons te
dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
Wij smeken U, Jezus, om ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart te
sluiten.
Amen.”
Kruistochtgebed (86)

Bevrijd mij van de kwelling van twijfel.
“Ik kom voor U, verward, onzeker en gefrustreerd, lieve Jezus, omdat ik bezorgd ben omtrent de Waarheid die U
in Uw Boodschappen verkondigt.
Vergeef mij als ik U onrechtvaardig behandeld heb.
Vergeef mij als ik U niet kan horen.
Open mijn ogen, zodat mij kan getoond worden wat het is dat U mij wil doen verstaan.
Ik smeek U om mij de Kracht van de Heilige Geest te geven om mij de Waarheid te laten zien.
Ik bemin U, lieve Jezus, en ik smeek U om mij te bevrijden van de kwelling van twijfel.
Help mij om Uw Oproep te beantwoorden.
Vergeef mij wanneer ik U beledigd heb en breng mij dichter tot Uw Hart.
Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk en verleen mij de gunst, opdat door mijn eigen gebeden en lijden, ik U kan
helpen om zielen te redden, die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn.
Amen.”
Kruistochtgebed (87)

Bescherm onze Natie tegen het kwaad.
“O Vader, in de Naam van Uw Zoon, red ons van het communisme. Red ons van dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
Red onze kinderen van het kwaad.
Help ons om het Licht van God te zien.
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Open onze harten voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken om trouw te blijven aan het Woord van God.
Wij smeken U onze naties te behoeden voor vervolging.
Liefste Heer, kijk naar ons met Barmhartigheid, ongeacht hoezeer wij U beledigen.
Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Bevrijd ons van de valstrikken van de Boze.
Wij smeken U, lieve God, om tussenbeide te komen en een einde te maken aan het kwaad dat in deze tijd de
wereld overspoelt.
Amen.”
Kruistochtgebed (88)

Voor zielen na de Waarschuwing.
“O, Heilig Hart van Jezus, heb medelijden met ons allen, arme zondaars.
Verlicht die versteende harten, die zo wanhopig op zoek zijn naar leiding.
Vergeef hun hun ongerechtigheden.
Help hen, door Uw Liefde en Barmhartigheid, om het in hun hart op te brengen Uw grote Gave van Verlossing te
grijpen.
Ik smeek U om alle zielen te vergeven die de Waarheid van God afwijzen.
Bedek hen met Uw Licht, lieve Jezus, zodat het hen zal verblinden voor de gemeenheid en valstrikken van de
duivel, die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.
Ik smeek U om al Gods kinderen de sterkte te geven om dankbaar te zijn voor Uw Grote Barmhartigheid.
Ik vraag dat U de Deur van Uw Koninkrijk opent voor alle verloren zielen die op aarde ronddwalen in een staat
van hulpeloosheid en hopeloosheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (89)

Voor ellendige zondaars.
“Lieve Jezus, help mij, een arme ellendige zondaar, om met berouw in mijn ziel tot U te komen.
Zuiver mij van de zonden, die mijn leven verwoest hebben.
Geef mij de genade van een nieuw leven, vrij van de boeien van de zonde, en de vrijheid, die mijn zonden mij
ontzeggen.
Vernieuw mij in het Licht van Uw Barmhartigheid.
Omarm mij in Uw Hart.
Laat mij Uw Liefde voelen, zodat ik dicht bij U kan komen en mijn liefde voor U ontvlamd wordt.
Heb Erbarmen met mij, Jezus, en houd mij vrij van zonde.
Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs binnen te gaan.
Amen.”
Kruistochtgebed (90)

Dankzegging voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.
“O Mijn Jezus, ik breng U lof en dank voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.
U, Mijn Redder, werd geboren om mij eeuwig leven te geven en mij te bevrijden van de zonde.
Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding aan terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw Grote Komst.
Amen.
Kruistochtgebed (91)

Houd mij zuiver in mijn Geloof.
“O Gezegende Moeder van Verlossing, bescherm mij in mijn uur van nood, wanneer ik met het kwaad
geconfronteerd word.
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Help mij om het Woord van God krachtig en moedig te verdedigen, zonder enige vrees in mijn ziel.
Bid dat ik trouw mag blijven aan de Leer van Christus en dat ik mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet
volledig kan overgeven.
Help mij opdat ik onbevreesd vooruit kan gaan op deze eenzame weg, om de Waarheid van het Heilig Woord
van God te verkondigen, zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken.
O gezegende Moeder, ik vraag dat, door Uw voorspraak, het geloof van alle Christenen te allen tijde sterk blijft
tijdens de vervolging.
Amen.”
Kruistochtgebed (92)

Voor de Genade van Standvastigheid.
“O lieve Jezus, ik vraag U om de Gave van Standvastigheid.
Ik smeek U om mij de Genaden te verlenen die ik nodig heb om Uw Allerheiligste Woord in stand te houden.
Ik vraag U om mij te bevrijden van alle aanhoudende twijfels.
Ik vraag U om mijn ziel te overstromen met vriendelijkheid, geduld en standvastigheid.
Help mij om waardig te blijven wanneer ik in Uw Heilige Naam beledigd word.
Maak mij sterk en bedek mij met de genade om door te gaan, zelfs wanneer ik moe ben, het mij aan kracht
ontbreekt, en wanneer ik te maken krijg met al de beproevingen, die in het vooruitzicht liggen, terwijl ik
onvermoeibaar werk om U te helpen de mensheid te redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (93)

Voor de Tranen van Bekering.
“O mijn geliefde Jezus, U bent dicht bij mijn hart.
Ik ben één met U.
Ik bemin U.
Ik heb U lief.
Laat mij Uw Liefde voelen.
Laat mij Uw Pijn voelen.
Laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen.
Verleen mij de Genade van Nederigheid, zodat ik Uw Koninkrijk op aarde, zoals het in de Hemel is, waardig
word.
Verleen mij de Tranen van Bekering, zodat ik mij werkelijk, als een echte leerling, aan U kan aanbieden, om U te
helpen in Uw Missie om elke ziel op aarde te redden, voordat U wederkomt om de levenden en de doden te
Oordelen.
Amen.”
Kruistochtgebed (94)

Om geest, lichaam en ziel te genezen.
“O lieve Jezus, ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.
Laat mij geraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid, zodat ik mag overspoeld worden door Uw
Goddelijk Licht doorheen mijn geest, lichaam en ziel.
Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.
Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over en ik vraag dat U mij de Genade schenkt om op U te vertrouwen,
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, opdat ik weer geheeld kan worden en, opdat ik het Pad
van Waarheid kan volgen en U toestaan om mij te leiden naar het leven in het Nieuwe Paradijs.
Amen.”
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Kruistochtgebed (95)

Om te Helpen Tijd te Vinden voor Gebed.
“O Moeder van Verlossing, kom mij te hulp, aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.
Help mij om aan Uw Zoon, Jezus Christus, de tijd te geven die Hij verdient om Hem te tonen hoeveel ik van Hem
houd.
Ik vraag dat U, Mijn heilige Moeder, voor mij om de Genaden verzoekt die ik nodig heb en Uw lieve Zoon om
elke genade en gunst vraagt, opdat Hij mij kan hullen in de Boezem van Zijn Heilig Hart.
Amen.”
Kruistochtgebed (97)

Om Kruistochtgebedsgroepen te verenigen.
“O geliefde Moeder van Verlossing, ik smeek U om, door Uw gebeden, heel Gods Restleger te verenigen, over de
hele wereld.
Overdek alle Kruistochtgebedsgroepen met de Genade van Redding, over ons uitgestort, door de
Barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
Zend Uw engelen om elk van ons te beschermen, en in het bijzonder, die priesters die de
Kruistochtgebedsgroepen leiden.
Help ons om alle verwarring te vermijden, die verdeeldheid tussen ons brengt, en bescherm ons met Uw gave
van wapenrusting, opdat wij immuun worden voor de aanvallen, die wij zullen te verduren krijgen, omwille van
onze liefde voor Jezus Christus, in deze Heilige Missie om zielen te redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (98)

Voor de Genade van God om wereldleiders te bedekken.
“O mijn Gezegende Moeder van Verlossing, vraag Uw Zoon alstublieft om Zijn Genaden en Liefde uit te storten
over die leiders die de wereld beheersen.
Bid dat het Licht van God hen van blindheid zal genezen en hun harten van steen zal openen.
Verhinder hun om aan onschuldige mensen vervolging op te leggen.
Alstublieft bid dat Jezus hen zou leiden, en hen stopt bij hun pogingen om de verspreiding van de Waarheid van
Zijn Leer te verhinderen, over de hele wereld.
Amen."
Kruistochtgebed (99)

Voor de Redding van Australië en Nieuw‐Zeeland.
“O God de Almachtige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, heb Genade met al Uw kinderen
in Australië en Nieuw‐Zeeland.
Vergeef ons voor onze verwerping van Uw Heilig Woord.
Vergeef ons voor de zonde van onverschilligheid.
Bevrijd ons van onze heidense cultuur en bedek ons met de Genaden om hoop, geloof en liefde op te wekken
onder onze broeders en zusters.
Wij smeken U om de Gave van Onderscheiding en vragen dat U ons allen de Zegeningen zou verlenen die wij
nodig hebben om ervoor te zorgen, dat alleen de Waarheid van Uw Heilig Woord gehoord kan worden, opdat
aan alle zielen de sleutels tot het eeuwig leven verleend worden.
Amen.”
Kruistochtgebed (100)

Voor de overleving van het Christendom.
“O lieve Jezus, wij smeken U om de bekwaamheid om de beproevingen te overleven die wij nu onder ogen zien,
terwijl de laatste Ware Paus zijn Missie voor U beëindigt.
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Help ons om de verschrikkelijke wantoestanden te doorstaan die wij nu tegemoet gaan door de ineenstorting
van de Kerk die wij eens gekend hebben.
Laat ons nooit afwijken van de Waarheid van Uw Goddelijk Woord.
Help ons om te blijven zwijgen wanneer de aanvallen op onze schouders geplaatst worden om ons te verleiden
onze rug te keren naar U en naar de Sacramenten die U de wereld gaf.
Bedek Uw Leger met de machtige Liefde die wij nodig hebben, als een schild, om ons te beschermen tegen de
valse profeet en de antichrist.
Help Uw Kerk om zich op aarde te verspreiden en te vermenigvuldigen, zodat zij aan de Waarheid kan
vasthouden en U helpen onze broeders en zusters op de Weg van de Waarheid te leiden om onszelf, adequaat,
voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Amen.”
Kruistochtgebed (101)

Wondergebed om de Tegenwoordigheid van Jezus te voelen.
“O Lieve Almachtige Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, help ons allen die de Tegenwoordigheid van Uw
geliefde Zoon in de Kerk vandaag kunnen herkennen, om zeer sterk te worden.
Help mij om mijn angst, mijn eenzaamheid en de afwijzing van mijn dierbaren waaronder ik lijd te overwinnen,
als ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Verlosser volg.
Alstublieft, bescherm mijn geliefden van in de valstrik te lopen door leugens te geloven, die door Satan werden
beraamd om te vernietigen, te verdelen en een ravage aan te richten onder al Gods kinderen.
Alstublieft, help al diegenen die de gruwel in Uw Kerk volgen, om gered te worden van de eeuwige vuren van de
Hel.
Amen.”
Kruistochtgebed (102)

Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschappen voor de wereld te versterken.
“Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, monter mij op.
Wanneer ik twijfel, verlicht mij.
Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw Liefde.
Wanneer ik kritiek uit, help mij om te blijven zwijgen.
Wanneer ik een ander openlijk beoordeel, verzegel mijn lippen.
Wanneer ik lasterlijk spreek in Uw Naam, verlos mij en breng mij terug onder Uw bescherming.
Wanneer het mij aan moed ontbreekt, geef mij het zwaard dat ik nodig heb om te strijden en de zielen te
redden die U verlangt.
Wanneer ik Uw Liefde weersta, help mij om mijzelf over te geven en mij volledig in Uw Liefdevolle zorg te laten
opnemen.
Wanneer ik afdwaal, help mij om het Pad van Waarheid te vinden.
Wanneer ik Uw Woord in vraag stel, geef mij de antwoorden die ik zoek.
Help mij om geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn, zelfs tegen hen die U vervloeken.
Help mij om diegenen die mij beledigen te vergeven en geef mij de genade die ik nodig heb om U te volgen naar
de uiteinden van de aarde.
Amen.”
Kruistochtgebed (103)

Om met Christus de Beker van Lijden te delen.
“Ik leg mij voor Uw voeten neer, lieve Jezus, om te doen wat U van mij wil voor het goed van allen.
Laat mij Uw Beker van Lijden delen.
Neem dit geschenk van mij, zodat U die arme zielen kan redden die verloren zijn en zonder hoop.
Neem mijn lichaam, zodat ik Uw Pijn kan delen.
Houd mijn hart in Uw Heilige Handen en breng mijn ziel in vereniging met U.
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Door mijn geschenk van het lijden, sta ik Uw Goddelijke Tegenwoordigheid toe mijn ziel te omarmen, zodat U
alle zondaars kan verlossen en al Gods kinderen voor altijd en eeuwig kan verenigen.
Amen.”
Kruistochtgebed (104)

Bevrijd deze ziel uit de slavernij.
“Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder of zuster, die hun ziel aan Satan heeft overgeleverd.
Neem deze ziel en verlos haar in Uw Heilige Ogen.
Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het beest en breng haar eeuwige redding.
Amen.”
Kruistochtgebed (105)

Gave van Bekering voor Anderen.
“O mijn liefste Jezus, met mijn liefde voor U aanvaard alstublieft ook mijn ziel in harmonie met U.
Neem mijn ziel, bedek haar met Uw Heilige Geest en help mij, door dit Gebed, om al diegenen te redden
waarmee ik in aanraking kom.
Overspoel elke ziel die ik ontmoet met Uw Heilige Barmhartigheid en bied hun de redding aan die nodig is om
binnen te gaan in Uw Koninkrijk.
Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeekbeden en red door Uw Barmhartigheid de zielen van de hele
mensheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (106)

Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen.
Lieve Jezus, neem de zielen van die kinderen van God onder Uw bescherming die U niet kennen, die Uw Liefde
niet erkennen en die Uw Belofte niet aanvaarden.
Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwig leven.
Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw Tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen
nastreven voor hun zonden.
Amen.
Kruistochtgebed (107)

Red mij van de vuren van de Hel.
“Ik ben een vreselijke zondaar, Jezus.
Door mijn handelingen heb ik vreselijk lijden veroorzaakt bij anderen.
Ik word daardoor aan de kant gezet.
Ik word nergens op aarde nog verdragen.
Red mij uit deze woestenij en behoed mij voor de greep van het kwade.
Sta mij toe om berouw te hebben.
Aanvaard mijn wroeging.
Vervul mij met Uw Kracht en help mij om op te staan uit de diepten van wanhoop.
Ik overhandig U, lieve Jezus, mijn vrije wil, om met mij te doen zoals U verkiest, opdat ik kan gered worden van
de vuren van de hel.
Amen.”
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Kruistochtgebed (108)

Beklimming van de Calvarieberg.
“Jezus, help mij om de moed, de dapperheid en de standvastigheid te vinden om op te staan en meegerekend te
worden, zodat ik Uw Restleger kan vervoegen en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen die U hebt moeten
doorstaan voor mijn zonden.
Geef mij de kracht om Uw Kruis te dragen en Uw last, opdat ik U kan helpen om zielen te redden.
Bevrijd mij van mijn zwakheid.
Verdrijf mijn angsten.
Vernietig al mijn twijfels.
Open mijn ogen voor de Waarheid.
Help mij, en al diegenen die de Oproep beantwoorden om Uw Kruis te dragen, om U te volgen met een vurig en
nederig hart en dat door mijn voorbeeld, anderen de moed vinden om hetzelfde te doen.
Amen.”
Kruistochtgebed (109)

Voor de Gave van Vertrouwen.
“O mijn liefste Jezus, help mij om U te vertrouwen;
vertrouwen te hebben in Uw Belofte van wederkomst;
om de Waarheid van Uw Tweede Komst te aanvaarden;
om te vertrouwen in de Belofte van God de Vader toen Hij zei dat Hij U Uw Koninkrijk zou geven.
Help mij om te vertrouwen in Uw Leer, in Uw Plan om de wereld te redden.
Help mij om Uw Gaven met Dankbaarheid te aanvaarden.
Help mij om in U te vertrouwen, zodat ik mijn angst verlies en ik Uw Liefde kan toestaan mijn hart en ziel te
bevloeien.
Amen.”
Kruistochtgebed (110)

Voor Priesters om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.
“O mijn liefste Jezus, ik smeek U om mij sterk en moedig te houden, zodat ik de Waarheid in Uw Allerheiligste
Naam kan verdedigen.
Geef mij de Genade die ik nodig heb – zo smeek ik U – om te allen tijde getuigenis van Uw Heilig Woord af te
leggen.
Maak mij in staat de druk te weerstaan om onwaarheden te promoten, wanneer ik in mijn hart weet dat deze U
beledigen.
Help mij om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord, tot de dag dat ik sterf.
Amen.”
Kruistochtgebed (111)

Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden.
“O lieve Moeder van Verlossing, ik wijd mijn kinderen (naam van het kind/kinderen hier noemen) aan uw Zoon
toe, opdat Hij hun de vrede van de geest en de liefde van het hart kan schenken.
Alstublieft, bid dat mijn kinderen in de Barmhartige Armen van uw Zoon mogen aanvaard worden en behoed
hen voor onheil.
Help hen trouw te blijven aan het Heilig Woord van God vooral in tijden, dat zij in de verleiding worden gebracht
zich van Hem af te keren.
Amen.”
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Kruistochtgebed (112)

Om de Genade van Verlossing.
“Liefste Jezus, ik roep U aan om de zielen van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn met Uw
bijzondere Genade van Verlossing te bedekken.
Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen.
Amen.”
Kruistochtgebed (113)

Om het kwaad in ons land te vernietigen.
“O Moeder van Verlossing, kom in ons midden en bedek ons land met uw bescherming.
Verpletter het hoofd van het beest en roei zijn kwade invloed onder ons uit.
Help uw arme verloren kinderen op te staan en de Waarheid te spreken, wanneer wij door leugens worden
omringd.
Alstublieft, O Moeder van God, bescherm ons land en houd ons sterk, zodat wij trouw kunnen blijven aan uw
Zoon in onze tijd van vervolging.
Amen.”
Kruistochtgebed (114)

Voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen.
“Mijn Heer, open mijn ogen.
Sta mij toe om de vijand te zien en sluit mijn hart voor bedrog.
Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.
Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (115)

Voor de Gave van Bekering.
“O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met uw tranen van Verlossing.
Bevrijd mij van twijfels.
Verhef mijn hart, opdat ik de Tegenwoordigheid van uw Zoon zal voelen.
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.
Help mij om de Waarheid te aanvaarden en open mijn hart om de Barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus,
te ontvangen.
Amen.”
Kruistochtgebed (116)

Red mij van het kwaad van de leugens.
“Lieve Jezus, help mij.
Ik verdrink in tranen van verdriet. Mijn hart is verward. Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.
Alstublieft, vul mij met Uw Heilige Geest, opdat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.
Help mij, lieve Jezus, om altijd trouw te blijven aan Uw Woord, door Petrus aan de wereld gegeven, en om nooit
af te wijken van wat U ons leerde of om nooit Uw dood op het Kruis te ontkennen.
Jezus, U bent de Weg. Toon mij de Weg.
Houd mij vast en draag mij op Uw tocht van Grote Barmhartigheid.
Amen.”
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Kruistochtgebed (117)

Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben.
“Liefste Jezus, Ik wijd U de zielen toe van (vermeld ze hier) en van allen die hun ziel inruilden voor de prijs van de
roem.
Bevrijd hen van hun bezetenheid. Keer hen af van de bedreiging van de Illuminatie, die hen verslinden.
Geef hen de moed om zonder vrees weg te gaan van deze goddeloze onderworpenheid. Neem hen in Uw Armen
van Barmhartigheid en voed hen terug naar een Staat van Genade, opdat zij geschikt zijn om voor U te staan.
Door Uw Godheid, help mij om door dit gebed, voor Satans geadopteerde zielen, hen weg te halen uit de
Vrijmetselarij. Bevrijd hen van de boeien die hen binden en die uitlopen op een vreselijke foltering in de kamers
van de Hel.
Help hen, door het lijden van uitverkoren zielen, door mijn gebeden en door Uw Barmhartigheid, om in de
voorste linie te staan, klaar om de Poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede – het Nieuwe Paradijs – binnen te
treden. Ik smeek U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap.
Amen.”
Kruistochtgebed (118)

Voor de verloren generatie van jonge zielen.
“Lieve Jezus, Ik roep Uw Barmhartigheid in voor de verloren generatie van jonge zielen.
Voor diegenen die U niet kennen, bedek hen met de Gave van inzicht.
Voor diegenen die U wel kennen, maar die U negeren, trek hen terug in Uw Barmhartigheid.
Alstublieft, geef hun spoedig het bewijs van Uw Bestaan en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen en
hen naar de Waarheid leiden.
Vul hun geest en ziel met het verlangen naar U.
Help hen de leegte te herkennen, die in hen heerst omdat zij Uw Tegenwoordigheid niet voelen. Ik smeek U,
lieve Heer, om hen niet in de steek te laten en in Uw Barmhartigheid, schenk hun Eeuwig Leven.
Amen.”
Kruistochtgebed (119)

Om de Liefde van Jezus te voelen.
“Jezus, help mij, ik ben zo verward.
Mijn hart wil zich niet openen voor U.
Mijn ogen kunnen U niet zien.
Mijn verstand houdt U tegen.
Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.
Mijn ziel is vertroebeld met duisternis.
Alstublieft, heb medelijden met mij, een arme zondaar.
Ik ben hulpeloos, zonder Uw Tegenwoordigheid.
Vul mij met Uw Genaden, opdat ik de moed heb mij naar U uit te strekken, om U te smeken om Barmhartigheid.
Help mij, Uw verloren leerling, die U bemint, maar die niet langer de liefde voelt opwellen in mijn hart, om de
Waarheid te zien en te aanvaarden.
Amen.”
Kruistochtgebed (120)

Stop de verspreiding van oorlog.
“O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg die de mensheid vernietigen.
Bescherm de onschuldige mensen voor het lijden.
Bescherm de zielen die proberen om echte vrede te brengen.
Open de harten van diegenen die door de pijn van oorlog gekweld worden.
Bescherm de jongeren en kwetsbaren.
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Red alle zielen wier levens door oorlog verwoest werden.
Sterk ons allen, lieve Jezus, die bidden voor de zielen van al Gods kinderen en verleen ons de Genade om het
lijden te weerstaan, dat wellicht ons deel zal zijn gedurende tijden van strijd.
Wij smeken U om de verspreiding van oorlog te stoppen en zielen in het Heilige Toevluchtsoord van Uw Hart te
brengen.
Amen.”
Kruistochtgebed (121)

Trouw aan het Leger van Jezus Christus.
“Wij zijn verenigd met Uw Heilig Hart, lieve Jezus.
Wij spreken met gezag het Ware Woord van God.
Wij zullen naar de uiteinden der aarde gaan om de Waarheid te verspreiden.
Wij zullen nooit enige nieuwe valse leer in Uw Naam aanvaarden, die anders is dan wat U ons Zelf geleerd hebt.
Wij blijven trouw, loyaal en standvastig in ons geloof.
Wij zullen hen die U verraden met liefde en erbarmen behandelen, in de hoop dat zij naar U zullen terugkeren.
Wij zullen vastberaden zijn, maar geduldig, met diegenen die ons in Uw Naam vervolgen.
Wij zullen zegevierend heel de weg afleggen naar Uw Nieuw Paradijs.
Wij beloven, dat door onze pijn en lijden, wij U al die verloren zielen zullen brengen die hunkeren naar Uw
Liefde.
Alstublieft, aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld, opdat wij één familie kunnen worden,
verenigd in liefde tot U, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.
Amen.”
Kruistochtgebed (122)

Voor de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
“Lieve Jezus, Ik vraag U om mij, mijn familie, vrienden en natie toe te wijden aan de Bescherming van Uw
Kostbaar Bloed. U stierf voor mij en Uw Wonden zijn mijn wonden vermits Ik dankbaar het lijden aanvaard, dat
ik zal ondergaan in de aanloop naar Uw Tweede Komst.
Ik lijd met U, lieve Jezus, terwijl U probeert om al Gods kinderen in Uw Hart te verzamelen, zodat wij Eeuwig
Leven zouden hebben.
Bedek mij en al diegenen die Uw Bescherming nodig hebben met Uw Kostbaar Bloed.
Amen.”
Kruistochtgebed (123)

Gave van vrije wil aan God.
“Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij, een zeer onwaardige ziel, en help mij U meer te beminnen. Uit
mijn vrije wil offer ik U deze Gave terug, lieve Jezus, opdat ik Uw nederige dienaar kan worden en gehoorzaam
blijven aan de Wil van God.
Mijn wil is Uw Wil. Uw Bevel betekent dat ik gehoorzaam ben aan elk verlangen van U.
Mijn vrije wil is van U om ermee te doen wat nodig is om alle mensen te redden, over de hele wereld, die van U
gescheiden zijn.
Ik geef deze Gave, die mij gegeven werd bij mijn geboorte, aan Uw Allerheiligste Dienst.
Amen.”
Kruistochtgebed (124)

Hoor mijn smeekbede voor vrijheid.
“O God, mijn Barmhartige Vader, Schepper van al wat bestaat, hoor mijn smeekbede voor vrijheid.
Bevrijd mij uit de ketens van slavernij en bescherm mij voor boosaardige vervolging.
Help mij om de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp, zelfs wanneer ik verward ben en aan Uw Woord
zou twijfelen.
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Vergeef mij wanneer ik U beledig en neem mij op in het toevluchtsoord van Uw Nieuwe Paradijs op Aarde.
Amen.”
Kruistochtgebed (125)

Om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen.
“O Moeder van Verlossing, help mij, een nederige dienaar van God, om Zijn Allerheiligste Woord in tijden van
kwelling te verdedigen.
Lieve Moeder, wijd mij toe aan uw Zoon, opdat Hij mij kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed.
Verleen mij, door de Tussenkomst van uw Zoon, Jezus Christus, de genade, de sterkte en de wil om trouw te
blijven aan de Onderrichtingen van Christus in de tijden van Rampspoed, die Zijn Allerheiligste Kerk op Aarde zal
verslinden.
Amen.”
Kruistocht Gebed (126)

Om aan religieuze vervolging te weerstaan.
“Lieve Jezus, help mij om elke vorm van vervolging in Uw Heilige Naam te weerstaan.
Help diegenen die in dwaling vallen, in de overtuiging dat zij getuigen van Uw Werk.
Open de ogen van allen die verleid kunnen worden om anderen te vernietigen door slechte handelingen, daden
of gebaren.
Bescherm mij tegen de vijanden van God, die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen op te
leggen en die proberen U te verbannen.
Help me om diegenen te vergeven die U verraden en geef me de Genade standvastig te blijven in mijn liefde
voor U.
Help mij om de Waarheid, die U ons geleerd hebt te leven en voor altijd onder Uw bescherming te blijven.
Amen.”
Kruistocht Gebed (127)

Om mijn ziel en die van mijn dierbaren te redden.
“O Jezus, bereid mij voor, zodat ik zonder schaamte vóór U kan komen.
Help mij en mijn dierbaren (noem ze hier …) om klaar te zijn om al onze verkeerde handelingen te bekennen.
Om onze tekortkomingen toe te geven.
Om te vragen om de vergeving van alle zonden.
Om liefde te tonen aan diegenen die we onrecht hebben aangedaan.
Om te smeken om Barmhartigheid tot zaligheid.
Om onszelf voor U te vernederen, zodat op de Dag van de Grote Verlichting, mijn geweten en dat van (noem ze
hier ... ) helder zal zijn en dat U mijn ziel zal overspoelen met Uw Goddelijke Barmhartigheid.
Amen.”
Kruistochtgebed (128)

Om alle zielen te verzamelen en te verenigen.
“Lieve Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw Armen te verzamelen en om U de zielen aan
te bieden die het meeste behoefte hebben aan Uw Grote Genade.
Stel ons in staat, met de gave van de Heilige Geest, om ervoor te zorgen dat de Vlam van Waarheid al diegenen
overspoelt die van U gescheiden zijn geworden.
Verenig alle zondaars zodat aan elk de kans op verzoening wordt gegeven.
Geef ons allen de kracht om standvastig te blijven in geloof aan Uw Heilig Woord wanneer wij gedwongen
worden om de Waarheid te verwerpen, die aan de wereld werd verkondigd door de Allerheiligste Evangeliën.
We blijven in U, met U en voor U, bij elke stap van deze reis naar verlossing voor ons.
Amen.”
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Kruistocht Gebed (129)

Voor de Gave van de Liefde.
“O God, vul mij met Uw Liefde.
Help mij om de Gave van Liefde te delen met alle mensen in nood van Uw Barmhartigheid.
Help me om U meer lief te hebben.
Help me om al diegenen lief te hebben die in nood zijn van Uw Liefde.
Help me om Uw vijanden lief te hebben.
Laat toe dat de liefde waarmee U me Zegent, gebruikt wordt om de harten te overspoelen van iedereen
waarmee ik in contact kom.
Met de liefde die U in mijn ziel prent, help mij om alle kwaad te overwinnen, zielen te bekeren en de duivel en al
zijn boze handlangers te verslaan, die proberen de Waarheid van Uw Heilig Woord te vernietigen.
Amen.“
Kruistochtgebed (130)

Kruistochtgebedsnoveen van redding.
“Mijn geliefde Moeder van Verlossing, verkrijg alstublieft voor alle zielen de Gave van eeuwige redding, door de
Barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus. Door uw voorspraak pleit ik ervoor dat u zult bidden om alle zielen
te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
Vraag uw Zoon alstublieft om die zielen die Hem afwijzen, Hem kwetsen met hun onverschilligheid en die valse
leerstellingen en valse goden aanbidden, barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
Wij bidden u, lieve Moeder, te smeken om de genaden om het hart te openen van die zielen die uw hulp het
meeste nodig hebben.
Amen.”
Kruistochtgebed (131)

Gebed om Barmhartigheid.
O mijn lieve Moeder van Verlossing, alstublieft, vraag uw Zoon, Jezus Christus, om gedurende De Waarschuwing
en opnieuw op de laatste Dag, vooraleer zij voor uw Zoon verschijnen, Barmhartigheid te verlenen aan (noem al
hun namen hier …).
Alstublieft, bid dat elk van hen zal gered worden en de vruchten van het Eeuwig Leven genieten.
Bescherm hen elke dag en breng hen bij uw Zoon, zodat Zijn Aanwezigheid aan hen getoond wordt, hun vrede
van geest verleend wordt en zij grote Genaden verkrijgen.
Amen.
Kruistochtgebed (132)

Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen.
“O Moeder van Verlossing, kom deze Missie te hulp. Help ons, Gods Restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken u om de kop van het beest te verpletteren onder uw hiel en alle obstakels te verwijderen in onze
Missie om zielen te redden.
Amen.”
Kruistochtgebed (133)

Een verzoek om tot God terug te keren.
“Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel, die U verloochend heeft, omdat ik blind was.
Vergeef mij Uw liefde te hebben vervangen door nutteloze dingen die niets betekenen.
Help mij de moed te vinden aan Uw Zijde te wandelen, om met dankbaarheid Uw Liefde en Barmhartigheid te
aanvaarden.
Help mij dicht bij Uw Heilig Hart te blijven en nooit meer van U weg te gaan.
Amen.”
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Kruistochtgebed (134)

Om te geloven in het Bestaan van God.
“O God de Allerhoogste, help mij te geloven in Uw Bestaan.
Werp alle twijfels van mij weg.
Open mijn ogen voor de Waarheid van het leven na dit leven en leid mij op de weg naar het Eeuwig Leven.
Alstublieft, laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen en verleen mij de Gave van echt geloof vóór de dag dat ik
sterf.
Amen.”
Kruistochtgebed (135)

Om de Waarheid te verdedigen.
“O geliefde Moeder van Verlossing, help me in mijn moment van nood. Bid dat ik gezegend moge zijn met de
Gaven uitgestort op mijn onwaardige ziel, door de kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid ten alle tijden
te verdedigen. Sta mij bij telkens ik gevraagd word om de Waarheid, het Woord van God, de Heilige
Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te ontkennen.
Help mij om de Genaden die ik ontvang te gebruiken om vastberaden te staan tegenover de verdorvenheid van
Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
Help mij in mijn uur van nood. Omwille van het heil van de zielen, geef mij de moed om de Sacramenten aan elk
kind van God te verstrekken, wanneer de vijanden van God mij verbieden om dat te doen.
Amen.”
Kruistochtgebed (136)

Om jullie Woord te houden.
“Liefste Jezus, help mij Uw Woord te horen. Uw Woord te beleven. Uw Woord te spreken. Uw Woord mee te
onthullen.
Geef mij de sterkte de Waarheid hoog te houden, zelfs wanneer ik daarom vervolgd wordt.
Help mij Uw Woord levend te houden, wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.
Laat mij Uw Moed voelen wanneer ik ontmoedigd ben.
Vul mij met Uw Sterkte wanneer ik zwak ben.
Geef mij de Genade om waardig te blijven, wanneer de poorten van de Hel mij willen overweldigen, wanneer ik
trouw blijf aan Uw Allerheiligste Wil.
Amen.”
Kruistochtgebed (137)

Gebed om Herstel.
“O Almachtige God, o God de Allerhoogste, zie neer op mij, Uw nederige dienaar, met liefde en medelijden in
Uw hart. Herstel mij in Uw Licht.
Til mij terug in uw Gunst. Vul mij met de Genade, zodat ik mezelf aan U kan aanbieden in nederige
dienstbaarheid en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.
Ontdoe mij van de zonde van hoogmoed en van al wat U beledigt en help mij U te beminnen met een diep en
blijvend verlangen om U al mijn dagen voor eeuwig en altijd te dienen.
Amen.”
Kruistochtgebed (138)

Bescherming tegen haat.
“O Moeder van Verlossing, bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij stilzwijgend te blijven, wanneer ik met haat geconfronteerd wordt.
Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus, wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
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Help mij om mij af te wenden van diegenen die mij bestoken met woorden die de Leer van uw Zoon ontkennen
of van diegenen die mij beschimpen omwille van mijn geloof.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder, opdat zij Satan zouden verwerpen en de vrede van uw liefde en het Rijk van
de Heilige Geest zouden voelen in hun zielen.
Amen.”
Kruistochtgebed (139)

Voor de kracht om het kwaad te verslaan.
“Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de duivel. Bedek mij en al diegenen die zwak en weerloos zijn in
zijn aanwezigheid met Uw Kostbaar Bloed. Geef mij de moed om hem te negeren en help mij, elke dag, om elke
poging van hem te vermijden om me op de een of andere manier in beslag te nemen.
Amen.”
Kruistochtgebed (140)

Bescherming door de Hiërarchie van Engelen.
“Liefste Vader, God van heel de Schepping, God de Allerhoogste, verleen mij de Genade en Bescherming door
Uw Hiërarchie van Engelen.
Stel mij in staat mij alleen te concentreren op Uw Liefde voor elk van Uw kinderen, ongeacht hoezeer zij U
beledigen.
Help mij het nieuws te verspreiden van het Laatste Verbond om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst
van Jezus Christus, zonder vrees in mijn hart.
Verleen mij Uw bijzondere Genaden en Zegeningen om boven vervolging uit te stijgen, die mij door Satan, zijn
demonen en zijn handlangers op Aarde wordt toegebracht.
Sta mij nooit toe Uw vijanden te vrezen.
Geef mij de kracht mijn vijanden te beminnen en diegenen die mij vervolgen in de Naam van God.
Amen.”
Kruistocht Gebed (141)

Bescherming tegen vervolging.
“Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd om trouw te blijven aan Uw Woord tegen elke prijs. Bescherm mij tegen
Uw vijanden. Bescherm mij tegen diegenen die mij vervolgen omwille van U.
Deel in mijn pijn. Verlicht mijn lijden. Verhef me in het Licht van Uw Gelaat, tot de Dag dat U wederkomt om
Eeuwige Redding aan de wereld te brengen.
Vergeef diegenen die mij vervolgen. Gebruik mijn lijden om voor hun zonden te boeten, zodat zij vrede in hun
hart kunnen vinden en U kunnen verwelkomen met wroeging in hun ziel op de laatste Dag.
Amen.”
Kruistochtgebed (142)

Voorbereiding op de dood.
“Mijn liefste Jezus, vergeef mij mijn zonden.
Zuiver mijn ziel en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
Verleen mij de Genaden om mij voor te bereiden op mijn eenmaking met U.
Help mij elke vrees te overwinnen.
Verleen mij de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden, zodat ik passend voor U kan staan.
Ik bemin U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid. Moge Uw Wil de
mijne zijn en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring.
Amen.”
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Kruistochtgebed (143)

Om de Missie van Verlossing te beschermen.
“O Moeder van Verlossing, bescherm deze Missie, een Gave van God, om Eeuwig Leven te brengen aan al Zijn
kinderen overal. Kom alstublieft tussenbeide tot bemiddeling voor ons, door uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
om ons de moed te geven onze taken uit te voeren en God te allen tijde te dienen en vooral wanneer we als
gevolg daarvan lijden.
Help deze Missie om miljarden zielen te bekeren, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God en om de
harten van steen te veranderen in liefdevolle dienaren van uw Zoon.
Geef ieder van ons die Jezus in deze Missie dienen de kracht om de haat en de vervolging van het Kruis te
overwinnen en om het lijden dat daarmee gepaard gaat te verwelkomen, met edelmoedigheid van hart en
volledige aanvaarding van wat er in de toekomst kan komen.
Amen.”
Kruistochtgebed (144)

Om het Christelijk Geloof te beschermen.
“O Moeder van Verlossing, alstublieft bemiddel ten gunste van de zielen van Christenen overal ter wereld.
Alstublieft help hen hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de Leer van Jezus Christus. Bid dat zij de
sterkte van geest en ziel mogen hebben om hun geloof te allen tijde te bewaren.
Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de Waarheid en hun de Genade te geven
om gelijk welke valse doctrine te onderscheiden die hun in de Naam van uw Zoon aangeboden wordt.
Help hen om oprechte en trouwe dienaren van God te blijven, te verzaken aan het kwade en aan leugens, zelfs
als zij hiervoor moeten lijden en bespot worden.
O Moeder van Verlossing, bescherm al uw kinderen en bid dat elke Christen het pad van de Heer zal volgen, tot
zijn laatste ademtocht.
Amen.”
Kruistochtgebed (145)

Vul mij met Uw Gave van Liefde.
“Liefste Jezus, vul mij, een leeg vat, met de Gave van Uw Liefde.
Overspoel mijn ziel met Uw Tegenwoordigheid.
Help mij om anderen te beminnen zoals U mij bemint.
Help mij om een werktuig te zijn van Uw Vrede, Uw Rust en Uw Barmhartigheid.
Open mijn hart altijd voor het lot van anderen en geef me de Genade om diegenen te vergeven die U verwerpen
en die zondigen tegen mij.
Help mij om Uw Liefde te verkondigen door het goede voorbeeld, zoals U zou doen in mijn plaats.
Amen.”
Kruistochtgebed (146)

Bescherming tegen misleiding.
“Lieve Moeder van Verlossing, behoed mij met de Genade van Bescherming tegen misleidingen, door Satan tot
stand gebracht om het geloof van de Christenen te vernietigen.
Bescherm ons tegen de vijanden van God.
Behoed ons voor leugens en ketterij die gebruikt worden om onze liefde voor uw Zoon te verzwakken.
Open onze ogen voor onwaarheden, bedriegerij en elke poging die wij kunnen tegenkomen om ons te
stimuleren de Waarheid te verloochenen.
Amen.”
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Kruistochtgebed (147)

God de Vader, wees Barmhartig voor diegenen die Uw Zoon verloochenen.
“O God, mijn Eeuwige Vader, ik vraag U om Barmhartig te zijn voor diegenen die Uw Zoon verloochenen. Ik pleit
voor de zielen die pogingen doen om Uw profeten te vernietigen. Ik smeek voor de bekering van zielen die voor
U verloren zijn en ik vraag U om al Uw kinderen te helpen hun zielen voor te bereiden en hun levens te
verbeteren, overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw Geliefde Zoon,
Jezus Christus.
Amen.”
Kruistochtgebed (148)

Kom mij te hulp.
“O mijn Jezus, help mij, in mijn tijd van grote nood.
Houd me in Uw armen en neem mij op in de Schuilplaats van Uw Hart.
Veeg mijn tranen weg. Breng mijn voornemen tot rust.
Verhef mijn geest en vul mij met Uw Vrede.
Schenk mij alstublieft dit speciaal verzoek (vermeld het hier...).
Kom mij te hulp, zodat mijn verzoek wordt beantwoord en dat mijn leven vredig kan verlopen en in vereniging
met U, lieve Heer.
Indien mijn verzoek niet kan ingewilligd worden, vul mij dan met de Genade om te aanvaarden dat Uw Heilige
Wil voor het welzijn is van mijn ziel en dat ik trouw moge blijven aan Uw Woord, voor altijd, met een
beminnelijk en vriendelijk hart.
Amen.”
Kruistochtgebed (149)

Om Gods Liefde te zoeken.
“O Jezus, vul mij met de Liefde van God.
Vul mij met Uw Goddelijk Licht en overspoel mij met de liefde die ik nodig heb om het zaad van Gods
Barmhartigheid te verspreiden onder alle naties.
Sta Uw Goddelijke Liefde toe om door mij verspreid te worden onder al diegenen met wie ik in contact kom.
Verbreid Uw Liefde zodat ze neerstrijkt op alle zielen, alle geloofsovertuigingen, alle gezindten, alle naties – als
een nevel om al Gods kinderen eensgezind in vervoering te brengen.
Sta ons bij om Gods Liefde te verspreiden, zodat ze al het kwaad in de wereld kan en zal overwinnen.
Amen.”
Kruistochtgebed (150)

Om de zielen van niet‐gelovigen te redden.
“Lieve Jezus, ik vraag U om al diegenen te redden die weigeren U te erkennen maar zonder daar zelf schuld aan
te hebben.
Ik offer U mijn lijden om U de zielen te brengen van diegenen die U verwerpen en om de Barmhartigheid die U
over de hele wereld zal uitstorten.
Heb medelijden met hun ziel.
Neem ze in Uw Hemelse Schuilplaats en vergeef hun hun zonden.
Amen.”
Kruistochtgebed (151)

Om het Geloof te verdedigen.
“O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing, bid dat wij altijd trouw mogen blijven
aan het Ware Woord van God.
Bereid ons voor om het Geloof te verdedigen, om de Waarheid hoog te houden en ketterij te verwerpen.
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Bescherm al uw kinderen in tijden van tegenspoed en geef ieder van ons de Genaden om moedig te zijn
wanneer wij uitgedaagd worden om de Waarheid te verwerpen en uw Zoon te verloochenen.
Bid, Heilige Moeder van God, dat wij de Goddelijke Tussenkomst mogen ontvangen om Christenen te blijven, in
overeenstemming met de Heilige Wil van God.
Amen.”
Kruistochtgebed (152)

Help mij in mijn uur van hulpeloosheid.
“Lieve Jezus, help mij in mijn uur van hulpeloosheid. Bevrijd mij van zonde en open mijn ogen, mijn hart en mijn
ziel voor de misleiding van de duivel en zijn wegen van het kwaad.
Vul mij met Uw Liefde wanneer Ik haat in mijn hart voel opkomen.
Vul mij met Uw Vrede wanneer ik bedroefd ben.
Vul mij met Uw Kracht wanneer ik zwak ben.
Red mij uit de gevangenschap waarin ik mij bevind zodat ik vrij kan zijn en veilig geborgen in Uw Heilige Armen.
Amen.”
Kruistochtgebed (153)

De Gave van Bescherming voor kinderen.
“O Moeder van God, Moeder van Verlossing,
Ik vraag dat u de zielen toewijdt van deze kinderen (vermeld ze hier...) en hen voordraagt aan uw geliefde Zoon.
Bid dat Jezus, door de Kracht van Zijn Kostbaar Bloed, deze kleine zielen zal bedekken en tegen het kwaad zal
behoeden met elke vorm van bescherming.
Ik vraag u, lieve Moeder, om mijn familie te beschermen in tijden van grote moeilijkheden en dat uw Zoon
goedgunstig zal neerzien op mijn verzoek om mijn familie eensgezind te verenigen met Christus en ons de
Eeuwige Zaligheid zal schenken.
Amen.”
Kruistochtgebed (154)

Gebed van de Feestdag van de Moeder van Verlossing.
“O Moeder van Verlossing,
vandaag op deze dag, 4 juni, Feestdag van de Moeder van Verlossing, breng ik voor u de zielen van de volgende
personen (namenlijst).
Alstublieft, geef mij en allen die U eren, lieve Moeder, en die de Medaille van Verlossing verdelen, elke
bescherming tegen de Boze en tegen al diegenen die de Barmhartigheid van uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
verwerpen samen met al de Gaven die Hij nalaat aan de mensheid.
Bid, lieve Moeder, dat aan alle zielen de Gave van Eeuwig Heil zal worden verleend.
Amen.”
Kruistochtgebed (155)

Voor Bescherming van de Missie van Verlossing.
“O liefste Moeder van Verlossing, aanhoor onze roep tot bescherming van de Missie van Verlossing en tot
vrijwaring van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die de Wil van God trotseren in dit grote moment van
de geschiedenis. Wij vragen dat u al diegenen beschermt die uw oproep en het Woord van God beantwoorden,
om iedereen te redden van de vijanden van God. Help alstublieft om die zielen te bevrijden die ten prooi vallen
aan het bedrog van de duivel en open hun ogen voor de Waarheid.
O Moeder van Verlossing, help ons arme zondaars, om waardig gemaakt te worden om de Genade van
volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de Naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Bescherm deze Missie tegen kwaad. Bescherm uw kinderen voor vervolging. Bedek ons allen met uw
Allerheiligste Mantel en begunstig ons met de Gave ons geloof te handhaven, telkens wij uitgedaagd worden
om de Waarheid te spreken en om het Heilig Woord van God bekend te maken, al onze dagen, nu en altijd.
Amen.”
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Kruistochtgebed (156)

Bescherming tegen haat.
“Lieve Jezus, geef mij Uw Liefde en open mijn hart om Uw Liefde met dankbaarheid te aanvaarden. Laat Uw
liefde op mij schijnen door de Kracht van de Heilige Geest, opdat ik een baken van Uw Barmhartigheid word.
Omring mij met Uw Liefde en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat doen verflauwen, die ik tegenkom
wanneer ik het nieuws van Uw Woord verspreid. Stort Uw genade over ons uit en vergeef diegenen die U
verwerpen, U beledigen en die onverschillig staan tegenover Uw Goddelijkheid. Geef hun de Gave van Liefde.
Laat Uw liefde doorschijnen in tijden van onzekerheid, zwak geloof, in tijden van beproevingen en lijden en help
mij door de Kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid aan diegenen te brengen die Uw Hulp het meest
nodig hebben.
Amen.”
Kruistocht Gebed (157)

Voor de zielen in gevangenschap.
“O lieve Jezus, verlos die zielen die slaven zijn van valse goden en Satan. Help ons door onze gebeden om hun
verlichting te brengen van de pijn van bezetenheid.
Open de poorten van hun gevangenis en toon hen de weg naar het Koninkrijk van God, voordat ze in gijzeling
worden genomen door Satan in de afgrond van de Hel.
Wij smeken U, Jezus, om deze zielen te bedekken met de Kracht van de Heilige Geest, zodat ze op zoek gaan
naar de Waarheid; help hen om de moed te vinden om hun rug toe te keren aan de strikken en de
verdorvenheid van de duivel.
Amen.”
Kruistochtgebed (158)

Bescherm mij tegen de ene‐wereldreligie.
“Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe één‐wereldreligie, die niet afkomstig is van U.
Ondersteun mij op mijn reis naar de vrijheid, langs de weg naar Uw Heilige Koninkrijk.
Houd mij in vereniging met U, wanneer ik bestookt word en gedwongen word om leugens te slikken die door Uw
vijanden worden verspreid om de zielen te verderven.
Help mij om vervolging te weerstaan, om standvastig te blijven aan het Ware Woord van God tegenover valse
doctrines en andere heiligschennissen, die ik misschien onder dwang zal moeten aanvaarden.
Neem mij op, door de gave van mijn vrije wil, in het Domein van Uw Koninkrijk, om mij in staat stellen op te
staan en de Waarheid te verkondigen, wanneer men zal beweren dat zij een leugen is.
Laat mij nooit wankelen, aarzelen of in angst weglopen wanneer ik geconfronteerd word met vervolging. Help
mij om standvastig en trouw te blijven aan de Waarheid zolang ik leef.
Amen.”
Kruistochtgebed (159)

Smeekbede om Gods Liefde.
“O Moeder van Verlossing, ik vraag u om namens mij te bemiddelen als ik smeek om Gods Liefde. Vul mijn ziel,
een leeg vat, met de Liefde van God, zodat wanneer het overvol is, het zal overlopen op de zielen die ik zo
moeilijk mededogen kan betonen.
Door de Kracht van God, vraag ik dat ik bevrijd word van alle gevoelens van haat die ik zou kunnen hebben voor
diegenen die uw Zoon verraden.
Maak mij nederig van geest en vul mij met edelmoedigheid van ziel, zodat ik de Leer van Christus kan volgen en
Zijn Liefde kan uitbreiden in elk deel van mijn leven.
Amen.”
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Kruistochtgebed (160)

Help mij om U meer lief te hebben.
"O mijn Jezus, Redder van de wereld, help mij om U meer lief te hebben. Help mij om te groeien in mijn liefde
voor U. Vul mijn hart met Uw Liefde en Erbarmen, opdat ik de Genaden kan bereiken om U te beminnen op de
manier waarop U mij bemint.
Vul mijn ondankbare ziel met een diepe, blijvende liefde voor U en al wat U vertegenwoordigt. Door de Kracht
van Uw Genaden, help mij om mijn naaste lief te hebben zoals U elk kind van God bemint en om mededogen te
tonen aan mensen die behoefte hebben aan Uw Liefde en die zonder geloof zijn.
Verenig mij in eenheid met U, opdat ik het Christelijke leven kan leiden, dat U ons leerde door Uw voorbeeld
tijdens Uw Tijd op Aarde.
Amen.”
Kruistochtgebed (161)

Om vertrouwen en vrede.
“Jezus, Ik vertrouw op U. Help mij om U meer te beminnen. Vul mij met het vertrouwen om mij over te geven in
volledige en definitieve vereniging met U. Sta mij bij om mijn vertrouwen op U te laten groeien in moeilijke
tijden. Vul mij met Uw Vrede.
Ik kom naar U toe, lieve Jezus, als een kind, vrij van alle wereldlijke banden, vrij van alle voorbehoud en ik geef U
mijn wil om ermee te doen wat U geschikt vindt tot heil van mijn eigen ziel en dat van andere zielen.
Amen.”
Kruistochtgebed (162)

Tot bescherming van de zwakken en onschuldigen.
“O God, Almachtige Vader, bescherm alstublieft de zwakken en de onschuldigen, die lijden door de handen van
mensen met haat in hun hart. Verlicht het lijden van Uw arme hulpeloze kinderen.
Geef hun alle genaden die ze nodig hebben om zich te beschermen tegen Uw vijanden. Vul hen met moed, hoop
en liefde, opdat zij zich in hun hart ertoe kunnen brengen om diegenen die hen kwellen te vergeven.
Ik vraag U, lieve Heer, mijn Eeuwige Vader, om diegenen die de Wet van het Leven trotseren te vergeven en om
hen te helpen in te zien hoezeer hun daden U beledigen, opdat zij hun gedrag kunnen wijzigen en troost zoeken
in Uw Armen.
Amen.”
Kruistochtgebed (163)

Red mij van vervolging.
“O Jezus behoedt mij voor de pijn van vervolging in Uw Naam.
Laat mij liefdevol uitzien naar Uw Hart.
Ontdoe mij van trots, hebzucht, kwaadwilligheid, egoïsme en haat in mijn ziel.
Help mij om mij echt aan Uw Barmhartigheid over te geven.
Neem mijn angsten weg.
Help mij om mijn pijn te verlichten en neem alle vervolging van mij weg, zodat ik U als een klein kind kan volgen,
in het besef dat alle dingen onder Uw Controle zijn.
Bevrijd mij van de haat van al diegenen die verkondigen U toe te behoren, maar die U in werkelijkheid
verloochenen.
Laat hun scherpe tongen mij niet treffen of hun slechte daden mij niet afleiden van het Pad van Waarheid.
Help mij om mij uitsluitend te concentreren op Uw komend Koninkrijk en om met waardigheid te volharden
tegen elke belediging die ik mogelijks om Uwentwille moet doorstaan.
Breng mij vrede van geest, vrede van het hart, vrede van de ziel.
Amen.”
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Kruistochtgebed (164)

Gebed van Vrede voor de Naties.
“O Jezus breng mij vrede.
Breng vrede in mijn natie en in al die landen die verscheurd worden door oorlog en verdeeldheid.
Zaai de zaden van vrede in die versteende harten die anderen doen lijden in de naam van gerechtigheid.
Geef al Gods kinderen de Genaden om Uw Vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen bloeien, opdat
de liefde voor God zal triomferen over het kwaad en opdat zielen kunnen gered worden van het bederf van
leugens, wreedheid en boosaardige eerzucht.
Laat vrede heersen over al diegenen die hun leven toewijden aan de Waarheid van Uw Heilig Woord en over
diegenen die U helemaal niet kennen.
Amen.”
Kruistochtgebed (165)

Voor de Gave van Eeuwig Leven.
“Jezus, help mij om in Uw Bestaan te geloven.
Geef mij een teken, opdat mijn hart kan reageren op U.
Vul mijn lege ziel met de Genade die ik nodig heb om mijn geest en mijn hart te openen voor Uw Liefde.
Heb medelijden met mij, en reinig mijn ziel van alle misstappen die ik in mijn leven heb begaan.
Vergeef mij voor het verwerpen van U, maar vul mij alstublieft met de liefde die ik nodig heb om het Eeuwig
Leven waardig te zijn.
Help mij om U te kennen, om Uw Aanwezigheid te zien in andere mensen en vul mij met de Genade om het
Teken van God te herkennen in elke mooie Gave die U de mensheid hebt geschonken.
Help mij om Uw Wegen te begrijpen en behoed mij voor de scheiding met U en de pijn van de duisternis die ik in
mijn ziel voel.
Amen.”
Kruistochtgebed (166)

Om de moord op onschuldigen te verminderen.
“Liefste Moeder van Verlossing, wil alstublieft onze smeekbede om de moord op onschuldigen te verminderen,
aanbieden aan uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Wij vragen dat Hij, in Zijn Barmhartigheid, de dreiging in elke vorm van volkerenmoord, vervolging en terreur
tegen Gods kinderen, wil wegnemen.
Alstublieft, wij smeken u, lieve Moeder van Verlossing, aanhoor onze schreeuw om liefde, eenheid en vrede in
deze erbarmelijke wereld.
Wij vragen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, ons allen wil beschermen tijdens deze tijden van grote smarten
en lijden op aarde.
Amen.”
Kruistochtgebed (167)

Bescherm mijn gezin en familie.
“O God, mijn Eeuwige Vader, door de Genade van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, bescherm alstublieft te allen
tijde mijn gezin tegen het kwade.
Geef ons de kracht om boven kwade bedoelingen uit te stijgen en verenigd te blijven in onze liefde voor U en
voor elkaar.
Steun ons doorheen elke beproeving en lijden die we misschien moeten doorstaan en hou de liefde levend die
we voor elkaar hebben, zodat wij in eenheid met Jezus zijn.
Zegen onze gezinnen en geef ons de Gave van Liefde, zelfs in tijden van conflicten.
Versterk onze liefde, zodat wij de vreugde van ons gezin en onze familie met anderen kunnen delen, opdat Uw
Liefde met de hele wereld kan gedeeld worden.
Amen.”
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Kruistochtgebed (168)

Voor de Gave van Gods Liefde.
“O Liefste Vader, O Eeuwige God, de Allerhoogste,
Maak mij Uw Liefde waardig.
Vergeef mij alstublieft dat ik anderen schade berokken en voor elke verkeerde daad die lijden veroorzaakt heeft
bij een van uw kinderen.
Open mijn hart zodat ik U in mijn ziel kan verwelkomen, en zuiver mij van elke haat die ik mogelijks koester
tegenover een andere persoon.
Help mij mijn vijanden te vergeven en zaden van Uw Liefde uit te strooien, overal waar ik ga en onder hen die ik
elke dag ontmoet.
Geef mij, lieve Vader, de Gaven van Volharding en Vertrouwen, opdat ik Uw Heilig Woord kan handhaven en zo
de vlam van Uw Grote Liefde en Barmhartigheid kan levend houden in een verduisterde wereld.
Amen.”
Kruistochtgebed (169)

Voor de redding van diegenen die Christus verwerpen.
“Liefste Jezus, omwille van Uw Medelijden en Barmhartigheid, smeek ik U voor de redding van diegenen die U
verworpen hebben;
die Uw Bestaan ontkennen,
die zich vrijwillig kanten tegen Uw Heilig Woord en wier verbitterde harten hun zielen vergiftigd hebben met
betrekking tot het Licht en de Waarheid van Uw Godheid.
Wees alle zondaars genadig.
Vergeef hen die godslasterlijk spreken tegen de Heilige Drie‐eenheid en help mij, op mijn eigen manier en door
mijn persoonlijke offers, om in Uw Liefhebbende Armen die zondaars te omhelzen die Uw Barmhartigheid het
meest nodig hebben.
Ik geef U mijn belofte, dat ik door mijn gedachten, mijn handelingen en het gesproken woord, U zo goed als ik
kan zal dienen in Uw Missie van Verlossing.
Amen.”
Kruistocht Gebed (170)

Om het Heilig Woord van God te handhaven.
“O Lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus,
houd mij vast.
Bescherm mij.
Behoed mij in het Licht van Uw Aangezicht, naarmate mijn vervolging toeneemt, wanneer mijn enige
(zogezegde) zonde erin bestaat om de Waarheid, het Heilige Woord van God, te handhaven.
Help mij om de moed te vinden om U te allen tijde trouw te dienen.
Geef mij Uw Moed en Uw Kracht, wanneer ik strijd lever om Uw Onderrichtingen te verdedigen tegen felle
oppositie.
Laat mij nooit in de steek, Jezus, in mijn tijd van nood en zorg voor mij met alles wat ik nodig heb om verder te
gaan om U te dienen, door middel van het aanbieden van de Heilige Sacramenten en van Uw Kostbaar Lichaam
en Bloed, door het Heilig Misoffer.
Zegen mij Jezus.
Wandel met mij.
Rust in mij.
Blijf bij mij.
Amen.”
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Andere gebeden
Gebed (1)

Gebed om verlossing.
"O, mijn Heer, leidt mij naar Uw Koninkrijk en bescherm me tegen de duisternis die mijn ziel overspoeld heeft.
Hoor mij nu, o Heilig Hart, en laat door Uw goedheid Uw Licht van liefde en bescherming doorschemeren.
Amen."
Gebed (2)

Gebed van de atheïst.
“God, als U de Waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw Liefde. Open mijn hart om leiding te
ontvangen. Als U bestaat, laat me Uw liefde voelen zodat ik de Waarheid kan inzien. Bid nu voor mij.
Amen.”
Gebed (3)

Gebed voor ongelovigen die lachen, gekscheren met of uiterlijk smalen op diegenen die bidden.
“Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit om U te vragen om mijn beminde broeder/zuster in Uw tedere
Armen te nemen. Zegen hen met Uw Heilig Bloed en geef hun de nodige genade om hen toe laten de Geest van
Uw Liefde te ontvangen om hen te leiden naar de eeuwige redding.
Amen.”
Gebed (4)

Gebed dat Jezus Zijn Aanwezigheid aan jou mag onthullen.
“Jezus, Ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw Liefde te aanvaarden en toon me de Waarheid zodat ik gered
kan worden.
Amen.”
Gebed (5)

Gebed om anderen te bekeren.
“Ik smeek U Jezus, in Uw Goddelijke Barmhartigheid, om die lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
zodat zij bekeerd kunnen worden.
Amen.”
Gebed (6)

Gebed om bemoediging.
“Vul mij nu, o Heer, met de Gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord naar zondaars te dragen die
ik moet helpen redden in Uw Naam. Help mij om ze, door mijn gebeden, met Uw Kostbaar Bloed te bedekken
zodat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden. Geef mij de Gave van de Heilige Geest zodat deze arme
zielen in Uw Nieuw Paradijs kunnen feestvieren.
Amen.”
Gebed (7)

Gebed voor iedere dag.
“O mijn dierbare Jezus, sluit mij in Uw Armen en sta mij toe om mijn hoofd op Uw Schouders te laten rusten
zodat U mij, wanneer de tijd gekomen is, kan opnemen in Uw Glorierijk Koninkrijk. Laat Uw Kostbaar Bloed mijn
hart overstromen opdat wij één mogen worden.
Amen.”
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Gebed (8)

Gebed om in staat te zijn te zien dat deze Boodschappen van Goddelijke Oorsprong zijn.
“Jezus, wanneer U dit echt bent, bevloei alstublieft mijn ziel met het teken van Uw Liefde, zodat ik U kan
herkennen voor wie U bent. Laat mij niet misleid worden door leugens. Toon mij in plaats daarvan Uw
Barmhartigheid door mijn ogen te openen voor de Waarheid en het pad naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde.
Amen.”
Gebed (9)

God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe Paradijs.
“Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind, zo verward en blind, dat ik niets ben zonder Uw hulp, Uw Liefde. Red
mij door de Liefde van Uw Zoon, Jezus Christus, en geef mij de sleutel naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde.
Amen.”
Gebed (10)

Tien minuten van de dag bewaren om verzoening te bekomen voor onze zonden.
Voor iedere dag die jullie doorbrengen, bezig met de noden van anderen, moeten jullie ten minste tien minuten van die dag
bewaren om verzoening te bekomen voor jullie zonden.
Dit is zeer belangrijk, want Ik bemin jullie en verwelkom jullie.
Om correct met Mij te communiceren, moeten jullie altijd eerst als een nederige dienaar voor Mij komen. Wanneer jullie voor Mij
knielen of eenvoudig met Mij spreken in jullie hart, begin dan altijd met te zeggen:

“Jezus vergeef mij, want ik heb gezondigd.”
Daarna zullen jullie Mijn Tegenwoordigheid voelen en Ik zal in jullie ziel leven.

Gebed (11)

Indien jullie Mij waarlijk beminnen – Gave van vrije wil.
Ik kies niet diegenen waarvan jullie geloven dat zij waardiger, heiliger, meer gezegend, meer gedisciplineerd zijn dan jullie. Ik kies
alleen diegenen die naar Mij toekomen in volledige nederigheid, waar hun eigen vrije wil vrijwillig door hen werd opgegeven, zodat
hij Mijn Wil kan worden.
Indien jullie Mij waarlijk beminnen, zullen jullie echte vrede kennen.
Indien jullie Mij waarlijk beminnen zullen jullie Mij zeggen:

“Jezus, Uw Wil is al wat telt. Mijn vrije wil is van U. Doe ermee wat U wilt.”
Wanneer een ziel Mij dit zegt, zijn zij ware dienaars van Mij en zij zijn de reden dat Ik de rest kan redden van diegenen die te koppig
zijn om de betekenis te erkennen van in vereniging te zijn met Mij.

Gebed (12)

Gebed op Goede Vrijdag, voor diegenen die Hem kwellen en elk spoor van Hem trachten te verwijderen,
om beroep te doen op Jezus.
“Jezus, vergeef mij om het leed dat ik Uw Lichaam, Uw Woord en Uw Godheid heb aangedaan.”
Jezus zal antwoorden en hen helpen om tot Hem te komen, met Liefde en Vreugde in Zijn Hart.

Gebed (13)

Voor de zielen die zich aan Satan overleverden.
Die zielen die het beest verafgoodden en zichzelf met lichaam, geest en ziel aan Satan overleverden, en daarbij zijn gewillige
instrumenten werden, die zullen geen kant meer op kunnen, zich nergens kunnen verbergen en zij zullen hulpeloos achterblijven,
want Satan zal hen in de steek gelaten hebben. Want tegen dan zal Satan in de afgrond geworpen worden en zijn macht zal op dat
ogenblik volledig uitgeteld zijn.
Tot die zielen zeg Ik dit: zelfs in die fase zal Ik jullie Barmhartigheid betonen. Jullie moeten tot Mij roepen en zeggen:

“Jezus, help mij. Jezus, vergeef mij al mijn zonden.”
en Ik zal ook jullie in Mijn Nieuw Paradijs optrekken.
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Gebed (14)

Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft dat hij niet beschikt over het
vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen.
"Jezus, verlos ons hulpeloze zondaars van Uw vijanden."
Gebed (15)

Wanneer jullie Mij onvoorwaardelijk liefhebben kunnen jullie zeggen:
“Jezus, ik ben niet waardig voor U te staan, maar doe met mij wat U wilt, aangezien ik zal doen wat U verlangt.”

Bid dit Gebed vóór en na iedere bijeenkomst
van de Kruistochtgebedsgroep van ‘Jezus tot de Mensheid’.
Afsluitend Kruistochtgebed (96)

Om onze Kruistochtgebedsgroep te Zegenen en te Beschermen.
“O mijn liefste Jezus, alstublieft zegen en bescherm ons, Uw Kruistochtgebedsgroep, opdat wij immuun worden
tegen de boosaardige aanvallen van de duivel, en tegen elke kwade geest, die ons zou kunnen kwellen in deze
Heilige Missie om zielen te redden.
Mogen wij trouw en sterk blijven, als wij volharden om Uw Heilige Naam voor de wereld te bewaren en nooit
opgeven in onze strijd om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verspreiden.
Amen.”
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Zegel van de Levende God

Medaille van Verlossing

INFO ‐ Het Zegel van de Levende God kan in het Nederlands gedownload worden op de Engelstalige website van The Warning'
http://www.thewarningsecondcoming.com/wp‐content/uploads/seals/Seal_Dutch.pdf
Het is verboden om zelf een tekst met een ‘zegel’ te maken, het moet echt via de originele homepage afgedrukt worden en dan
gezegend worden door een priester.

1059

Inhoudsopgave

Boodschap

Pag.nr.

1. Eerste Boodschap van de Maagd Maria.

1

Maandag, 8 november 2010,
15:30 u thuis na de rozenkrans.

2. Eerste Boodschap ontvangen van Onze Verlosser, Jezus
Christus.

2

Dinsdag, 9 november 2010,
3:00 u.

3. De mensheid wordt geconfronteerd met de laatste zuivering.

3

Donderdag, 11 november 2010,
12:20 u.

4. Tweede Boodschap van de Maagd Maria.

3

Vrijdag, 12 november 2010,
0:20 u.

5. De zonden breken Mijn Heilig Hart.

4

Vrijdag, 12 november 2010,
3:00 u.

6. Dit boek zal levens veranderen en zielen redden.

4

Vrijdag, 12 november 2010,
15:00 u.

7. Waarschuwing betreffende de Hel en de Belofte van het
Paradijs.

5

Zaterdag, 13 november 2010,
3:00 u.

8. Het teken van de Eindtijd – Maar de Glorie zal naar de Aarde
Terugkeren.

7

Zondag, 14 november 2010,
23:00 u.

9. De Tweede Komst.

8

Maandag, 15 november 2010,
3:00 u.

10. Wereldmacht, de Antichrist en het Teken van het Beest.

9

Maandag, 15 november 2010,
11:00 u.

Datum

11. Waarschuwing voor de Geestelijkheid.

11

Dinsdag, 16 november 2010,
9:55 u.

12. Schuif alle twijfels terzijde.

13

Dinsdag, 16 november 2010,
23:00 u.

13. Boodschap voor de Agnostici en de Atheïsten.

14

Donderdag, 18 november 2010,
21:00 u.

14. De uitbreiding van de Satanische Groeperingen en de
Wereldheerschappij.

15

Zaterdag, 20 november 2010,
7:20 u.

15. Bekering.

17

Zondag, 21 november 2010,
1:30 u.

16. Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te
verenigen tegen het kwade.

19

Zondag, 21 november 2010,
15:00 u.

17. De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid.

20

Maandag, 22 november 2010,
2:00 u.

18. Waarschuwing voor een nucleaire oorlog.

21

Dinsdag, 23 november 2010,
3:00 u.

19. De trap naar geestelijke volmaaktheid.

22

Woensdag, 24 november 2010,
2:30 u.

20. Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en
wereldleiders ten val te brengen.

23

Vrijdag, 26 november 2010,
3:00 u.

21. Het Boek der Openbaring.

25

Vrijdag, 26 november 2010,
12:00 u.

22. Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te
bekeren.

25

Vrijdag, 26 november 2010,
12:00 u.
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23. De vervolging van de waarachtige zieners.

27

Maandag, 29 november 2010,
12:48 u.

24. De zoektocht naar rijkdom.

28

Dinsdag, 30 november 2010,
12:00 u.

25. De Waarschuwing aan de Mensheid om de waarheid te
verstaan.

30

Dinsdag, 7 december 2010,
3:15 u.

26. Het Hiernamaals.

31

Zaterdag, 11 december 2010,
9.15 u.

27. Oproep om het moorden/abortus te stoppen.

32

Donderdag, 16 december 2010,
13.10 u.

28. Het Boek der Waarheid.

33

Zaterdag, 18 december 2010,
9:40 u.

29. De Grote Beproeving.

34

Maandag, 20 december 2010,
10:00 u.

30. Derde boodschap van de Maagd Maria.

36

Maandag, 20 december 2010,
10:00 u.

31. Mijn pijn en lijden vandaag de dag.

36

Woensdag, 22 december 2010,
2:40 u.

32. De reden waarom Ik Mens werd.

37

Vrijdag, 24 december 2010,
20:00 - 20:15 u.

33. Valse leraren en profeten.

37

Zaterdag, 25 december 2010,
10:30 u.

34. Het vieren van Kerstmis.

38

Zondag, 26 december 2010,
0:30 u.

35. Waarschuwing aan de Gelovigen om de ware Profeten niet af
te wijzen.

39

Dinsdag, 28 december 2010,
11:00 u.

36. Media en andere aanstaande Censuur.

41

Zaterdag, 1 januari 2011,
2:00 u.

37. Waarom De Waarschuwing een geschenk is voor de
mensheid.

43

Zondag, 2 januari 2011,
21:45 u.

38. 2011: Het jaar van de Zuivering.

45

Dinsdag-Woensdag, 11-12
januari 2011,
23:45 - 0:30 u.

39. De Waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om
jullie zielen te redden.

47

Woensdag, 12 januari 2011,
15:00 u.

40. De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van
het lijden.

48

Zaterdag, 14 januari 2011,
10:00 u.

41. Het dragen van Mijn kruis.

49

Zondag, 16 januari 2011,
15:00 u.

42. Hoe gemakkelijk is het om te zondigen.

50

Maandag, 24 januari 2011,
21:50 - 22:00 u.

43. Bereid jullie voor op De Waarschuwing, de Verlichting van het
Geweten.

51

Vrijdag, 28 januari 2011,
12:15 u.

44. Liefde is de weg naar Redding.

52

Zaterdag, 5 februari 2011,
11:50 u.

45. De Wereldwijde Bekering is aanstaande.

53

Zondag, 6 februari 2011,
13:40 - 14:00 u.

46. Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld.

54

Maandag, 7 februari 2011,
22:00 u.
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47. Boodschap van de Heilige Geest.

54

Zaterdag, 12 februari 2011,
15:30 u.

48. De opkomst van de Arabische Wereld – 3 Wereldleiders
worden vermoord.

55

Donderdag, 17 februari 2011,
23:45 u.

49. De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal
ontvouwen zich nu.

56

Zaterdag, 19 februari 2011,
15:00 u.

50. Democratie zal verdwijnen – Priesters zullen gemarteld
worden.

57

Donderdag, 3 maart 2011,
23:30 u.

51. Alle Christenen heb berouw, Katholieken bid voor Paus
Benedictus.

58

Zaterdag, 5 maart 2011,
10:00 u.

52. Troostende woorden voor diegenen die deze boodschappen
in vraag stellen.

59

Zondag, 6 maart 2011,
15:00 u.

53. De Mensheid wordt gestraft.

59

Vrijdag, 11 maart 2011,
15:30 u.

54. Aardbeving in Europa & Wereldoorlog.

60

Vrijdag, 18 maart 2011,
12:00 u.

55. Bid voor hen die je pijn doen.

61

Maandag, 21 maart 2011,
23:00 u.

56. Betekenis en Kracht van het Gebed.

62

Donderdag, 24 maart 2011,
23:00 u.

57. De Hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze ondankbare
blinde wereld neerkomen.

63

Maandag, 4 april 2011,
19:00 u.

58. Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of
seksuele voorkeuren.

64

Woensdag, 6 april 2011,
12:00 u.

59. Miljoenen zielen zullen gered worden door deze
boodschappen.

65

Donderdag, 7 april 2011,
22:00 u.

60. Mijn pijn is vandaag nog groter dan tijdens Mijn Kruisiging.

66

Woensdag, 13 april 2011,
23:00 u.

61. Bijzondere Genaden beloofd om zich tot Jezus te wenden
voor slechts één dag.

67

Donderdag, 14 april 2011,
11:00 u.

62. Ik ben aanwezig in de Eucharistie ondanks de misinterpretatie
van Mijn Belofte.

67

Donderdag, 14 april 2011,
12:00 u.

63. Hoe kunnen jullie verzekeren dat jullie familie en vrienden de
Hemel kunnen binnengaan.

68

Vrijdag, 15 april 2011,
15:30 u.

64. Word wakker voor de Waarheid voor het te laat is.

68

Vrijdag, 15 april 2011,
22:00 u.

65. Wat jullie zullen ervaren tijdens De Waarschuwing en het
Gebed voor onmiddellijke vergeving.

69

Zaterdag, 16 april 2011,
10:00 u.

66. Zelfs kleine gebedsgroepen van Goddelijke Barmhartigheid
kunnen miljoenen redden.

70

Zaterdag, 16 april 2011,
22:45 u.

67. Nieuwe Wereld Orde Plan om jullie geld en voedsel te
controleren.

70

Zondag, 17 april 2011,
9:00 u.

68. De Toorn van God komt neer op de Nieuwe Wereld Orde.

71

Zondag, 17 april 2011,
19:00 u.

69. Seksuele Immoraliteit zal jullie naar de Hel leiden.

72

Maandag, 19 april 2011,
23:50 u.

70. Sta op tegen de aanvallen van Satan.

73

Woensdag, 20 april 2011,
17.45 u.
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71. Verdedig het recht van jullie kinderen op een Christelijke
Opvoeding.

73

Goede Vrijdag, 22 april 2011,
12:00 u.

72. Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

74

Paaszondag, 24 april 2011,
16:40 u.

73. Bekeer anderen bij elke gelegenheid.

75

Paaszondag, 24 april 2011,
20:30 u.

74. Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal
twisten veroorzaken.

75

Dinsdag, 26 april 2011,
20:10 u.

75. Mensen zijn beschaamd Mij te vragen hun zonden te
vergeven.

76

Dinsdag, 28 april 2011,
23:30 u.

76. Nederigheid is nodig om de Hemel binnen te gaan.

77

Vrijdag, 29 april 2011,
15:15 u.

77. Mensen van over de hele wereld delen dezelfde
karaktertrekken.

78

Zaterdag, 30 april 2011,
20:45 u.

78. Rusland en China veroorzaken verstoring.

78

Zondag, 1 mei 2011,
21:00 u.

79. Satan richt chaos en verwoesting aan in de wereld, maar zijn
dagen zijn geteld.

79

Woensdag, 4 mei 2011,
20:45 u.

80. De wreedheden van Mijn Kruisiging werden de mensen niet
geopenbaard zoals het hoorde.

80

Zaterdag, 7 mei 2011,
9:50 u.

81. De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort.

80

Dinsdag, 10 mei 2011,
16:00 u.

82. Boodschap van de Maagd Maria aangaande de bescherming
van Heiligen.

81

Woensdag, 11 mei 2011,
22:30 u.

83. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd.

82

Woensdag, 11 mei 2011,
23:00 u.

84. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de
wereld zendt.

82

Vrijdag, 13 mei 2011,
22:45 u.

85. Verwerp het Spiritualisme van de New Age.

83

Zondag, 15 mei 2011,
17:00 u.

86. Het belang van Vasten en Zelfverloochening.

84

Maandag, 16 mei 2011,
11:30 u.

87. Eer Mijn Vader.

85

Woensdag, 18 mei 2011,
17:00 u.

88. Verantwoordelijkheid van de Ouders in de wereld vandaag.

86

Donderdag, 19 mei 2011,
18:15 u.

89. Verwarring omtrent wat Mijn Tweede Komst zal betekenen.

86

Vrijdag, 20 mei 2011,
10:00 u.

90. Vergeving is de weg naar vrijheid.

88

Zaterdag, 21 mei 2011,
10:40 u.

91. Nieuwe Openbaringen – Overstromingen in Frankrijk deze
zomer.

88

Zondag, 22 mei 2011,
14:30 u.

92. Waarom deel Ik Mij op deze wijze in de wereld mee.

89

Maandag, 23 mei 2011,
9:45 u.

93. De hemel zal opengaan tijdens De Waarschuwing.

90

Maandag, 23 mei 2011,
14:30 u.

94. Als jullie het moeilijk vinden om te bidden.

90

Dinsdag, 24 mei 2011,
18:00 u.
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95. Ik zou diegenen willen bedanken die helpen bij het
verspreiden van Mijn Heilig Woord.

91

Donderdag, 25 mei 2011,
16:00 u.

96. Waarschuwende Boodschap aan Wereldleiders.

91

Donderdag, 25 mei 2011,
22:00 u.

97. Omgaan met Financiële Tegenspoed.

92

Vrijdag, 27 mei 2011,
13:00 u.

98. Zonde zal altijd zonde blijven hoe jullie haar ook
rechtvaardigen.

93

Zondag, 29 mei 2011,
17:30 u.

99. De Zwaarden van de Gerechtigheid zullen nu vallen.

94

Maandag, 30 mei 2011,
3:00 u.

100. Waarschuwing aan diegenen die zich inlaten met
Satanische verering.

94

Maandag, 30 mei 2011,
22:00 u.

101. Zeg hun dat Ik hen bemin maar dat Ik verlang dat zij tegen
Mij spreken.

95

Dinsdag, 31 mei 2011,
10:00 u.

102. Profetie van Garabandal wordt nu een realiteit.

96

Dinsdag, 31 mei 2011,
15:30 u.

103. De Dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld.

96

Woensdag, 1 juni 2011,
11:00 u.

104. Satan rekruteert jonge mensen door de popcultuur.

97

Zaterdag, 4 juni 2011,
17:00 u.

105. Twee kometen zullen botsen, Mijn kruis zal verschijnen aan
een rode hemel.

98

Zondag, 5 juni 2011,
16:30 u.

106. De sleutels van Rome worden nu teruggegeven aan God, de
Almachtige Vader.

99

Maandag, 6 juni 2011,
10:30 u.

107. Boodschap van de Maagd Maria betreffende haar verloren
kinderen.

100

Dinsdag, 7 juni 2011,
14:45 u.

108. Boodschap aan priesters, bisschoppen en kardinalen
omtrent de Valse Profeet.

100

Dinsdag, 7 juni 2011,
15:15 u.

109. Bereid jullie familie voor op het zien van Mijn Kruis aan de
Hemel.

101

Woensdag, 8 juni 2011,
16:45 u.

110. Boodschap van Liefde aan al Mijn volgelingen.

102

Woensdag, 8 juni 2011,
21:00 u.

111. Mijn Geestelijke Leiding zal de verwoestende daden van
Satan blokkeren.

103

Zaterdag, 11 juni 2011,
15:30 u.

112. De ‘Bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden
controleren.

104

Zaterdag, 11 juni 2011,
22:00 u.

113. Overvloedige Liefde bij Aanbidding maakt jullie sterker en
rustiger.

104

Zondag, 12 juni 2011,
19:00 u.

114. Geef Mij jullie zorgen en Ik zal jullie last lichter maken.

105

Maandag, 13 juni 2011,
18:00 u.

115. Mijn volgelingen moeten moed tonen om anderen voor te
bereiden op De Waarschuwing.

105

Dinsdag, 14 juni 2011,
19:00 u.

116. Intellectuele Religieuze Gewichtigdoenerij beledigt Mij.

106

Woensdag, 15 juni 2011,
10:00 u.

117. Communicatie met een jonge, materialistische en
wispelturige maatschappij.

106

Woensdag, 15 juni 2011,
23:00 u.

118. Mijn kinderen zullen Mij voor de eerste keer zien tijdens De
Waarschuwing.

108

Maandag, 20 juni 2011,
11:45 u.
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119. Boodschap van de Maagd Maria over het communiceren
met jonge mensen.

108

Woensdag, 22 juni 2011,
18:00 u.

120. De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat.

109

Woensdag, 22 juni 2011,
19:00 u.

121. Gewone Mensen, Goede Mensen draaien hun Rug naar Mij.

110

Donderdag, 23 juni 2011,
22:10 u.

122. Mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is
eenvoudig.

111

Zaterdag, 25 juni 2011,
1:30 u.

123. De Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn
Rozenkrans gebeden wordt.

112

Zaterdag, 25 juni 2011,
15:00 u.

124. De eerste boodschap van God de Vader: De tijd is nu
gekomen om Mijn Glorierijk Koninkrijk terug te eisen – Het
Nieuwe Paradijs op Aarde zal duizend jaar duren.

112

Zaterdag, 25 juni 2011,
16:00 u.

125. De Waarschuwing is een manifestatie van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid gegeven aan Zuster Faustina.

113

Zondag, 26 juni 2011,
18:00 u.

126. Ga verder met het verspreiden van Mijn woord – Ik zend je
vele vrijwilligers.

114

Dinsdag, 28 juni 2011,
19:30 u.

127. Belijd nu jullie zonden – wees niet bevreesd.

114

Woensdag, 29 juni 2011,
19:00 u.

128. Laat niet toe dat het menselijk falen van Mijn Kerk jullie van
Mij doet afkeren.

115

Donderdag, 30 juni 2011,
20:00 u.

129. Gebed kan disharmonie in de wereld afwenden.

116

Vrijdag, 1 juli 2011,
23:00 u.

130. De strijd van Satan om deze boodschappen in diskrediet te
brengen verhevigt.

117

Zaterdag, 2 juli 2011,
10:00 u.

131. Atheïsten en Wetenschappers zullen zeggen dat De
Waarschuwing een illusie was.

117

Zondag, 3 juli 2011,
18:30 u.

132. Aan Mijn volgelingen die deze boodschappen verwerpen.

118

Dinsdag, 5 juli 2011,
14:30 u.

133. Het belang van de sacramenten* – het Huwelijk en de
Eerste Heilige Communie.

119

Woensdag, 6 juli 2011,
15:30 u.

134. Narcisme (eigenliefde), een epidemisch kwaad in de wereld
van vandaag.

120

Donderdag, 7 juli 2011,
21:00 u.

135. De Eeuwige Vader zal de laatste vervolging van Zijn
kinderen door de Nieuwe Wereld Orde verijdelen.

121

Vrijdag, 8 juli 2011,
15:30 u.

136. Laat Mijn Godgewijde dienaars de inhoud kennen zodat zij
hun kudde kunnen voorbereiden.

122

Zaterdag, 9 juli 2011,
16:00 u.

137. Wees niet bevreesd, bekering zal een groot gevoel van
liefde en vrede scheppen.

123

Dinsdag, 11 juli 2011,
0:10 u.

138. Doe een beroep op vooraanstaande personen om Mijn
woord te verspreiden.

123

Woensdag, 13 juli 2011,
16:15 u.

139. Mijn Boodschappen zullen tranen van bekering brengen.

124

Donderdag, 14 juli 2011,
14:30 u.

140. Terechtstelling, Euthanasie, Abortus en Zelfmoord.

124

Vrijdag, 15 juli 2011,
17:30 u.

141. Verenig jullie families om te genieten van het Nieuwe
Paradijs op Aarde.

125

Zaterdag, 16 juli 2011,
23:00 u.
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142. Iedere man die beweert dat Ik het ben, is een leugenaar,
want Ik zal Mezelf nooit manifesteren in een mens.

125

Zondag, 17 juli 2011,
15:40 u.

143. Je wapen is de keuze van je liefde voor Mij.

126

Dinsdag, 19 juli 2011,
23:45 u.

144. Jullie bevinden je nu in het midden van de Verdrukking –
Laatste half einde van 2012.

127

Woensdag, 20 juli 2011,
23:00 u.

145. Iedereen zal het woord van Mijn Zoon horen vooraleer de
tijd komt van Zijn Wederkomst.

128

Zaterdag, 23 juli 2011,
17:15 u.

146. Augustus 2011 is de maand van de Redding der Zielen.

128

Zaterdag, 23 juli 2011,
17:30 u.

147. God de Vader zal diegenen vernietigen die samenzweren
om het muntstelsel ten val te brengen.

129

Zondag, 24 juli 2011,
23:00 u.

148. Satan is machteloos tegen Mijn toegewijde volgelingen.

130

Maandag, 25 juli 2011,
9:00 u.

149. Oproep aan de priesters en religieuzen van de Rooms
Katholieke Kerk.

130

Maandag, 25 juli 2011,
21:00 u.

150. Boodschap van de Maagd Maria aan de ‘Offerziel’.

131

Donderdag, 28 juli 2011,
14:25 u.

151. Bid voor de zielen van diegenen die de verdoemenis
onverschrokken tegemoet treden die De Waarschuwing niet
zullen overleven.

131

Donderdag, 28 juli 2011,
15:30 u.

152. Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij en Mijn
Eeuwige Vader toe.

132

Zaterdag, 30 juli 2011,
15:30 u.

153. Wees te allen tijde voorbereid.

132

Maandag, 1 augustus 2011,
23:00 u.

154. Vragen aan Jezus.

133

Maandag, 1 augustus 2011,
23:30 u.

155. God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen
aan de mensheid.

134

Dinsdag, 2 augustus 2011,
20:15 u.

156. Boodschap van de Maagd Maria: Ik zal enkel nog een paar
keer verschijnen in de wereld.

134

Woensdag, 3 augustus 2011,
9:45 u.

157. Mijn verjaardag is een heel bijzondere feestdag.

135

Donderdag, 4 augustus 2011,
20:30 u.

158. Tijd om te wachten – vertel aan anderen wat ze mogen
verwachten.

135

Donderdag, 4 augustus 2011,
21:40 u.

159. God de Vader: De rol van het lijden.

136

Zondag, 7 augustus 2011,
14:45 u.

160. Kinderen wordt niet ontmoedigd door verhalen van wanhoop
waarmee de mensheid zal geconfronteerd worden.

136

Maandag, 8 augustus 2011,
19:45 u.

161. Onrust in de wereld is veroorzaakt door het gebrek aan
liefde voor Mij.

137

Dinsdag, 9 augustus 2011,
20:30 u.

162. Bid voor degenen die niet verder kijken dan materieel gewin.

137

Woensdag, 10 augustus 2011,
12:05 u.

163. Angst voor De Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig.

138

Woensdag, 10 augustus 2011,
23:00 u.

164. Mijn volgelingen ontvangen nu de gave van voorspraak.

139

Vrijdag, 12 augustus 2011,
23:45 u.

165. God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan

139

Zaterdag, 13 augustus 2011,
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17:00 u.

bewoond worden door de mens.
166. Geniet het heerlijke leven dat jullie gedurende 1.000 jaar te
wachten staat.

140

Zondag, 14 augustus 2011,
14:25 u.

167. Help Mij om alle jongeren te redden – de meest kwetsbaren
in jullie samenleving.

140

Maandag, 15 augustus 2011,
12:00 u.

168. Hoe Mij te vragen om jullie te helpen jullie zorgen op te
lossen.

141

Woensdag, 17 augustus 2011,
23:00 u.

169. De Grote Verdrukking wordt verzacht door middel van
gebed.

142

Donderdag, 18 augustus 2011,
20:45 u.

170. Wat zet jonge mensen er toe aan zich voor Mij te schamen?

143

Vrijdag, 19 augustus 2011,
23:00 u.

171. Geld en het teveel daarvan bederft de ziel.

143

Zondag, 21 augustus 2011,
23:00 u.

172. Het kwaad wordt voorgesteld als zijnde goed, terwijl het
goede wordt voorgesteld als kwaad.

144

Maandag, 22 augustus 2011,
20:10 u.

173. Geen zonde is zo ernstig dat ze niet kan vergeven worden.

145

Dinsdag, 23 augustus 2011,
23:45 u.

174. Profetieën door deze profeet voorzegd ontvouwen zich nu.

146

Woensdag, 24 augustus 2011,
16:38 u.

175. Klimatologische chaos zal nu ervaren worden door een
aantal landen. Mijn Vader is vertoornd.

146

Donderdag, 25 augustus 2011,
20:00 u.

176. Bericht aan de geestelijkheid – sta geen kwellingen toe door
seculiere samenlevingen.

147

Zaterdag, 27 augustus 2011,
12:00 u.

177. Veel zielen gaan verloren in de Hel door de zonde van
pornografie.

147

Zondag, 28 augustus 2011,
17:00 u.

178. Degenen die Mijn Ware Woord verkondigen, gegeven aan
Visionairs, zullen belachelijk gemaakt worden.

148

Zondag, 28 augustus 2011,
23:00 u.

179. God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties
die abortus legaliseren.

149

Maandag, 29 augustus 2011,
12:00 u.

180. Kies mensen die jullie kennen en nader vóór de troon van
Mijn Vader om hen te redden.

150

Dinsdag, 30 augustus 2011,
14:30 u.

181. Mijn leger zal aangroeien tot een groep van meer dan 20
miljoen.

150

Woensdag, 31 augustus 2011,
21:00 u.

182. Hoe moeilijk het is om de trap te beklimmen naar het
Paradijs.

151

Zaterdag, 3 september 2011,
23:50 u.

183. Boodschap van de Maagd Maria: Verlatenheid als een
offerziel.

151

Zondag, 4 september 2011,
21:50 u.

184. Houden van jullie naaste zoals van jezelf is veel moeilijker
dan jullie denken.

152

Zondag, 4 september 2011,
22:00 u.

185. Houd nu Vigilies (nachtwaken) tot de Goddelijke
Barmhartigheid – De Waarschuwing is nabij.

152

Maandag, 5 september 2011,
21:00 u.

186. De Maagd Maria: Luister altijd naar jullie hart.

153

Dinsdag, 6 september 2011,
20:20 u.

187. Vermits het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt
vermeerderen de aanvallen.

153

Dinsdag, 6 september 2011,
20:30 u.

188. Vrees De Waarschuwing niet, verwacht ze met vreugde.

153

Woensdag, 7 september 2011,
23:45 u.
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189. Bedreig anderen nooit in Mijn Naam.

154

Zaterdag, 10 september 2011,
15:30 u.

190. Wat jullie religie ook is, er is maar één God.

155

Zondag, 11 september 2011,
19:15 u.

191. Straf kan door gebed verzacht worden.

155

Maandag, 12 september 2011,
12:00 u.

192. Wijzigingen worden ingevoerd in de Kerk die het woord van
God zullen tegenspreken.

156

Dinsdag, 13 september 2011,
15:15 u.

193. Vraag naar de gave van het lijden.

157

Woensdag, 14 september 2011,
12:00 u.

194. De Waarheid wordt meestal bejegend met extreme
voorzichtigheid en onmiskenbare afwijzing.

157

Donderdag, 15 september 2011,
23:50 u.

195. Tijden van Vrede en Glorie zijn weldra hier.

158

Zaterdag, 17 september 2011,
18:50 u.

196. Klassieke Fout gemaakt wanneer men probeert nader tot Mij
te komen.

158

Zondag, 18 september 2011,
18:15 u.

197. De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis.

159

Maandag, 19 september 2011,
20:15 u.

198. Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij.

159

Woensdag, 21 september 2011,
22:00 u.

199. Waarzeggerij komt niet van Mij.

160

Woensdag, 21 september 2011,
23:30 u.

200. De Maagd Maria: Bid voor Mijn bescherming overal ter
wereld.

161

Donderdag, 22 september 2011,
21:00 u.

201. Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij
te maken willen hebben.

161

Donderdag, 22 september 2011,
21:30 u.

202. God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt.

162

Vrijdag, 23 september 2011,
21:30 u.

203. Verklaar de Gruwel van de Hel aan hen die blind zijn voor
het bestaan van Satan.

162

Zaterdag, 24 september 2011,
22:15 u.

204. Ik heb nu Mijn profeten in de wereld gezonden.

163

Zondag, 25 september 2011,
11:45 u.

205. Inzicht in Mijn Kruisiging.

164

Maandag, 26 september 2011,
23:45 u.

206. God de Vader: De dagen van Satan zijn bijna ten einde op
deze aarde.

164

Donderdag, 29 september 2011,
20:15 u.

207. Nasleep van De Waarschuwing.

165

Donderdag, 29 september 2011,
20:45 u.

208. Verharde zielen zullen De Waarschuwing niet gemakkelijk
vinden.

165

Vrijdag, 30 september 2011,
21:15 u.

209. De Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook voor op De
Waarschuwing.

166

Zaterdag, 1 oktober 2011,
20:30 u.

210. Verheug jullie wanneer de hemel openbreekt want jullie
zullen weten dat Ik kom.

166

Zondag, 2 oktober 2011,
15:00 u.

211. Ik zal jullie nooit verlaten, kinderen. Dat is de reden waarom
Ik kom.

167

Maandag, 3 oktober 2011,
12:30 u.

212. Het Tijdperk van Vrede is niet ver weg meer.

167

Dinsdag, 4 oktober 2011,
15:30 u.
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213. Globale Groeperingen onder de heerschappij van de
Antichrist.

168

Woensdag, 5 oktober 2011,
21:00 u.

214. Achter de bankineenstorting zat het brein van de Antichrist.

168

Donderdag, 6 oktober 2011,
22:45 u.

215. Het Vagevuur is niet een plaats waar je content over moet
zijn om binnen te gaan.

169

Vrijdag, 7 oktober 2011,
21:45 u.

216. De Maagd Maria: De zonde van onverschilligheid ten
opzichte van Mijn Zoon is wijdverbreid.

170

Zaterdag, 8 oktober 2011,
14:20 u.

217. Tijdperk van de vele valse profeten door Satan gezonden.

171

Zaterdag, 8 oktober 2011,
16:20 u.

218. God de Vader: Sla nu acht op Mijn laatste oproep aan de
mensheid.

171

Zondag, 9 oktober 2011,
15:30 u.

219. Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters
uit alle geloofsgemeenschappen.

172

Dinsdag, 11 oktober 2011,
15:30 u.

220. De Maagd Maria: Je zal onderworpen worden aan enorm
kritische onderzoeken en aanvallen.

173

Woensdag, 12 oktober 2011,
12:00 u.

221. Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is.

173

Donderdag, 13 oktober 2011,
12:00 u.

222. Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of om
terug te keren.

174

Zaterdag, 15 oktober 2011,
19:00 u.

223. Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt.

174

Zondag, 16 oktober 2011,
15:30 u.

224. Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de
wereld gevoeld worden.

175

Maandag, 17 oktober 2011,
21:30 u.

225. God de Vader: Bereid de wereld voor op de komst van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus.

175

Woensdag, 19 oktober 2011,
14:00 u.

226. De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi.

176

Donderdag, 20 oktober 2011,
15:15 u.

227. De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde
schuldbelijdenis.

177

Vrijdag, 21 oktober 2011,
20:30 u.

228. Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen.

178

Zondag, 23 oktober 2011,
19:15 u.

229. Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten.

179

Maandag, 24 oktober 2011,
19:09 u.

230. God de Vader: Je moet de duisternis afwijzen en het licht
omarmen.

179

Dinsdag, 25 oktober 2011,
15:30 u.

231. Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig
Woord.

179

Woensdag, 26 oktober 2011,
15:30 u.

232. Verwacht nu onze glorieuze reünie.

180

Woensdag, 26 oktober 2011,
22:00 u.

233. Jullie, Mijn kinderen, zijn gezegend wanneer jullie in Mijn
Naam lijden.

181

Donderdag, 27 oktober 2011,
15:30 u.

234. Grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn Dood op het Kruis.

181

Vrijdag, 28 oktober 2011,
23:30 u.

235. De Maagd Maria: Open jullie harten voor de waarheid.

182

Zaterdag, 29 oktober 2011,
16:49 u.

236. Ongeloof van diegenen die beweren Mij te kennen, kwetst
Mij het meest.

182

Maandag, 31 oktober 2011,
3:30 u.
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237. De Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om zijn geschenk van
Goddelijke Barmhartigheid uit te delen.

183

Woensdag, 2 november 2011,
10:40 u.

238. Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen.

183

Woensdag, 2 november 2011,
19:40 u.

239. Mijn Boodschappers zijn nu bij jullie om jullie zielen voor te
bereiden.

184

Donderdag, 3 november 2011,
21:00 u.

240. De Wereldgroep die jullie banksysteem kapotmaakten zal
uiteen vallen.

185

Vrijdag, 4 november 2011,
19:00 u.

241. God de Vader: Laatste oproep tot Atheïsten.

185

Zaterdag, 5 november 2011,
13:00 u.

242. Demonische Bezetenheid en de zonde van Haat.

186

Zondag, 6 november 2011,
18:30 u.

243. Je zal op vele plaatsen gehaat en op andere gevreesd
worden.

186

Maandag, 7 november 2011,
20:50 u.

244. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als
penitentie.

187

Woensdag, 9 november 2011,
15:32 u.

245. Twee dieven aan het Kruis.

187

Donderdag, 10 november 2011,
15:30 u.

246. Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen – de zon zal
rondtollen.

188

Vrijdag, 11 november 2011,
16:00 u.

247. Jullie moment van glorie voor Mijn ogen – jullie moment van
redding.

188

Zaterdag, 12 november 2011,
16:00 u.

248. Bid, ontspan en wees blij want de tijd is kort nu.

189

Zondag, 13 november 2011,
19:00 u.

249. Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees maar uit zonde
van hoogmoed.

189

Maandag, 14 november 2011,
20:15 u.

250. God de Vader vraagt Zijn kinderen zich in Gebed te
verenigen.

190

Dinsdag, 15 november 2011,
11:00 u.

251. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus.

191

Woensdag, 16 november 2011,
8:00 u.

252. Voorbereidingen zijn nu klaar.

192

Woensdag, 16 november 2011,
20:30 u.

253. Kruistocht van Gebed (1) – Mijn geschenk aan Jezus om
zielen te redden.

192

Donderdag, 17 november 2011,
21:00 u.

254. Kruistocht van Gebed (2) – Gebed voor de Wereldheersers.

193

Vrijdag, 18 november 2011,
21:00 u.

255. Kruistocht van Gebed (3) – Bevrijd de wereld van angst.

193

Zaterdag, 19 november 2011,
19:00 u.

256. Kruistocht van Gebed (4) – Verenig alle families.

193

Zondag, 20 november 2011,
18:00 u.

257. Kruistocht van Gebed (5) – Loof God de Allerhoogste.

193

Maandag, 21 november 2011,
19:00 u.

258. Kruistocht van Gebed (6) – Gebed om de antichrist te
stoppen.

194

Dinsdag, 22 november 2011,
11:00 u.

259. Kruistocht van Gebed (7) – Gebed voor hen die de
Barmhartigheid weigeren.

194

Dinsdag, 22 november 2011,
20:00 u.

260. Kruistocht van Gebed (8) – De Biecht.

194

Dinsdag, 22 november 2011,
22:30 u.
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261. De Wereld zal voorgoed veranderd worden.

195

Donderdag, 24 november 2011,
21:00 u.

262. Ik openbaar geen data.

195

Zondag, 27 november 2011,
15:00 u.

263. Wandel aan Mijn zijde en je zal bespuwd worden.

196

Maandag, 28 november 2011,
20:00 u.

264. Kruistocht van Gebed (9) – Offer van Lijden als een
geschenk.

196

Maandag, 28 november 2011,
20:30 u.

265. Kruistocht van Gebed (10) – De vlam van Uw liefde dragen.

196

Dinsdag, 29 november 2011,
15:35 u.

266. De Maagd Maria: Mijn geschenk om de slang te verslaan en
te vernietigen.

196

Dinsdag, 29 november 2011,
21:00 u.

267. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld.

197

Woensdag, 30 november 2011,
15:30 u.

268. Kruistocht van Gebed (11) – Stop de haat tegen zieners.

197

Woensdag, 30 november 2011,
20:00 u.

269. Een verschrikkelijke Oorlog wordt georkestreerd.

198

Donderdag, 1 december 2011,
24:00 u.

270. De Maagd Maria: Kastijding zal plaatsvinden.

198

Donderdag, 1 december 2011,
23:00 u.

271. Mijn Barmhartigheid bedekt alle rassen, kleuren, religies.

198

Vrijdag, 2 december 2011,
22:30 u.

272. Kruistocht van Gebed (12) – Gebed om de Zonde van
Hoogmoed te vermijden.

199

Zaterdag, 3 december 2011,
19:40 u.

273. Profeten om Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

199

Zaterdag, 3 december 2011,
20:45 u.

274. Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar.

200

Maandag, 5 december 2011,
15:15 u.

275. Oproep aan ongelovigen tot ommekeer.

201

Woensdag, 7 december 2011,
4:00 u.

276. De Maagd Maria: Ik ervoer hetzelfde lijden.

201

Donderdag, 8 december 2011,
21:10 u.

277. Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren.

202

Vrijdag, 9 december 2011,
23:28 u.

278. De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder
lijden zijn.

202

Zondag, 11 december 2011,
0:45 u.

279. God de Vader: Belofte van vrijstelling* voor diegenen die
Jezus verwerpen.

203

Zondag, 11 december 2011,
15:30 u.

280. Geestelijke Jaloersheid is een verschrikkelijke zaak.

204

Maandag, 12 december 2011,
19:00 u.

281. Ik kan het niet verdragen om aan al die zielen te denken die
door Satan in de Hel worden meegesleurd.

205

Dinsdag, 13 december 2011,
20:15 u.

282. De Tweede Komst vindt plaats kort na De Waarschuwing.

205

Woensdag, 14 december 2011,
19:15 u.

283. Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van zuivering.

206

Donderdag, 15 december 2011,
20:55 u.

284. De Maagd Maria: Eindtijdprofeet door de Hemelen geleid.

207

Vrijdag, 16 december 2011,
22:35 u.

285. De Maagd Maria: De hoop mag nooit geschuwd worden ten

207

Zaterdag, 17 december 2011,
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15:30 u.

voordele van angst.
286. Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben.

208

Zondag, 18 december 2011,
15:10 u.

287. Kruistocht van gebed (15) – Dank voor de gave van
Goddelijke Barmhartigheid.

208

Maandag, 19 december 2011,
19:30 u.

288. Zondaars die zich tot Mij keren worden onmiddellijk
begunstigd.

209

Dinsdag, 20 december 2011,
20:30 u.

289. Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden.

209

Woensdag, 21 december 2011,
20:10 u.

290. De Maagd Maria: Het Plan om de mensheid te redden voor
de Tweede Komst is voltooid.

210

Donderdag, 22 december 2011,
9:30 u.

291. God de Vader: Mijn Zoon wordt gezonden om zijn
rechtmatige Troon op te eisen.

210

Zaterdag, 24 december 2011,
18:00 u.

292. Houd het belang van het gezin in ere.

211

Zondag, 25 december 2011,
18:00 u.

293. Ik werd beschuldigd van Ketterij (dwaalleer) en
godslastering wanneer Ik op de aarde liep.

212

Maandag, 26 december 2011,
15:50 u.

294. De Maagd Maria: De Barensweeën zijn begonnen.

212

Dinsdag, 27 december 2011,
14:00 u.

295. God de Vader: Aanvaard deze laatste kans of zie een
verschrikkelijke kastijding onder ogen.

213

Woensdag, 28 december 2011,
15:30 u.

296. De Maagd Maria: Mijn Rozenkrans kan naties redden.

214

Donderdag, 29 december 2011,
14:15 u.

297. Elke soort van Barmhartigheid zal betoond worden aan
diegenen die Mijn Vader niet liefhebben.

214

Donderdag, 29 december 2011,
15:00 u.

298. Zonder Mijn Akte van Barmhartigheid zouden naties elkaar
vernietigen.

215

Zaterdag, 31 december 2011,
12:00 u.

299. De Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld indien
duistere zielen zich bekeren.

215

Zondag, 1 januari 2012,
15:00 u.

300. Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een
leugen.

216

Zondag, 1 januari 2012,
17:30 u.

301. De Maagd Maria: De tijd voor de Triomf van Mijn Onbevlekt
Hart is niet veraf.

217

Maandag, 2 januari 2012,
12:00 u.

302. God de Vader: Twee miljard zielen zullen zich bekeren als
resultaat van deze boodschappen.

218

Dinsdag, 3 januari 2012,
15:30 u.

303. Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken.

219

Woensdag, 4 januari 2012,
18:15 u.

304. Pogingen tot een Nucleaire Oorlog in het Oosten.

219

Woensdag, 4 januari 2012,
19:20 u.

305. Oordeel en vervloek anderen in Mijn naam en je spuwt in
Mijn gelaat.

220

Zaterdag, 7 januari 2012,
15:40 u.

306. God de Vader: Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een
heerlijke toekomst in het vooruitzicht.

221

Zondag, 8 januari 2012,
14:04 u.

307. Jezus roept kinderen overal ter wereld toe.

222

Zondag, 8 januari 2012,
15:30 u.

308. Na de Wereldwijde Biecht zal Ik voorbereidingen treffen voor
Mijn Tweede Komst.

223

Maandag, 9 januari 2012,
8:10 u.
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309. De Maagd Maria: Zoveel zielen verkiezen de tekens die Ik
geef te negeren.

224

Dinsdag, 10 januari 2012,
20:30 u.

310. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt gepland tegen
de Joden.

225

Woensdag, 11 januari 2012,
15:00 u.

311. Bid voor zielen in doodzonde die mogelijk niet de kans
krijgen om verzoening te zoeken.

226

Donderdag, 12 januari 2012,
15:30 u.

312. De Maagd Maria: Kruistocht van Gebed (19) – Gebed voor
jonge mensen.

226

Vrijdag, 13 januari 2012,
8:00 u.

313. De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde
heersen.

227

Vrijdag, 13 januari 2012,
20:15 u.

314. Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit wonder
heeft plaatsgevonden.

228

Vrijdag, 13 januari 2012,
21:35 u.

315. God de Vader: Laatste boodschapper om de Tweede Komst
te verkondigen.

228

Maandag, 16 januari 2012,
13:20 u.

316. Gewijde dienaars, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid
worden.

230

Dinsdag, 17 januari 2012,
14:00 u.

317. De Maagd Maria: Boosaardig plan binnen het Vaticaan om
de Katholieke Kerk te vernietigen.

231

Woensdag, 18 januari 2012,
9:50 u.

318. De Antichrist, die – op het geschikte moment wachtend –
verborgen is, zal spoedig in de wereld verschijnen.

232

Donderdag, 19 januari 2012,
20:30 u.

319. Het Verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden ter
voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

232

Vrijdag, 20 januari 2012,
20:15 u.

320. De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende
Heilige. Zij die zich tegen hem verzetten zullen als afvalligen
beschouwd worden.

233

Zaterdag, 21 januari 2012,
13:15 u.

321. Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor
de zielen van atheïsten.

235

Maandag, 23 januari 2012,
15:20 u.

322. Goed Nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding
van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.

236

Dinsdag, 24 januari 2012,
16:55 u.

323. De Maagd Maria: Nucleaire oorlog waarin Iran meegesleept
wordt, wordt beraamd.

237

Woensdag, 25 januari 2012,
13:50 u.

324. Het laatste geheim van Fatima openbaart de waarheid
omtrent Satans boosaardige sekte die in het Vaticaan is
binnengedrongen.

237

Donderdag, 26 januari 2012,
21:40 u.

325. Oproep tot de Clerus: Bereid Mijn kudde voor op Mijn
langverwachte Tweede Komst op aarde.

239

Vrijdag, 27 januari 2012,
23:50 u.

326. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus met heel jullie
hart.

240

Zaterdag, 28 januari 2012,
21:00 u.

327. Mijn Goddelijke Barmhartigheid moet tot stand komen zoals
aan Zr. Faustina geopenbaard.

240

Zondag, 29 januari 2012,
21:18 u.

328. De Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten
als voorbereiding op De Waarschuwing.

241

Maandag, 30 januari 2012,
13:00 u.

329. Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie.

242

Dinsdag, 31 januari 2012,
21:30 u.

330. De Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der
Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt.

243

Woensdag, 1 februari 2012,
20:15 u.

331. Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van

244

Donderdag, 2 februari 2012,
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15:30 u.

het Oordeel?
332. De Maagd Maria: Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze
zijn hetzelfde.

244

Zaterdag, 4 februari 2012,
10:09 u.

333. Oorlogen die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en
Syrië zijn met elkaar verbonden.

246

Zaterdag, 4 februari 2012,
10:45 u.

334. God de Vader: De Wereld staat op het punt een Kastijding te
ondergaan – Mijn tussenkomst is noodzakelijk.

246

Zaterdag, 4 februari 2012,
15:00 u.

335. De Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden
kunnen jullie helpen jullie natie te redden.

247

Zondag, 5 februari 2012,
13:15 u.

336. Bid opdat een nucleaire oorlog die één derde van de
mensheid zou wegvegen, kan afgewend worden.

248

Maandag, 6 februari 2012,
20:15 u.

337. De mysteries zo lang verborgen in de archieven van het
Goddelijk Rijk.

249

Dinsdag, 7 februari 2012,
20:00 u.

338. De Maagd Maria: De Duivel zal niet rusten voordat hij de
Katholieke Kerk te gronde heeft gericht.

250

Woensdag, 8 februari 2012,
20:30 u.

339. Zeer binnenkort zal een man komen die zal beweren dat hij
Mij is.

251

Woensdag, 8 februari 2012,
20:45 u.

340. Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal
doodzonden.

251

Donderdag, 9 februari 2012,
15:00 u.

341. God de Vader: Aardbevingen zullen gevoeld worden als deel
van een kleine kastijding voor De Waarschuwing.

253

Vrijdag, 10 februari 2012,
19:50 u.

342. Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal
van de Heilige Stoel in Rome verdreven worden.

253

Zaterdag, 11 februari 2012,
11:30 u.

343. Andere landen zullen Engeland volgen en het gebed in het
openbaar verbieden.

254

Zondag, 12 februari 2012,
10:30 u.

344. De Heilige Bijbel wordt niet opzij geschoven ten gunste van
deze boodschappen.

254

Zondag, 12 februari 2012,
15:00 u.

345. Satans laatste dagen: Zoals bij een wesp die sterft, zal de
angel het pijnlijkst zijn.

255

Maandag, 13 februari 2012,
15:30 u.

346. God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de
Rode Draak gevolgd door de VS.

256

Dinsdag, 14 februari 2012,
18:00 u.

347. Boosaardige Groep pleegt de grootste leugen om controle
van landen te grijpen.

257

Donderdag, 16 februari 2012,
20:00 u.

348. De Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie
snijden de band met Mijn hart door.

258

Vrijdag, 17 februari 2012,
15:30 u.

349. Europese landen zullen bezwijken voor dictatuur, niet beter
dan in de dagen van Hitler.

260

Zaterdag, 18 februari 2012,
16:00 u.

350. Het beest met de tien horens is de Europese Unie.

261

Zondag, 19 februari 2012,
15:00 u.

351. God de Vader: Sta nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel
van de Levende God.

262

Maandag, 20 februari 2012,
12:20 u.

352. God de Vader: Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De
keuze is aan jullie.

263

Dinsdag, 21 februari 2012,
24:30 u.

353. Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie
voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

264

Dinsdag, 21 februari 2012,
19:45 u.

354. Vasten is belangrijk voor jullie zielen.

265

Woensdag, 22 februari 2012,
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19:00 u.

355. De Maagd Maria: Bid opdat een Nucleaire Oorlog in Iran kan
afgewend worden.

266

Donderdag, 23 februari 2012,
16:00 u.

356. God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het
Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde te aanvaarden.

267

Donderdag, 23 februari 2012,
16:42 u.

357. Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het
Nieuwe Paradijs.

267

Vrijdag, 24 februari 2012,
15:30 u.

358. Verwerp nooit de profeten van de Heer.

268

Vrijdag, 24 februari 2012,
21:45 u.

359. God de Vader: De balsem die jullie zó nodig hebben om
jullie zielen te kalmeren.

269

Zondag, 26 februari 2012,
21:45 u.

360. De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering
te ondergaan.

271

Maandag, 27 februari 2012,
15:30 u.

361. Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal
binnenkomen in zielen van diegenen met verharde harten?

271

Woensdag, 29 februari 2012,
17:30 u.

362. Verenig jullie terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs
binnengaan.

273

Donderdag, 1 maart 2012,
19:55 u.

363. God de Vader: Waarschuwing omtrent Satanische
erediensten en New Age-doctrines.

274

Vrijdag, 2 maart 2012,
12:20 u.

364. De Maagd Maria: Word wakker, kinderen. Jullie moeten de
waarheid omhelzen.

275

Zaterdag, 3 maart 2012,
14:33 u.

365. De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd
worden.

276

Zondag, 4 maart 2012,
15:30 u.

366. Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de
zevende boodschapper voor de eindtijd.

276

Maandag, 5 maart 2012,
15:30 u.

367.Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal
voorstellen.

277

Dinsdag, 6 maart 2012,
15:20 u.

368. Het eerste zegel is de geloofsafval.

277

Woensdag, 7 maart 2012,
15:40 u.

369. Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt
worden.

279

Woensdag, 7 maart 2012,
20:30 u.

370. Mijn Zegel van Bescherming wordt voorspeld voor wanneer
het tweede zegel wordt verbroken.

279

Donderdag, 8 maart 2012,
19:52 u.

371. De Maagd Maria: Bid de Rozenkrans over alle naties tussen
nu en Paaszondag.

281

Vrijdag, 9 maart 2012,
19:15 u.

372. Tijd voor het verbreken van het tweede zegel aangezien
oorlogen zullen toenemen.

281

Zaterdag, 10 maart 2012,
15:30 u.

373. De Maagd Maria: Nooit voorheen was er zoveel weerstand
tegen goddelijke openbaringen.

282

Maandag, 12 maart 2012,
19:00 u.

374. Nu zal door een zeker deel binnen Mijn Kerk een
gecombineerde poging ondernomen worden om jou tot zwijgen te
brengen.

282

Dinsdag, 13 maart 2012,
18:30 u.

375. Liefde is sterker dan haat.

283

Woensdag, 14 maart 2012,
15:30 u.

376. Huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht is een
zware zonde.

285

Vrijdag, 16 maart 2012,
22:20 u.

377. Ik zal op de wolken komen, omringd door al de engelen en

286

Zondag, 18 maart 2012,
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16:00 u.

heiligen in de Hemel.
378. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die in
gevaar is om uit Rome verbannen te worden.

287

Dinsdag, 20 maart 2012,
20:30 u.

379. De tijd voor het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie
moeten je nu voorbereiden.

288

Dinsdag, 20 maart 2012,
21:20 u.

380. Zeg de mensheid dat alles nu in Mijn Allerheiligste Handen
ligt.

289

Woensdag, 21 maart 2012,
20:30 u.

381. De tegenstand tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.

290

Donderdag, 22 maart 2012,
23:00 u.

382. Jullie hebben niet veel tijd voordat Ik kom om te Oordelen.

291

Zaterdag, 24 maart 2012,
11:45 u.

383. Zelfs De Waarschuwing zal niet alle Ongelovigen bekeren.

292

Zondag, 25 maart 2012,
15:30 u.

384. De Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag
een dag te vasten om de wereldmunt te voorkomen.

293

Dinsdag, 27 maart 2012,
18:00 u.

385. Jezus openbaart details van Zijn Kruisiging.

293

Donderdag, 29 maart 2012,
13:15 u.

386. Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals.

295

Vrijdag, 30 maart 2012,
15:00 u.

387. De Maagd Maria: Ik ben de bemiddelaarster. Door Mij zal Ik
jullie gebeden voor Mijn Dierbare Zoon brengen.

296

Vrijdag, 30 maart 2012,
23:45 u.

388. Mijn nieuwe wonderen zullen aan de wereld getoond
worden.

296

Zaterdag, 31 maart 2012,
11:00 u.

389. Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding.

297

Maandag, 2 april 2012,
15:30 u.

390. Alleen door de gebeden van bemiddeling kunnen die zielen
in de duisternis gered worden.

298

Dinsdag, 3 april 2012,
20:00 u.

391. Alstublieft, bid Mijn Barmhartigheidrozenkrans en start Mijn
Noveen op Goede Vrijdag.

298

Woensdag, 4 april 2012,
1:00 u.

392. Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht
zien voor zijn werkelijke betekenis.

299

Dinsdag, 5 april 2012,
8:00 u.

393. Pasen is een tijd, waarin over Mijn Dood op het Kruis op de
juiste manier nagedacht wordt.

300

Vrijdag, 6 april 2012,
22:20 u.

394. Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en kan nooit
sterven.

301

Zaterdag, 7 april 2012,
10:00 u.

395. Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet bestaan
zonder het andere.

302

Zondag, 8 april 2012,
15:30 u.

396. De Maagd Maria: Het Tijdperk van Vrede waarover Ik sprak
te Fatima is vergeten.

303

Maandag, 9 april 2012,
10:00 u.

397. De Maagd Maria: De tijd voor Mij om de slang te
verpletteren komt naderbij.

304

Dinsdag, 10 april 2012,
20:45 u.

398. De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je verteld worden dat
dit werk van Satan komt.

305

Woensdag, 11 april 2012,
21:20 u.

399. De volgende Paus mag dan wel door leden van de
Katholieke Kerk gekozen zijn, maar hij zal de Valse Profeet zijn.

306

Donderdag, 12 april 2012,
11:27 u.

400. Zoveel leugens, waarin ook het bestaan van de Hel wordt
verworpen, zullen de ondergang van Christenen betekenen.

307

Zaterdag, 14 april 2012,
15:27 u.
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401. Mijn Restkerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek der
Openbaring verwezen wordt.

309

Woensdag, 18 april 2012,
13:36 u.

402. Ik, jullie geliefde Jezus, zou nooit Mijn eigen Kerk kunnen
ondermijnen.

310

Maandag, 16 april 2012,
18:00 u.

403. Mijn boodschappen zijn voor alle religies en
geloofsovertuigingen, met inbegrip van hen die niet geloven.

311

Dinsdag, 17 april 2012,
18:30 u.

404. Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in
de zakenwereld, de politiek of gelijk welk beroep.

312

Donderdag, 19 april 2012,
20:00 u.

405. Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden
door God de Vader bemind.

313

Vrijdag, 20 april 2012,
15:45 u.

406. Miljarden zielen, geen miljoenen, zullen zich bekeren.

314

Zaterdag, 21 april 2012,
16:00 u.

407. De Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken,
kinderen, wend jullie altijd tot mij.

315

Zondag, 22 april 2012,
10:00 u.

408. Help Mij om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede
Komst.

316

Zondag, 22 april 2012,
15:30 u.

409. Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God
zullen bestuurd worden door Één Instantie.

317

Maandag, 23 april 2012,
20:00 u.

410. Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout
als jullie voorvaderen die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer
kwam.

318

Dinsdag, 24 april 2012,
19:45 u.

411. Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich
verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.

319

Woensdag, 25 april 2012,
15:50 u.

412. Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden,
meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

320

Donderdag, 26 april 2012,
20:30 u.

413. God de Vader: Als de Vader van heel de mensheid ben Ik
klaar om Mijn Zoon te zenden om zijn rechtmatige troon op te
eisen.

321

Zaterdag, 28 april 2012,
15:40 u.

414. De Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor
diegenen die Mijn Zoon beminnen.

322

Zondag, 29 april 2012,
10:00 u.

415. Eerste Geheim in het Boek der Waarheid openbaart een
complot tegen de Kerk door Vrijmetselaarsgroepen.

323

Zondag, 29 april 2012,
15:33 u.

416. Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen.

324

Maandag, 30 april 2012,
17:45 u.

417. Hoor Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van
Mijn Heilige Geest.

325

Dinsdag, 1 mei 2012,
20:00 u.

418. De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede
uitstorting door de kracht van de Heilige Geest.

325

Vrijdag, 4 mei 2012,
21:05 u.

419. God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en
dankbaarheid.

326

Zaterdag, 5 mei 2012,
12:00 u.

420. Aan Mijn leerlingen van vandaag wordt een enorme
opdracht toevertrouwd.

326

Zondag, 6 mei 2012,
10:00 u.

421. Pijn en vervolging die Mij worden bezorgd door die sekten
die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen,
zijn onverbiddelijk.

327

Zondag, 6 mei 2012,
19:30 u.

422. Veel pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel,
omringd door Vrijmetselaarsgroepen.

328

Maandag, 7 mei 2012,
18:19 u.
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423. De Maagd Maria: God de Allerhoogste, kan het lot van de
wereld veranderen.

329

Dinsdag, 8 mei 2012,
12:30 u.

424. Mijn Restkerk, geïnspireerd door de Profeet Enoch, zal haat
veroorzaken overal waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt.

330

Dinsdag, 8 mei 2012,
19:00 u.

425. Het werk van de Vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is
reeds aan het verzwakken.

331

Woensdag, 9 mei 2012,
21:00 u.

426. De Maagd Maria: Ik ween tranen van verdriet voor de
priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment
verschrikkelijk lijden.

331

Donderdag, 10 mei 2012,
15:45 u.

427. Een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn
Tweede Komst.

332

Donderdag, 10 mei 2012,
20:38 u.

428. De Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen en
luister, bevraag en beschouw al wat jullie aangeboden wordt in
de naam van God.

333

Zaterdag, 12 mei 2012,
10:00 u.

429. Mijn Nieuw Koninkrijk: jullie zullen met grote overvloed
overstelpt worden en niets meer verlangen.

334

Zondag, 13 mei 2012,
16:00 u.

430. Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn Roep
tot Jezus’.

335

Maandag, 14 mei 2012,
18:00 u.

431. Tweede Zegel: Wereldoorlog 3.

336

Woensdag, 16 mei 2012,
3:10 u.

432. De Maagd Maria: Mijn profeten in de wereld zal opgedragen
worden te bidden om de gevaren af te wenden die verbonden zijn
aan een wereldoorlog.

337

Woensdag, 16 mei 2012,
9:00 u.

433. Richt gebedsgroepen op, toegewijd aan ‘Jezus tot de
Mensheid’.

338

Woensdag, 16 mei 2012,
17:38 u.

434. De Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van
Johannes (Boek der Openbaring).

339

Donderdag, 17 mei 2012,
8:50 u.

435. De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de
opkomst van het Nieuwe Jeruzalem.

340

Vrijdag, 18 mei 2012,
10:48 u.

436. God de Vader: Vrees Mijn Hand niet maar veeleer de hand
van diegenen die jullie vijanden zijn.

340

Vrijdag, 18 mei 2012,
15:20 u.

437. De Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het
meest beminnen.

342

Zondag, 20 mei 2012,
12:15 u.

438. Bid opdat jullie de ware profeten mogen herkennen van
diegenen die niet in Mijn Heilige Naam spreken.

342

Zondag, 20 mei 2012,
18:10 u.

439. De tijd komt naderbij voor De Waarschuwing om plaats te
hebben.

343

Maandag, 21 mei 2012,
20:15 u.

440. Mijn Boek der Waarheid zal zich snel zoals een vuur over de
hele wereld verspreiden.

344

Dinsdag, 22 mei 2012,
15:20 u.

441. God de Vader: Het lijden van de wereld werd verenigd met
het lijden van Mijn Zoon, Jezus, op dit moment.

345

Woensdag, 23 mei 2012,
15:28 u.

442. Tijdens De Waarschuwing zullen diegenen die zichzelf in
Mijn ogen verlost hebben de pijn van het Vagevuur niet
ondergaan.

346

Donderdag, 24 mei 2012,
18:30 u.

443. Ze zijn van plan om Paus Benedictus XVI te ontzetten uit de
Stoel van Petrus met behulp van slinkse middelen.

347

Zaterdag, 26 mei 2012,
16:00 u.

444. Satan zal jullie overtuigen dat Mijn boodschappen van hem

348

Zondag, 27 mei 2012,
18:00 u.
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komen.
445. Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het
Boek der Openbaring ook precies dat bedoelt.

349

Maandag, 28 mei 2012,
20:45 u.

446. Gebeden kunnen de gruwelijkheden afwenden die gepland
worden en waarbij op de inzet van nucleaire bommen wordt
aangedrongen.

351

Dinsdag, 29 mei 2012,
17:42 u.

447. Ik herbeleef nogmaals Mijn Doodstrijd in de Hof en de
lijdenspijn is dubbel zo groot.

352

Woensdag, 30 mei 2012,
15:30 u.

448. De Maagd Maria: Juni is de maand van de Kruistocht van
Bekering.

353

Donderdag, 31 mei 2012,
21:00 u.

449. 666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal,
die jullie gedwongen zal worden te aanvaarden juist zoals jullie
de eerste de beste vaccinatie zouden aannemen.

354

Vrijdag, 1 juni 2012,
20:15 u.

450. De Maagd Maria: Ik heb deze gruwelijkheden geopenbaard
aan de kleine kinderen Melanie en Maximin te La Salette.

356

Zaterdag, 2 juni 2012,
11:00 u.

451. Jezus: Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Bescherming.

357

Zaterdag, 2 juni 2012,
9:00 u.

452. Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals
opgedragen door Mijn Geliefde Moeder.

358

Zondag, 3 juni 2012,
15:30 u.

453. Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zo zal Ik ook de
tweede keer verworpen worden.

358

Maandag, 4 juni 2012,
15:20 u.

454. Satan is van plan om de geesten van sommige van Mijn
uitverkoren zielen te vergiftigen ten aanzien van deze Zending.

360

Dinsdag, 5 juni 2012,
22:00 u.

455. De Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden
worden jullie intiemer verenigd met Mijn Zoon.

360

Woensdag, 6 juni 2012,
15:05 u.

456. 600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit
de diepten van de Hel. Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten.

361

Donderdag, 7 juni 2012,
20:00 u.

457. De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet
eisen dat jullie Mij volgen.

362

Vrijdag, 8 juni 2012,
19:05 u.

458. God de Vader: Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met
de Hiërarchie in de Hemelen.

363

Zaterdag, 9 juni 2012,
15:45 u.

459. De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk
overnemen, hij zal alle Christelijke Kerken dicteren.

364

Zondag, 10 juni 2012,
15:30 u.

460. Moeder van Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken
zodat hun de genaden zullen gegeven worden om hun Geloof te
verdedigen.

366

Maandag, 11 juni 2012,
12:02 u.

461. Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door
Mijn Restkerk op aarde.

366

Maandag, 11 juni 2012,
16:30 u.

462. De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de
gebeden die hun gegeven worden voor de mensheid.

367

Dinsdag, 12 juni 2012,
17:58 u.

463. Een Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de
Vader.

367

Woensdag, 13 juni 2012,
16:00 u.

464. De Waarschuwing, al moet zij niet gevreesd worden, zal pijn
veroorzaken in hen die niet in staat van genade zijn.

368

Donderdag, 14 juni 2012,
18:45 u.

465. De Hemelgewelven zullen teruggetrokken worden alsof een
dak is geopend.

369

Zaterdag, 16 juni 2012,
19:40 u.

466. Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe

370

Zondag, 17 juni 2012,
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20:15 u.

wereldwijde inenting die ziekten zal teweegbrengen over de hele
wereld.
467. Geen enkele profeet werd in zo’n overvloed boodschappen
gegeven door Mijn Geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.

371

Maandag, 18 juni 2012,
20:36 u.

468. De Maagd Maria: Ik kan jullie, met Mijn Zoon, de genaden
schenken en de kring van bescherming geven waarin geen
enkele gevallen engel kan binnendringen.

372

Woensdag, 20 juni 2012,
7:46 u.

469. Kom tot Mij jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik
verwacht jullie.

373

Donderdag, 21 juni 2012,
12:05 u.

470. De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat
diegenen die niet in God geloven jullie willen doen geloven.

374

Donderdag, 21 juni 2012,
17:30 u.

471. De Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door
heidendom.

375

Zaterdag, 23 juni 2012,
10:50 u.

472. Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die vanuit de
Hemel gezonden worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde
die enorme gevolgen heeft.

376

Zondag, 24 juni 2012,
17:30 u.

473. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.

378

Maandag, 25 juni 2012,
11:50 u.

474. Het Nieuwe Paradijs: jullie zullen een zuiver lichaam
bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en
veroudering.

379

Dinsdag, 26 juni 2012,
20:00 u.

475. God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de
Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

380

Woensdag, 27 juni 2012,
20:00 u.

476. Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten zich losmaken uit
hun boeien van angst en twijfel en Mij toestaan Mezelf kenbaar te
maken.

381

Donderdag, 28 juni 2012,
15:00 u.

477. De Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse doctrines,
voortgekomen uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu
de wereld.

382

Vrijdag, 29 juni 2012,
9:20 u.

478. De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het
Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten behouden blijven.

383

Zondag, 1 juli 2012,
15:45 u.

479. Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord
verdedigen want het staat in steen gegrift.

384

Maandag, 2 juli 2012,
18:00 u.

480. Het ergste lijden van al is de geestelijke leegte waarin jullie
geen greintje liefde kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus.

385

Dinsdag, 3 juli 2012,
20:00 u.

481. De Maagd Maria: Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen,
weet dat God de Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.

386

Woensdag, 4 juli 2012,
12:50 u.

482. God de Vader: Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum
of de mensheid geschapen heb, hoezeer ze ook proberen, want
dat is onmogelijk.

387

Donderdag, 5 juli 2012,
15:30 u.

483. Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de
engelen vuur uitgieten vanuit de vier hoeken van de Hemelen.

388

Vrijdag, 6 juli 2012,
16:15 u.

484. Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet
hun gegeven worden.

389

Zaterdag, 7 juli 2012,
15:30 u.

485. Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de
buitenkant gelijken op een goede en heilige organisatie vol van
liefde en medelijden.

390

Zondag, 8 juli 2012,
17:17 u.

486. Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor

391

Maandag, 9 juli 2012,
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23:00 u.

de eerste keer in veel gevallen, dat hij er een heeft.
487. Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn Heilig
Woord het Woord van God tegenspreekt.

393

Woensdag, 11 juli 2012,
19:30 u.

488. De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende
gebeurtenis zijn, als het zal lijken alsof de wereld aan zijn eind
gekomen is.

393

Donderdag, 12 juli 2012,
10:50 u.

489. Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en dan de
plagen. Toch kan gebed de kastijding verzachten.

395

Vrijdag, 13 juli 2012,
16:25 u.

490. Zo nu zou je moeten verstaan waarom jij anders bent dan
visionairs. Het is omdat je een profeet bent, de eindtijdprofeet.

396

Vrijdag, 13 juli 2012,
23:05 u.

491. Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die
Zijn Zoon verwerpen, verwerpen de verlossing.

397

Zaterdag, 14 juli 2012,
15:15 u.

492. De Maagd Maria: De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in
deze tijden niet luisteren, toch weten zij hoe Mijn Zoon de eerste
keer behandeld werd.

398

Zondag, 15 juli 2012,
15:45 u.

493. God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun verdorven
erediensten, hun valse goden, hun steden en hun naties
wegvagen.

399

Zondag, 15 juli 2012,
17:45 u.

494. De tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde
Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, haar hoogtepunt bereikt.

400

Maandag, 16 juli 2012,
15:15 u.

495. Jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween met de manier
waarop velen van hen nooit de Waarheid onderwezen werd.

400

Dinsdag, 17 juli 2012,
16:00 u.

496. Eens De Waarschuwing plaatsvindt zal er veel verwarring
zijn.

401

Dinsdag, 17 juli 2012,
23:18 u.

497. De Maagd Maria: De zogenaamde verdraagzame
maatschappij van vandaag fronst zijn wenkbrauwen wanneer
men zegt in Jezus Christus te geloven.

402

Woensdag, 18 juli 2012,
18:15 u.

498. Mijn armen werden uit de gewrichtsholten getrokken tijdens
Mijn Kruisiging en de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont
dat ook zo.

403

Donderdag, 19 juli 2012,
7:00 u.

499. De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste
leugen die onmogelijk in deze fase door de mensheid kan
herkend worden.

404

Vrijdag, 20 juli 2012,
17:46 u.

500. De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn
Vader vragen de Antichrist te stoppen bij het aanrichten van
verschrikkelijk lijden onder de mensheid.

406

Zaterdag, 21 juli 2012,
15:15 u.

501. Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang
duren alvorens de Nieuwe Wereld, zonder einde, zal oprijzen.

407

Zondag, 22 juli 2012,
19:00 u.

502. De Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen als Moeder van
Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel.

407

Maandag, 23 juli 2012,
16:36 u.

503. De profetieën aan Johannes gegeven, en tot nu toe niet
geopenbaard, worden op dit moment meegedeeld om de wereld
wakker te schudden.

408

Dinsdag, 24 juli 2012,
17:39 u.

504. Liefde is een teken van God. Welke religie of
geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God
komen.

409

Woensdag, 25 juli 2012,
23:30 u.

505. Het pact met Satan is bijna ten einde en twee
gebeurtenissen moeten weldra plaatsvinden.

410

Donderdag, 26 juli 2012,
23:55 u.
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506. Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt wordt, zal Ik dit
aantal vermenigvuldigen tot miljarden.

411

Vrijdag, 27 juli 2012,
18:30 u.

507. Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van
vele naties en daarvoor zullen zij streng gestraft worden.

412

Zondag, 29 juli 2012,
20:10 u.

508. Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de
ziel van Mijn Kerk nooit veroverd of door Satan verslonden
worden.

414

Maandag, 30 juli 2012,
1:00 u.

509. De Maagd Maria: Nalaten om de Waarheid van de Leer van
Mijn Zoon te verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.

415

Dinsdag, 31 juli 2012,
18:10 u.

510. Sta Mij toe om jullie op te tillen, uit alle onheil, naar de
veiligheid weg van de Antichrist.

416

Dinsdag, 31 juli 2012,
20:00 u.

511. Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand
augustus toe te wijden om zielen te redden.

417

Woensdag, 1 augustus 2012,
16:45 u.

512. God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal
ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

418

Donderdag, 2 augustus 2012,
22:06 u.

513. Tot de andersdenkenden in de Katholieke Kerk: Ontheilig de
Wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.

420

Vrijdag, 3 augustus 2012,
16:45 u.

514. Wanneer zij doelbewust leugenaars omkochten om Mijn
Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de Farizeeën generaties van
Joden het recht op de Waarheid.

421

Zaterdag, 4 augustus 2012,
10:35 u.

515. Als jullie geloven in het bestaan van Satan, weet dan dat
alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is, door hem
veroorzaakt wordt.

422

Zondag, 5 augustus 2012,
17:40 u.

516. Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo’n venijn
aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze
boodschappen authentiek zijn.

423

Maandag, 6 augustus 2012,
18:06 u.

517. Dit is Mijn laatste zending op aarde waar Heilige
Boodschappen vanwege de Heilige Drie-Eenheid aan de wereld
gegeven worden.

424

Dinsdag, 7 augustus 2012,
15:50 u.

518. Door te verklaren dat de Stem van de Heilige Geest van het
kwade komt, zijn jullie schuldig aan een godslastering van
dusdanig grote proporties dat dit beschouwd wordt als een
onvergeeflijke zonde.

425

Woensdag, 8 augustus 2012,
23:20 u.

519. Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat
door niets kan verzadigd worden.

427

Vrijdag, 10 augustus 2012,
12:45 u.

520. De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de
komende oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van
de Hemel.

427

Zaterdag, 11 augustus 2012,
20:10 u.

521. De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus.

429

Zondag, 12 augustus 2012,
18:00 u.

522. De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen vele wereldse
profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen
ontvangen.

430

Maandag, 13 augustus 2012,
19:45 u.

523. Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.

430

Woensdag, 15 augustus 2012,
1:00 u.

524. Afgodendienst grijpt snel om zich heen en de fascinatie voor
het occulte wordt aangemoedigd.

432

Donderdag, 16 augustus 2012,
3:15 u.

525. Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm.
Gebruik hem om zo veel mogelijk mensen voor te bereiden.

433

Zondag, 19 augustus 2012,
22:56 u.
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526. Ik ben als een storm die op komst is. Mijn Stem is als de
donder in de verte.

434

Maandag, 20 augustus 2012,
3:30 u.

527. Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al
diegenen die gered zullen worden.

435

Maandag, 20 augustus 2012,
15:45 u.

528. God de Vader: Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten
aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen
verrichten.

435

Dinsdag, 21 augustus 2012,
18:00 u.

529. De Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het
Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest, vereiste
dat tien dagen voorbereiding.

436

Woensdag, 22 augustus 2012,
21:18 u.

530. Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich
ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen ook miljoenen zielen dat doen.

438

Woensdag, 22 augustus 2012,
20:10 u.

531. De Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist
afzwakken.

439

Donderdag, 23 augustus 2012,
12:40 u.

532. Belangrijke Boodschap van God de Vader: Ik zal die zielen
voor wie jullie bidden vrijwaren voor de Poorten van de Hel.

439

Donderdag, 23 augustus 2012,
15:15 u.

533. Dank Mijn Vader voor de Gave van Zijn Genade van
Vrijwaring (Immuniteit) uit de Vuren van de Hel.

440

Vrijdag, 24 augustus 2012,
3:15 u.

534. De Maagd Maria: Omhels de Gave van de Genade van
Vrijwaring (Immuniteit), kinderen. Koester het want het is een
zeldzame Gave van de Hemel.

441

Zaterdag, 25 augustus 2012,
24:00 u.

535. Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het
neemt vele vormen aan.

442

Zondag, 26 augustus 2012,
18:30 u.

536. Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn
Leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het meest
verlang.

443

Maandag, 27 augustus 2012,
19:20 u.

537. Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde,
rijkdommen en andere geschenken, alleen maar om aan jullie
begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis
aantrekken.

443

Dinsdag, 28 augustus 2012,
19:30 u.

538. Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige
Vader en Satan. Het is zó eenvoudig.

444

Woensdag, 29 augustus 2012,
23:00 u.

539. De Maagd Maria: De bewustwording komt spoedig.

445

Donderdag, 30 augustus 2012,
18:15 u.

540. Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het
Boek der Openbaring. Alleen God kent die.

445

Vrijdag, 31 augustus 2012,
23:20 u.

541. Deze missie is de laatste Gave van Profetie bekrachtigd
door Mijn Vader om zielen te redden.

446

Zaterdag, 1 september 2012,
10:25 u.

542. Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie
zeker kunnen zijn dat Mijn Boodschappen verspreid worden.

447

Maandag, 3 september 2012,
10:08 u.

543. Mijn Naam wordt niet langer vereerd. Mijn Naam wordt
vervloekt.

448

Dinsdag, 4 september 2012,
23:05 u.

544. Een groot conflict zal zichtbaar worden en mensen zullen
zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen Broeder.

450

Woensdag, 5 september 2012,
14:30 u.

545. Mijn woord wordt in alle stilte verwerkt door Mijn
leidinggevende dienaars.

451

Donderdag, 6 september 2012,
18:30 u.

546. Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een
gigantisch oceaanschip.

451

Vrijdag, 7 september 2012,
20:35 u.
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547. De Maagd Maria: Er staat een heerlijke toekomst te wachten
voor al Gods kinderen.

452

Zaterdag, 8 september 2012,
15:30 u.

548. Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint
is niet in staat een andere mens in de volheid van ware liefde te
beminnen.

453

Zondag, 9 september 2012,
10:00 u.

549. Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van Atheïsme.

454

Maandag, 10 september 2012,
18:00 u.

550. Het Nieuwe Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede
Komst. De tijd is kort.

455

Dinsdag, 11 september 2012,
19:30 u.

551. Het communisme, zolang gevreesd in de Westerse wereld,
wordt nu heimelijk gevormd door een wereldomvattende alliantie.

455

Zaterdag, 15 september 2012,
18:55 u.

552. Het Geschenk van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van
Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte
wereld te geven.

456

Donderdag, 13 september 2012,
10:45 u.

553. Overal in de wereld breekt op dit moment haat uit tussen
naties en dat alles in de Naam van God.

457

Zondag, 16 september 2012,
13:45 u.

554. Waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun
machtige alliantie, samenzweren om alle naties te controleren.

457

Zondag, 16 september 2012,
22:50 u.

555. Een Protestantse natie, Groot Brittannië, zal zich binnenkort
bekeren tot Mijn Wegen.

458

Maandag, 17 september, 21:15
u.

556. Ik ben niet de Mensenzoon zoals mensen verwachten dat Ik
ben. Ik ben onconventioneel.

459

Dinsdag, 18 september 2012,
17:40 u.

557. Eerst vindt bekering plaats. Dan de vervolging. Vervolgens
de Redding. In die volgorde.

460

Woensdag, 19 september 2012,
20:45 u.

558. Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Zij zullen zeggen dat
Ik slechts een profeet was.

461

Donderdag, 20 september 2012,
15:16 u.

559. God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt gefusioneerd met
jullie tijd, kinderen, en binnenkort zal alles één worden.

461

Donderdag, 20 september 2012,
18:25 u.

560. Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze
tijden waarin jullie nu leven de harten van de mensen zullen
verharden.

462

Vrijdag, 21 september 2012,
15:05 u.

561. De valse profeten zijn nu klaar en zullen zich op deze missie
werpen.

463

Maandag, 24 september 2012,
15:30 u.

562. Zoveel mensen zoeken de Waarheid en kunnen haar niet
vinden.

464

Zondag, 23 september 2012,
9:00 u.

563. Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra
door de Hemel zullen geopenbaard worden.

464

Zondag, 23 september 2012,
20:00 u.

564. Elke mens die een ander haat omwille van diens religie,
heeft God niet waarlijk lief.

465

Maandag, 24 september 2012,
15:55 u.

565. Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de Boze te
beschermen.

465

Dinsdag, 25 september 2012,
0:50 u.

566. De Maagd Maria: Weldra zullen grote veranderingen in de
wereld beginnen.

466

Woensdag, 26 september 2012,
16:40 u.

567. Zonde kan vergeven worden tijdens jullie leven. Niet na de
dood.

466

Woensdag, 26 september 2012,
22:12 u.

568. Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen.

467

Donderdag, 27 september 2012,
9:00 u.
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569. Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij
zal door vele leidinggevende boegbeelden in de wereld worden
toegejuicht.

468

Vrijdag, 28 september 2012,
22:15 u.

570. Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap
dat zij de Waarheid kennen.

469

Zaterdag, 29 september 2012,
19:15 u.

571. Zoveel mensen zijn vandaag geobsedeerd door de jacht op
roem en zelfverheerlijking.

469

Zaterdag, 29 september 2012,
23:00 u.

572. De Liefde van God, eenmaal door de mens gevoeld, is iets
waar niemand nog zonder kan leven.

470

Maandag, 1 oktober 2012,
16:30 u.

573. De Maagd Maria: Vele leiders van de Kerk van mijn Zoon
zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet
langer in het openbaar.

471

Dinsdag, 2 oktober 2012,
15:30 u.

574. De voornaamste reden waarom het Christendom wordt
aangevallen.

472

Woensdag, 3 oktober 2012,
13:30 u.

575. God de Vader: Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die
regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen
schade toe te brengen.

473

Donderdag, 4 oktober 2012,
14:55 u.

576. Het Licht van God is tegenwoordig in ieder van jullie.

474

Zaterdag, 6 oktober 2012,
23:05 u.

577. De Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn
Hart is bezwaard.

474

Zondag, 7 oktober 2012,
11:00 u.

578. De mededeling om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal
plotseling plaatsvinden.

475

Maandag, 8 oktober 2012,
19:00 u.

579. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het
Beest.

476

Dinsdag, 9 oktober 2012,
21:31 u.

580. Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden.

477

Woensdag, 10 oktober 2012,
21:50 u.

581. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe
goddeloze wetten te aanvaarden.

477

Donderdag, 11 oktober 2012,
10:30 u.

582. In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende
niveaus zijn.

478

Vrijdag, 12 oktober 2012,
23:15 u.

583. Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat
jullie zal doden indien jullie het aanvaarden.

479

Zaterdag, 13 oktober 2012,
16:10 u.

584. Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden
gered worden.

480

Zondag, 14 oktober 2012,
18:10 u.

585. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood
sterven.

481

Dinsdag, 16 oktober 2012,
23:30 u.

586. Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners
en profeten omdat elk van hen alleen werkt.

482

Dinsdag, 16 oktober 2012,
16:20 u.

587. Het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.

482

Woensdag, 17 oktober 2012,
0:30 u.

588. God de Vader: Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om
de Waarheid van de Schepping van de mensheid te onthullen.

483

Donderdag, 18 oktober 2012,
18:00 u.

589. De Maagd Maria: De gunsten die jullie verleend worden bij
het ontvangen van het Lichaam van mijn Zoon.

484

Vrijdag, 19 oktober 2012,
09:06 u.

590. De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias
gekomen is.

485

Zaterdag, 20 oktober 2012,
22:30 u.
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591. De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden zijn
diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos verwierpen.

485

Zaterdag, 20 oktober 2012,
23:20 u.

592. Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te
maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat
om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.

486

Zondag, 21 oktober 2012,
10:05 u.

593. Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich
van jullie meester maakt want dat is niet Mijn verlangen.

487

Zondag, 21 oktober 2012,
17:50 u.

594. Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de
Verenigde Staten.

488

Dinsdag, 23 oktober 2012,
20:30 u.

595. Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder
de vereiste kwalificaties of nederigheid.

488

Woensdag, 24 oktober 2012,
21:11 u.

596. De Maagd Maria: De aangroei van de restkerk van Mijn
Zoon zal voortgaan.

489

Donderdag, 25 oktober 2012,
7:30 u.

597. Ik verlang dat Mijn leger dit Kruistochtgebed zou bidden voor
de Overwinning van de Restkerk.

490

Donderdag, 25 oktober 2012,
21:50 u.

598. Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een
verschrikkelijke vergissing te begaan.

490

Vrijdag, 26 oktober 2012,
11:06 u.

599. Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn
dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende pijn.

491

Vrijdag, 26 oktober 2012,
18:00 u.

600. Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en
tsunami’s de aarde zullen treffen.

492

Zaterdag, 27 oktober 2012,
21:35 u.

601. God de Vader: Het is om onschuldige zielen te redden die
besmet zijn door leugenaars dat Ik de goddelozen straf.

493

Zondag, 28 oktober 2012,
18:00 u.

602. Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit
gezien in de wereld vóór vandaag, kan verzacht worden.

494

Maandag, 29 oktober 2012,
15:30 u.

603. De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept
onbehagen in de wereld op dit moment.

494

Dinsdag, 30 oktober 2012,
19:10 u.

604. Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze.

495

Donderdag, 1 november 2012,
18:00 u.

605. De Maagd Maria: Richt jullie tot mijn Zoon en vraag Hem om
jullie naar Zijn Grote Barmhartigheid te leiden.

496

Vrijdag, 2 november 2012,
14:00 u.

606. Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde
zal tot het verleden behoren.

497

Zaterdag, 3 november 2012,
19:00 u.

607. De weg naar Mijn eeuwig koninkrijk ligt bezaaid met scherpe
stenen en rotsblokken.

497

Zondag, 4 november 2012,
17:45 u.

608. De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn
intrede voorbereidt.

498

Maandag, 5 november 2012,
18:50 u.

609. God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel
verzamelt zich in deze tijd op de vier windhoeken van de aarde.

499

Dinsdag, 6 november 2012,
22:45 u.

610. Veel van de mensheid zal gezuiverd worden en zal dan
klaar zijn voor het lang verwachte Tijdperk van Vrede.

500

Woensdag, 7 november 2012,
21:28 u.

611. Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en
leerlingen nodig had toen Ik op de aarde wandelde.

500

Donderdag, 8 november 2012,
15:50 u.

612. Deze inenting zal een vergif zijn en zal aangeboden worden
onder het mom van een wereldwijd gezondheidsplan.

501

Vrijdag, 9 november 2012,
21:00 u.

613. Wereldwijde vaccinatie: Eén van de meest gemene vormen
van genocide ooit gezien sinds de vernietiging van de Joden

502

Zaterdag, 10 november 2012,
23:45 u.
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onder Hitler.
614. Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren.

503

Zondag, 11 november 2012,
18:00 u.

615. Rooms-katholieken zullen het nodig hebben heilige Missen
te houden in schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.

504

Zondag, 11 november 2012,
22:00 u.

616. De Kroning met Doornen tijdens Mijn Kruisiging is
symbolisch.

505

Dinsdag, 13 november 2012,
17:00 u.

617. Een aantal gebeurtenissen zullen aan de oppervlakte
beginnen komen met betrekking tot de Kerken die Mij in de
wereld in ere houden.

506

Woensdag, 14 november 2012,
20:30 u.

618. Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet
meedelen.

507

Zaterdag, 17 november 2012,
19:00 u.

619. Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een
blinde zal de veranderingen niet kunnen zien.

508

Maandag, 19 november 2012,
9:00 u.

620. Deze groep van twaalf, die machtige naties
vertegenwoordigen, is een belediging tegenover het bestaan van
Mijn 12 apostelen.

508

Dinsdag, 20 november 2012,
23:50 u.

621. De Maagd Maria: jullie moeten blijven bidden opdat die arme
zielen die mijn Zoon blijven kruisigen zich zouden afkeren van
zonde.

509

Woensdag, 21 november 2012,
18:45 u.

622. De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken. De andere
helft zal de Waarheid verdraaien.

510

Woensdag, 21 november 2012,
23:30 u.

623. God de Vader: Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst.

512

Donderdag, 22 november 2012,
19:00 u.

624. Mijn geliefde priesters en gewijde dienaars, vrees Mijn
Woord niet.

513

Woensdag, 28 november 2012,
11:28 u.

625. Voor Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen
plaatsen.

515

Zondag, 25 november 2012,
17:25 u.

626. Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen
voorgesteld en opgespoord worden.

516

Zondag, 25 november 2012,
18:45 u.

627. Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen
dat Ik een leugenaar ben.

517

Dinsdag, 27 november 2012,
20:08 u.

628. Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook
zijn, zij zijn niets waard.

518

Woensdag, 28 november 2012,
19:40 u.

629. De Maagd Maria: Een liefdevolle God zou geen conflict
voortbrengen of een breuk veroorzaken.

519

Donderdag, 29 november 2012,
15:20 u.

630. Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan
wordt de Waarheid verborgen.

520

Vrijdag, 30 november 2012,
15:55 u.

631. De vijanden van de Joden in alle naties zullen eensgezind
samenkomen om Israël te vernietigen.

521

Vrijdag, 30 november 2012,
22:20 u.

632. Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met
God. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

522

Zaterdag, 1 december 2012,
19:45 u.

633. De vlam van liefde dooft het vuur van de haat.

523

Zondag, 2 december 2012,
17:40 u.

634. Ik roep de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote
Barmhartigheid.

524

Maandag, 3 december 2012,
19:05 u.

635. De Maagd Maria: Als de Moeder van Verlossing zal ik jullie

525

Woensdag, 5 december 2012,
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20:40 u.

en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon.
636. De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke
ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

525

Vrijdag, 7 december 2012,
18:45 u.

637. De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in
voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

527

Zaterdag, 8 december 2012,
11:40 u.

638. Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van iedereen
gevoeld worden.

528

Zondag, 9 december 2012,
19:00 u.

639. Ik zal de Levenden en de Doden Oordelen en zij die waardig
zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

529

Maandag, 10 december 2012,
22:22 u.

640. De Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote
luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde
overstromen.

530

Dinsdag, 11 december 2012,
17:00 u.

641. Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het
Eeuwig Leven proberen te omschrijven.

530

Dinsdag, 11 december 2012,
23:16 u.

642. De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten
overgebracht wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de Toorn van
Mijn Vader veroorzaken.

531

Woensdag, 12 december 2012,
23:54 u.

643. Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden.
Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen.

532

Donderdag, 13 december 2012,
18:11 u.

644. Ik ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te
verlenen van de zonden die jullie in de val lokken.

533

Zaterdag, 15 december 2012,
21:45 u.

645. Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding.

534

Zondag, 16 december 2012,
23:20 u.

646. De macht van de dood over de mensen zal eindelijk
overwonnen zijn.

535

Maandag, 17 december 2012,
24:15 u.

647. De Maagd Maria: Al diegenen die abortus stimuleren en die
verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan, zijn schuldig aan
doodzonde.

535

Dinsdag, 18 december 2012,
18:45 u.

648. Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals
Tongen van Vuur, neerdalen op elke ziel.

536

Dinsdag, 18 december 2012,
19:30 u.

649. Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal
Gods kinderen niet langer misleiden.

536

Woensdag, 19 december 2012,
12:30 u.

650. Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.

537

Woensdag, 19 december 2012,
21:00 u.

651. God de Vader: De tijd voor grote veranderingen is
aangebroken, voor het welzijn van allen.

537

Donderdag, 20 december 2012,
19:15 u.

652. Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen aangevoeld.
Helaas zullen diegenen die haar niet zoeken, haar niet vinden.

538

Vrijdag, 21 december 2012,
22:20 u.

653. Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en
leugens zal doorbreken.

539

Vrijdag, 21 december 2012,
22:50 u.

654. Ik overstelp jullie vandaag met deze Bijzondere Zegening.

539

Zaterdag, 22 december 2012,
20:36 u.

655. De verwoesting van het gezin zal de oorzaak zijn van alles.

540

Zondag, 23 december 2012,
15:30 u.

656. De Maagd Maria: De dag waarop ik de Redder ter wereld
bracht, veranderde het lot van de mensheid.

541

Maandag, 24 december 2012,
18:00 u.

657. Er zal een grote zondvloed plaatsvinden. Jullie zullen ook

542

Dinsdag, 25 december 2012,
19:20 u.
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getuige zijn van minder grote overstromingen in andere landen.
658. God de Vader: Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon
gezien worden.

542

Donderdag, 27 december 2012,
18:20 u.

659. Kennis kan jullie zeer dikwijls verblinden voor de Waarheid.

543

Vrijdag, 28 december 2012,
6:05 u.

660. Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede.

544

Zaterdag, 29 december 2012,
19:36 u.

661. Door de kracht van het occulte zal hij zogezegd genezingen
tot stand brengen van mensen die terminaal ziek zijn.

544

Zondag, 30 december 2012,
17:50 u.

662. Je zal het mikpunt zijn van veel haat.

545

Maandag, 31 december 2012,
19:25 u.

663. Gods Tempel zal onherkenbaar ontheiligd worden.

545

Dinsdag, 1 januari 2013,
19:20 u.

664. De Maagd Maria: Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden.
Velen zullen partij kiezen voor de Boze en mijn Zoon verwerpen.

546

Woensdag, 2 januari 2013,
18:29 u.

665. Bemin allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. Bid dan voor
hen.

547

Woensdag, 2 januari 2013,
20:00 u.

666. De Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen zich in
zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in
God geloven.

547

Donderdag, 3 januari 2013,
21:00 u.

667. Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het
feit of Ik Besta of niet.

548

Donderdag, 3 januari 2013,
21:10 u.

668. De Maagd Maria: De komende tijden zullen voor alle
Christenen een uitdaging vormen.

549

Vrijdag, 4 januari 2013,
12:30 u.

669. Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (92) voor de Genade van
Standvastigheid.

549

Zondag, 6 januari 2013,
17:50 u.

670. Slechts door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door
de Liefde van God zullen jullie leven voor altijd.

550

Maandag, 7 januari 2013,
22:15 u.

671. Luister niet naar overdreven beweringen die je mogelijks
hoort omtrent het einde der tijden.

551

Dinsdag, 8 januari 2013,
21:00 u.

672. Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar
samendrukken, dan is zij niet langer de Waarheid. Al wat
overblijft is een lege huls.

551

Woensdag, 9 januari 2013,
10:45 u.

673. Ik verleen hun nu de Genade van de Tranen van Liefde en
Bekering.

552

Vrijdag, 11 januari 2013,
11:25 u.

674. Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen rangen te
vernietigen, is reeds onderweg.

553

Zaterdag, 12 januari 2013,
15:10 u.

675. Negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn
Woorden te veranderen.

555

Zondag, 13 januari 2013,
12:10 u.

676. Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen
Mij misselijk en doen zij Mij walgen.

555

Maandag, 14 januari 2013,
18:12 u.

677. Alstublieft, neem deze nieuwe Gave van Genezing die Ik
jullie thans aanbied.

556

Dinsdag, 15 januari 2013,
22:50 u.

678. Alles zal gedaan worden om jullie Gebedsgroepen te
verstoren.

557

Donderdag, 17 januari 2013,
23:17 u.

679. De afschaffing van alle verwijzingen naar mijn Zoon zal het
begin van het einde zijn.

558

Vrijdag, 18 januari 2013,
19:30 u.

1089

680. Jullie slikken zo gemakkelijk de valse woorden die jullie door
leugenaars worden aangeboden.

558

Vrijdag, 18 januari 2013,
20:15 u.

681. De Maagd Maria: jullie moeten alle wetten en alle
argumenten bestrijden die abortus promoten.

559

Zaterdag, 19 januari 2013,
20:45 u.

682. Het zijn de Missies van de ware profeten die
verontwaardiging veroorzaken.

560

Zondag, 20 januari 2013,
10:10 u.

683. Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige
priesters zal het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te
dragen.

560

Zondag, 20 januari 2013,
17:50 u.

684. Mijn Tijd die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn
Vader, is bijna daar.

561

Maandag, 21 januari 2013,
15:50 u.

685. Met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie over de hele
wereld in Mijn Heilige Naam profeteren.

562

Dinsdag, 22 januari 2013,
10:24 u.

686. De Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat
mijn Zoons Barmhartigheid kan verspreid worden.

562

Woensdag, 23 januari 2013,
16:05 u.

687. Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te
herinneren hoe belangrijk het is om de Heilige Bijbel te lezen.

563

Woensdag, 23 januari 2013,
16:40 u.

688. Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de
kracht van Mijn Kruistochtgebedsgroepen.

564

Vrijdag, 25 januari 2013,
20:00 u.

689. Zij zullen huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij
een toekomst hebben waar de dood niet bestaat.

564

Vrijdag, 25 januari 2013,
23:20 u.

690. God de Vader: Dit is de reden waarom alleen een wonder
het menselijk ras kan redden.

565

Zaterdag, 26 januari 2013,
19:22 u.

691. De profetieën die in het Boek der Openbaring opgetekend
staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend.

565

Zondag, 27 januari 2013,
20:30 u.

692. Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van
‘godslastering’ zal uitbannen.

566

Maandag, 28 januari 2013,
21:15 u.

693. De toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is
zeer sterk en de zonde heeft de aarde als een lopend vuur
onveilig gemaakt.

566

Dinsdag, 29 januari 2013,
16:15 u.

694. Mijn Vaders tussenkomst is reeds begonnen en Zijn Toorn
zal de aarde doen schudden.

567

Woensdag, 30 januari 2013,
23:10 u.

695. Moeder van God: Het resterende leger van Christus zal
Triomferen.

568

Donderdag, 31 januari
2013,15:30 u.

696. God de Vader: Ik zal al die Naties wegvagen die Mij in het
Gelaat spuwen.

568

Vrijdag, 1 februari 2013,
16:20 u.

697. De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar
zijn.

569

Zaterdag, 2 februari 2013,
15:30 u.

698. Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase van de
zuivering van het menselijk ras aanvangt.

569

Zondag, 3 februari 2013,
22:50 u.

699. De mensen moeten er altijd naar streven op Mij te gelijken.

570

Maandag, 4 februari 2013,
22:45 u.

700. De Moeder van God: Velen zullen alleen staan in hun
zoektocht om gebedsgroepen te vormen.

570

Dinsdag, 5 februari 2013,
19:45 u.

701. Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor alle personen op
hoge posten die macht hebben over jullie naties.

571

Woensdag, 6 februari 2013,
14:55 u.

702. God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de

571

Donderdag, 7 februari 2013,
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Waarheid.
703. Ik Ben jullie Leraar, en door Mij zullen jullie de Geheimen
omtrent Mijn Laatste Goddelijk Plan begrijpen.

572

Vrijdag, 8 februari 2013,
23:45 u.

704. Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de Auteur.

573

Zaterdag, 9 februari 2013,
15:50 u.

705. Mijn Woord zal zich verspreiden in Australië en NieuwZeeland.

574

Zondag, 10 februari 2013,
2:18 u.

706. Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is.

574

Maandag, 11 februari 2013,
12:30 u.

707. Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een Nieuw Leven,
een Nieuw Vernieuwd Paradijs.

575

Dinsdag, 12 februari 2013,
2:19 u.

708. De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en
spoedig zal het schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust
veroorzaken onder Mijn gelovige dienaars.

576

Woensdag, 13 februari 2013,
11:20 u.

709. De Maagd Maria: De Arrogantie en de Hoogmoed van de
Mensheid zijn Beledigend voor de Tegenwoordigheid van God.

577

Woensdag, 13 februari 2013,
20:10 u.

710. Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal
instorten, maar zij zal spoedig herrijzen.

578

Donderdag, 14 februari 2013,
18:00 u.

711. Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van
hetzelfde geslacht is niet aanvaardbaar.

579

Vrijdag, 15 februari 2013,
22:10 u.

712. De valse profeet zal nu de Zetel van Rome overnemen.

579

Zondag, 17 februari 2013,
19:00 u.

713. Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij brengen van
de kleine hoorn die in opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus
zal zitten.

580

Maandag, 18 februari 2013,
18:00 u.

714. Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf
waaraan hij volledig onschuldig is.

581

Dinsdag, 19 februari 2013,
14:30 u.

715. Deze Grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden
nadat Mijn Heilige Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.

582

Woensdag, 20 februari 2013,
19:30 u.

716. Jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen
heidenen zijn geworden.

582

Vrijdag, 22 februari 2013,
23:00 u.

717. Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de
bekendmaking van Mijn Boodschappen brengt een enorme
verantwoordelijkheid mee.

583

Zaterdag, 23 februari 2013,
11:50 u.

718. De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te
gaan dat alleen verstokte zondaars in de vuren van de Hel
geworpen worden.

583

Zondag, 24 februari 2013,
22:00 u.

719. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de valse profeet
en maakt zich geen begoocheling over wie hij is – de zoon van
Satan.

584

Maandag, 25 februari 2013,
23:00 u.

720. Een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd
geleden sprak, zal spoedig vermoord worden.

585

Dinsdag, 26 februari 2013,
22:00 u.

721. Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen.
Hou niet op met jullie dagelijks Misoffer, want jullie zullen het niet
zijn die gedwongen worden om die beslissing te nemen.

585

Woensdag, 27 februari 2013,
15:30 u.

722. Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het
meest beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden.

586

Donderdag, 28 februari 2013,
23:50 u.

723. Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus,

586

Donderdag, 28 februari 2013,
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te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar
Bloed.
724. Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat
Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd.

587

Zondag, 3 maart 2013,
11:45 u.

725. De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en er
zullen wonderen plaatsvinden.

587

Dinsdag, 5 maart 2013,
15:30 u.

726. Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit
vrees.

588

Woensdag, 6 maart 2013,
9:45 u.

727. Gebed zal en kan de mensheid redden.

588

Donderdag, 7 maart 2013,
11:05 u.

728. Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in
kleine stukken te verscheuren.

589

Vrijdag, 8 maart 2013,
14:05 u.

729. Tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te
realiseren dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid over de
wereld (gekomen) is.

590

Zaterdag, 9 maart 2013,
21:45 u.

730. Moeder van Verlossing: de Kruistochtgebedsgroepen zullen
miljarden zielen redden.

591

Zondag, 10 maart 2013,
18:00 u.

731. God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en
het domein van het beest.

591

Dinsdag, 12 maart 2013,
14:38 u.

732. Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.

592

Woensdag, 13 maart 2013,
21:20 u.

733. Dit kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week zal gezien
worden door hen die hun ogen open houden.

593

Donderdag, 14 maart 2013,
18:00 u.

734. Moeder van Verlossing: Bid mijn Rozenkrans voor allen die
in Rome het bestuur uitoefenen.

594

Vrijdag, 15 maart 2013,
22:30 u.

735. Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de engelen en
heiligen in de Hemel, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

594

Zaterdag, 16 maart 2013,
12:40 u.

736. Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de
mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de
mensheid in hun greep krijgen.

595

Zaterdag, 16 maart 2013,
15:25 u.

737. Een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van
Mij die hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.

596

Zondag, 17 maart 2013,
18:50 u.

738. Moeder van God: De verdeeldheid in de wereld, die zal
teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in
tweeën splijten.

596

Maandag, 18 maart 2013,
19:35 u.

739. Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk
worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken.

597

Dinsdag, 19 maart 2013,
22:45 u.

740. Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen
in de Kerk van Rome zijn die kunnen zien, maar die de Waarheid
weigeren te erkennen.

598

Woensdag, 20 maart 2013,
19:15 u.

741. De tijd voor de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten
je voorbereiden.

598

Donderdag, 21 maart 2013,
20:00 u.

742. Ik verlang dat Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht
nemen vanaf maandag a.s. (25 maart 2013) tot op Goede Vrijdag
15.30 u.

599

Vrijdag, 22 maart 2013,
21:45 u.

743. Moeder van God: het Lichaam van mijn Zoon was aan
flarden gescheurd.

601

Zaterdag, 23 maart 2013,
23:45 u.

744. Mijn Missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken,

602

Zondag, 24 maart 2013,
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want dat is onmogelijk, aangezien Mijn Vaders Boek de hele
Waarheid bevat.
745. De grootste verschrikking waarvan Ik gedurende Mijn Tijd in
de Hof van Olijven getuige was, was de gesel van zonde in de
eindtijd.

602

Maandag, 25 maart 2013,
14:50 u.

746. Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn
Goddelijkheid beledigt.

603

Dinsdag, 26 maart 2013,
21:17 u.

747. Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Paradijs zal
pijnloos zijn, ogenblikkelijk en zo onverwacht dat jullie nauwelijks
in staat zullen zijn te ademen.

604

Woensdag, 27 maart 2013,
23:15 u.

748. Het gevaar voor het Bestaan van de Heilige Eucharistie zal
jullie duidelijk worden.

605

Donderdag, 28 maart 2013,
21:30 u.

749. Vandaag zal Mijn Kerk op aarde Gekruisigd worden.
Vandaag luidt het begin in van de veranderingen.

605

Vrijdag, 29 maart 2013,
12:15 u.

750. Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen
leiden vanuit zijn plaats van ballingschap.

606

Vrijdag, 29 maart 2013,
08:45 u.

751. Niet aan Mijn Voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet
Mijn Voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn
volgelingen, Mijn zondaars.

607

Vrijdag, 29 maart 2013,
19:00 u.

752. De Verrijzenis van mijn geliefde Zoon is het
allerbelangrijkste Geschenk, omdat het betekent dat aan al Gods
kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.

607

Zaterdag, 30 maart 2013,
20:40 u.

753. Vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld.

608

Zondag, 31 maart 2013,
18:40 u.

754. God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag
voor De Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag.

609

Maandag, 1 april 2013,
17:22 u.

755. Ik verlang meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk
thuis te brengen in hun Eeuwig Paradijs.

610

Dinsdag, 2 april 2013,
15:30 u.

756. Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik
niet op de aarde wandelen.

611

Woensdag, 3 april 2013,
18:00 u.

757. Alleen diegenen met het Zegel van de Levende God zullen
ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

612

Donderdag, 4 april 2013,
19:45 u.

758. Aan niemand van jullie is ooit het recht gegeven om een
ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

613

Vrijdag, 5 april 2013,
12:50 u.

759. Moeder van God: jij bent gezonden om de weg te bereiden
voor Zijn Tweede Komst.

613

Zaterdag, 6 april 2013,
16:30 u.

760. Het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen, waarover Ik
sprak, en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn,
is nabij.

614

Zaterdag, 6 april 2013,
17:00 u.

761. Deze nieuwe tempel is een kerk, zo zal hen gezegd worden,
die allen verenigt omdat God al Zijn kinderen liefheeft.

615

Zondag, 7 april 2013,
18:40 u.

762. Zo veel goede en heilige priesters hebben zich verenigd om
deze Boodschappen te verscheuren.

615

Dinsdag, 9 april 2013,
23:00 u.

763. God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe
Paradijs.

616

Woensdag, 10 april 2013,
16:45 u.

764. Voor elke ziel die jullie aan Mijn Barmhartigheid opdragen,
zal Ik er nog honderd meer redden.

617

Donderdag, 11 april 2013,
21:20 u.
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765. Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods Genade
van hoogmoed bevrijd zijn.

618

Vrijdag, 12 april 2013,
23:55 u.

766. De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in
de ergste vervolging van haar geschiedenis.

619

Zaterdag, 13 april 2013,
23:50 u.

767. Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens
misleid worden, zullen zij afgescheiden worden van Hem.

620

Zondag, 14 april 2013,
14:00 u.

768. Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen
abortus, euthanasie en het huwelijk tussen partners van hetzelfde
geslacht.

620

Maandag, 15 april 2013,
18:20 u.

769. Het Woord volgens God zal uiteengerukt worden naarmate
het heidendom over de Aarde raast.

621

Dinsdag, 16 april 2013,
20:45 u.

770. Dit teken, dat niet verward mag worden met het Merkteken
van het Beest, zal de nieuwe Een-Wereldreligie symboliseren.

622

Woensdag, 17 april 2013,
20:00 u.

771. Ik verzoek diegenen onder jullie die angstig en verward zijn
door deze Boodschappen om nu naar Mij te luisteren.

622

Vrijdag, 19 april 2012, 17:00 u.

772. Wanneer de mens niet in God gelooft, aanvaard hij het
verschil tussen goed en kwaad niet.

623

Zaterdag, 20 april 2013,
16:45 u.

773. De Toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en
als een tempel van God worden voorgesteld.

624

Zondag, 21 april 2013,
14:45 u.

774. Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn
Koninkrijk, moeten zij vrij worden van wereldse invloeden.

624

Maandag, 22 april 2013,
16:00 u.

775. Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng
gestraft worden.

625

Dinsdag, 23 april 2013,
16:55 u.

776. Moeder van God: Deze keer zal Hij niet komen als een
mens in het vlees.

626

Woensdag, 24 april 2013,
14:15 u.

777. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten
plaatsvinden, vermits de Aarde nu gezuiverd wordt.

626

Woensdag, 24 april 2013,
14:40 u.

778. Zij zullen voortdurend liegen, en hun openbare preken zullen
kletspraat zijn in de Ogen van God.

627

Donderdag, 25 april 2013,
10:30 u.

779. De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen.

628

Vrijdag, 26 april 2013,
12:30 u.

780. Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen – zou God mijn
handelingen van vandaag goedkeuren?

629

Zaterdag, 27 april 2013,
13:20 u.

781. Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw
gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

629

Zondag, 28 april 2013,
17:40 u.

782. Een nieuwe vorm van het Kruis zal ingevoerd worden.

630

Dinsdag, 30 april 2013,
15:40 u.

783. De zonde van abortus is een doodzonde en de
verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in de vuren van
de Hel.

631

Woensdag, 1 mei 2013,
20:25 u.

784. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel
van Petrus en zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn Heilige
Naam.

632

Donderdag, 2 mei 2013,
20:07 u.

785. De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen
voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van
Katholicisme.

632

Vrijdag, 3 mei 2013,
18:15 u.

786. Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat
Lucifer viel en afgezonderd en in de afgrond geworpen werd.

633

Zaterdag, 4 mei 2013,
23:35 u.

1094

787. Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn Bestaan te
verantwoorden, want Ik Ben niet van deze wereld.

633

Zondag, 5 mei 2013,
16:15 u.

788. Wanneer jullie de Waarheid gegeven werd, is het belangrijk
dat jullie het Woord van God blijven verspreiden.

634

Maandag, 6 mei 2013,
18:42 u.

789. Moeder van God: De Zending die jou gegeven werd is de
laatste schakel in het laatste Verbond.

635

Dinsdag, 7 mei 2013,
17:00 u.

790. De plaag zal wijder verspreid zijn dan AIDS.

635

Dinsdag, 7 mei 2013,
22:35 u.

791. Mijn liefste wens is dat jullie zich bekommeren om de zielen
van de jongeren.

636

Donderdag, 9 mei 2013,
22:45 u.

792. Het enige water nodig voor het overleven van Gods kinderen
zal van de Boom des Levens komen.

637

Vrijdag, 10 mei 2013,
16:40 u.

793. De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van
Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen.

637

Zaterdag, 11 mei 2013,
20:20 u.

794. Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander
woord zijn.

638

Maandag, 13 mei 2013,
16:38 u.

795. Diegenen die het Woord van God volgden, dat door de
profeten vóór Mijn komst werd verkondigd, waren de eersten om
op Mij te spuwen.

639

Dinsdag, 14 mei 2013,
21:00 u.

796. God de Vader: Mijn Grote Tussenkomst om de mensheid te
redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen
duidelijk zijn.

639

Woensdag, 15 mei 2013,
16:40 u.

797. Liefde alleen komt van Mij. Haat niet.

640

Donderdag, 16 mei 2013,
15:30 u.

798. De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn kerk te
Rome zullen de Joodse naties geveld worden.

640

Vrijdag, 17 mei 2013,
14:02 u.

799. Zij zullen onmiddellijk vergeven worden indien ze de moed
zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te
bevrijden.

641

Vrijdag, 17 mei 2013,
23:50 u.

800. Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als
een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen
weergeven.

642

Zaterdag, 18 mei 2013,
13:16 u.

801. En dan, net als zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit
de dood verrijzen, net zoals Ik deed.

643

Zondag, 19 mei 2013,
20:08 u.

802. Al diegenen die tot de Christelijke Kerken behoren zullen
eerst tot Mij komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden
terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

644

Maandag, 20 mei 2013,
22:52 u.

803. Wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist
bekend te maken, zullen er grote tekens te zien zijn.

644

Dinsdag, 21 mei 2013,
16:30 u.

804. Mijn Christelijke soldaten zullen het grootste Leger vormen
tegen de antichrist.

645

Donderdag, 23 mei 2013,
22:30 u.

805. Diegenen die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en
beweren dat Het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het beest
verblijven.

645

Vrijdag, 24 mei 2013,
21:50 u.

806. Deze Boodschappen zullen de laatste zijn die jullie
ontvangen voor de Grote Dag wanneer Ik kom om te Oordelen.

647

Zaterdag, 25 mei, 2013,
21:49 u.

807. Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze
vernietigen, in de harten van diegenen die mij aanroepen.

648

Zondag, 26 mei 2013,
14:10 u.
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808. God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid
en Ik kom nooit terug op Mijn Heilig Woord.

649

Zondag, 26 mei 2013,
14:45 u.

809. Mijn Stem zal, naarmate Zij luid weerklinkt, in de volgende
fase miljoenen naar Mij toetrekken, en dan in de laatste fasen
miljarden.

649

Dinsdag, 28 mei 2013,
20:30 u.

810. God de Vader: Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de
omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben.

650

Woensdag, 29 mei 2013,
22:50 u.

811. God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder,
liefdevol en toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

651

Vrijdag, 31 mei 2013,
16:40 u.

812. Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de
Akte van Transsubstantiatie.

651

Zondag, 2 juni 2013,
22:15 u.

813. Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de Hel voeren.

652

Maandag, 3 juni 2013,
21:50 u.

814. Mijn Weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op
gelijk welke weg jullie willen, maar jullie moeten Mij eren in Mijn
Christelijke Kerken.

653

Dinsdag, 4 juni 2013,
23:30 u.

815. Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren
aan de nieuwe ene wereld religie.

654

Woensdag, 5 juni 2013,
17:45 u.

816. Leugens komen, zeer dikwijls, verkleed als goede dingen.

655

Donderdag, 6 juni 2013,
16:00 u.

817. Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de
sceptici te bewijzen dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn
profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn
Tweede Komst.

655

Vrijdag, 7 juni 2013,
23:45 u.

818. De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en
de ophemeling van persoonlijke rijkdom scheidt hen van God.

656

Zaterdag, 8 juni 2013,
23:00 u.

819. Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij
het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen
en alles zal stil zijn.

656

Zondag, 9 juni 2013,
23:15 u.

820. Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik Beloof is van
jullie en het is jullie Erfdeel.

657

Maandag, 10 juni 2013,
23:00 u.

821. Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen
omwille van haar schijnheiligheid.

658

Woensdag, 12 juni 2013,
23:50 u.

822. God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht
te schenken aan dagelijkse zaken of tijd door te brengen met
familie en vrienden.

659

Vrijdag, 14 juni 2013,
23:50 u.

823. Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel
tegen Mij zal oprijzen.

660

Zaterdag, 15 juni 2013,
16:48 u.

824. God Bestaat in elke persoon geboren in deze wereld,
ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders.

661

Zaterdag, 15 juni 2013,
23:44 u.

825. Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak.

661

Woensdag, 19 juni 2013,
3:00 u.

826. De grootste leugen is dat Satan de toekomst kan
voorspellen, maar dat kan nooit het geval zijn.

662

Vrijdag, 21 juni 2013,
11:50 u.

827. God de Vader: Wanneer Mijn Zoon beschouwd wordt als
een zondaar, weet dat dat dit de grootste godslastering is.

663

Zondag, 23 juni 2013,
18:18 u.

828. De Waarheid zal jullie vrij maken. Leugens zullen jullie
vernietigen.

663

Zondag, 23 juni 2013,
18:37 u.
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829. Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat mijn
Zoon jullie leerde. Hij was in alles aan jullie gelijk behalve in de
zonde.

664

Maandag, 24 juni 2013,
14:18 u.

830. Zeer weinigen vinden vertroosting bij Mij. Ik wacht geduldig
en toch zullen zij niet tot Mij komen.

665

Dinsdag, 25 juni 2013,
20:45 u.

831. Moeder van Verlossing: Breng mij jullie kinderen, zodat ik
hen als een echte moeder van al Gods kinderen kan toewijden
aan mijn Zoon.

666

Woensdag, 26 juni 2013,
16:50 u.

832. Mijn Gerechtigheid zal neerkomen op al diegenen die
verhinderen dat het Heilig Woord van God in de wereld bekend
gemaakt wordt.

666

Donderdag, 27 juni 2013,
23:20 u.

833. De wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn
Kerk voorgesteld worden.

667

Zaterdag, 29 juni 2013,
21:13 u.

834. Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren
tegen Mijn Eigen Kerk, toch zal jullie enige misdaad zijn de
Waarheid hoog te houden.

668

Zondag, 30 juni 2013,
23:10 u.

835. Moeder van Verlossing: Wat Ik als getuige zag kan nooit op
papier neergeschreven worden, zo gemeen waren de
wreedheden die Zijn Goddelijk Lichaam werden toegebracht.

669

Maandag, 1 juli 2013,
16:43 u.

836. Moeder van Verlossing: Er werd niet één deur geopend om
Mijn Zoon toe te laten met waardigheid in de wereld binnen te
komen.

669

Woensdag, 3 juli 2013,
12:57 u.

837. Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en
China en zij zullen de een na de ander plaatsvinden.

670

Woensdag, 3 juli 2013,
13:30 u.

838. Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en
angst burgerlijke onrust blijven veroorzaken.

671

Woensdag, 3 juli 2013,
23:15 u.

839. God de Vader: Ik weet dat het plan tot abortus over de hele
wereld geleid wordt.

671

Donderdag, 4 juli 2013,
18:40 u.

840. De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de
Ware Drie-Ene God.

672

Vrijdag, 5 juli 2013,
14:10 u.

841. Hij zal de Waarheid van God gebruiken om zich achter te
verschuilen, tot op het geschikte moment.

673

Zondag, 7 juli 2013,
17:35 u.

842. De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven
door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven.

674

Maandag, 8 juli 2013,
17:00 u.

843. Moeder van Verlossing: Mensen aanvaarden zo snel nieuwe
wetten, die beweren goed te zijn.

675

Woensdag, 10 juli 2013,
15:26 u.

844. God de Vader: De leugens waarmee jullie gevoed worden
over jullie economie zijn beraamd om jullie iets wijs te maken.

675

Woensdag, 10 juli 2013,
03:41 u.

845. Het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn
dat Ik hen kan redden.

676

Donderdag, 11 juli 2013,
13:57 u.

846. Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet heel voelen.

676

Zondag, 14 juli 2013,
23:50 u.

847. Tot priesters: De dag dat jullie gevraagd zal worden Mijn
Godheid te ontkennen is niet meer veraf.

677

Maandag, 15 juli 2013,
17:52 u.

848. Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van
het Kruis te dragen.

678

Woensdag, 17 juli 2013,
11:40 u.

849. Moeder van Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de
Gave van Bekering aan.

679

Donderdag, 18 juli 2013,
19:14 u.
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850. De laatste profeet is nu gezonden dus verwerp alstublieft
deze Gave niet.

679

Vrijdag, 19 juli 2013,
15:00 u.

851. Het is zijn plan om de zielen te verlokken in een web van
bedrog door aan hun harten te trekken.

680

Vrijdag, 19 juli 2013,
20:54 u.

852. Moeder van Verlossing: De twisten in Rome zullen tot
gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht
worden.

681

Zaterdag, 20 juli 2013,
12:45 u.

853. Zij bereiden de antichrist nu voor, voor zijn grote intrede.

682

Zondag, 21 juli 2013,
18.05 u.

854. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid
van jullie glorieuze toekomst.

683

Maandag, 22 juli 2013,
19.09 u.

855. Moeder van Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd
niet onthuld, zo schrikwekkend was het.

683

Maandag, 22 juli 2013,
20.17 u.

856. Ik openbaar de geheimen die opgetekend staan in het Boek
der Openbaring, en zij zullen niet aangenaam zijn.

684

Dinsdag, 23 juli 2013,
15:30 u.

857. Moeder van Verlossing: Net alsof een wonder heeft
plaatsgehad, zal de valse profeet uit de dood lijken te verrijzen.

685

Donderdag, 25 juli 2013,
18:52 u.

858. Hoewel ze vrees zullen veroorzaken, zijn zij niets in
vergelijking met de komende Grote Kastijding.

686

Donderdag, 25 juli 2013,
20:40 u.

859. Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen
geen tekens van God vinden.

686

Zaterdag, 27 juli 2013,
19:22 u.

860. Wat de andere naïevelingen betreft, die blindelings het beest
en de valse profeet volgen, zij zullen in een meedogenloze
verbintenis vastzitten.

687

Zondag, 28 juli 2013,
21:40 u.

861. Het merkteken van het beest zal dood met zich meebrengen
– dood van de ziel en dood door een verschrikkelijke ziekte.

687

Maandag, 29 juli 2013,
11:23 u.

862. Moeder van Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan
traditionele Kruisbeelden, want weldra zullen ze verdwijnen.

688

Maandag, 29 juli 2013,
19:05 u.

863. Aanvaard nooit een kruis dat niet gelijkt op het Kruis waarop
Ik gekruisigd werd.

689

Dinsdag, 30 juli 2013,
20:06 u.

864. Moeder van Verlossing: Net zoals het Heilig Woord van God
zielen kan verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid
veroorzaken.

689

Woensdag, 31 juli 2013,
18:31 u.

865. Zij zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten van Mijn
Kerk aan te passen door een referendum te houden.

690

Woensdag, 31 juli 2013,
18:56 u.

866. De slechtheid aanwezig in de wereld heeft een omvang die
niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach.

691

Donderdag, 1 augustus 2013,
15:00 u.

867. Moeder van Verlossing: Weldra zal jullie gevraagd worden
een vervangmiddel voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat
niet het Lichaam van mijn Zoon zal zijn.

691

Vrijdag, 2 augustus 2013,
15:10 u.

868. God de Vader: De namen van diegenen in het Boek van de
Levenden zijn het eerste doelwit van het beest.

692

Zaterdag, 3 augustus 2013,
13:17 u.

869. Mijn Profetieën, die de komst van de antichrist openbaren,
zullen spoedig werkelijkheid worden.

693

Zondag, 4 augustus 2013,
23:16 u.

870. Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen,
zullen zij alle beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want
zij zullen verklaren dat deze vermeldingen ouderwets zijn.

693

Maandag, 5 augustus 2013,
04:05 u.
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871. Moeder van Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van
God hoog te houden, zal betekenen dat die priesters, die Hem
trouw blijven, toevluchtsoorden zullen moeten zoeken.

694

Maandag, 5 augustus 2013,
13:05 u.

872. Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie geacht
worden wreed te zijn, onvriendelijk en zonder genegenheid voor
diegenen die niet in God geloven.

695

Maandag, 5 augustus 2013,
18:33 u.

873. Moeder van Verlossing: Aanvaard geen verdraagzaamheid
jegens heidenen om de kerken van God over te nemen.

695

Dinsdag, 6 augustus 2013,
19:37 u.

874. God de Vader: De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar
te maken.

696

Woensdag, 7 augustus 2013,
18:50 u.

875. Een ziel kan niet opnieuw heel worden zolang zij de
Grootheid van God niet erkent.

697

Vrijdag, 9 augustus 2013,
16:50 u.

876. Moeder van Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe
volmaakte bestaan kunnen verwerpen.

698

Vrijdag, 9 augustus 2013,
18:38 u.

877. Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als
diegene die Ik, en Mijn apostelen, te verduren hadden tijdens Mijn
Tijd op Aarde.

698

Zaterdag, 10 augustus 2013,
12:49 u.

878. Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen
weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest
vertoornen.

699

Maandag, 12 augustus 2013,
03:00 u.

879. Zij zullen spoedig kerken gaan gebruiken als plaatsen om
zaken te doen en er winst uit te halen.

700

Dinsdag, 13 augustus 2013,
15:00 u.

880. Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar
Heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen.

701

Woensdag, 14 augustus 2013,
15:15 u.

881. Het Eerste Oordeel is nabij en Ik zal de slechte mensen aan
de kant zetten.

701

Donderdag, 15 augustus 2013,
21:57 u.

882. Ze moeten de Heilige Misboeken, de liturgische gewaden,
de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen bewaren. Deze zullen alle
vervangen worden.

702

Zaterdag, 17 augustus 2013,
11:50 u.

883. Moeder van Verlossing: Zij zullen plaatsen van toevlucht
moeten vinden zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en
de Heilige Eucharistie.

703

Zaterdag, 17 augustus 2013,
16:45 u.

884. Men zal hen vragen om, door een nieuwe eed, plechtig te
zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk.

704

Zondag, 18 augustus 2013,
17:45 u.

885. Moeder van Verlossing: Mijn kinderen overal – jullie moeten
naar mij luisteren, jullie geliefde Moeder, in deze tijd van verdriet.

705

Maandag, 19 augustus 2013,
18:28 u.

886. Ik zal ervoor zorgen dat miljoenen meer Mijn Woorden
horen.

705

Dinsdag, 20 augustus 2013,
19:20 u.

887. Mijn Tweede Komst kan niet plaatshebben totdat de
besmetting van zonden werd uitgeroeid.

706

Woensdag, 21 augustus 2013,
18:05 u.

888. Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse
profeten, die in deze tijd Mijn Stem proberen te smoren.

706

Donderdag, 22 augustus 2013,
23:05 u.

889. Moeder van Verlossing: De antichrist zal, bij zijn
bekendmaking, verklaren dat hij een toegewijd Christen is.

707

Vrijdag, 23 augustus 2013,
14:09 u.

890. God de Vader: Kinderen we zijn nog maar een korte tijd
verwijderd van de Grote Dag.

708

Vrijdag, 23 augustus 2013,
15:00 u.

891. Dit vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de Aarde en
op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen.

709

Zaterdag, 24 augustus 2013,
23:15 u.
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892. God de Vader: Wees bevreesd, diegenen die zich verheffen
en Mijn Zoon vervloeken.

710

Zondag, 25 augustus 2013,
18:00 u.

893. De Farizeeën geselden en vermoordden velen vooraleer ze
Mij tenslotte kruisigden.

711

Maandag, 26 augustus 2013,
20:20 u.

894. Voor elke boosaardige daad van oorlog of terreur, zal God
hen wegjagen en hun de genadeslag geven.

711

Dinsdag, 27 augustus 2013,
23:45 u.

895. Moeder van Verlossing: Op de laatste dag bij het
ochtendgloren, zal een luid bazuingeschal over de hele wereld
gehoord worden.

712

Woensdag, 28 augustus 2013,
20:00 u.

896. Jullie moeten voor hun zielen bidden, aangezien zij ze
verkocht hebben.

713

Donderdag, 29 augustus 2013,
23:53 u.

897. Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dit zal 100 dagen
duren.

714

Vrijdag, 30 augustus 2013,
20:24 u.

898. Velen onder jullie, die zeggen Mij te dienen, zijn niet
geschikt om op te staan en zichzelf een dienaar van God te
noemen.

715

Zaterdag, 31 augustus 2013,
9:45 u.

899. Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en
onwetend van de Heilige Schrift, die arme vissers waren.

716

Zondag, 1 september 2013,
11:08 u.

900. Geloven diegenen onder jullie die Mij thans bespotten,
omdat jullie Mijn Boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn
Kerk zou verdelen?

717

Zondag, 1 september 2013,
17:05 u.

901. Weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen
momenteel van Mij verwijderd wordt.

718

Maandag, 2 september 2013,
18:45 u.

902. Jullie leven is slechts een vluchtig moment in jullie ganse
levensduur. Jullie zijn in ballingschap.

718

Dinsdag, 3 september 2013,
18:45 u.

903. Ik breng Gaven in fasen, afhankelijk van de zuiverheid van
de ziel.

719

Woensdag, 4 september 2013,
18:00 u.

904. Moeder van Verlossing: Elk afzonderlijk Sacrament zal
onherkenbaar veranderd worden.

719

Donderdag, 5 september 2013,
9:35 u.

905. Niemand van Mijn gewijde bedienaren kan wie dan ook in
Mijn Naam veroordelen.

720

Donderdag, 5 september 2013,
14:30 u.

906. Moeder van Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere
wereldoorlog verklaard worden.

720

Vrijdag, 6 september 2013,
18:46 u.

907. Moeder van Verlossing: De enige weg naar Eeuwig Leven is
door mijn Zoon, Jezus Christus.

721

Vrijdag, 6 september 2013,
20:15 u.

908. Mijn Heilig Woord mag niet gewijzigd of aangepast worden
zodat het iets anders wordt.

721

Zaterdag, 7 september 2013,
18:25 u.

909. Het is tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en
zij moeten zich over de wereld verspreiden.

722

Zondag, 8 september 2013,
21:10 u.

910. Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn volgelingen, des te
meer worden jullie door God bemind.

722

Dinsdag; 10 september 2013,
13:45 u.

911. Moeder van Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat
jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen.

723

Woensdag, 11 september 2013,
16:30 u.

912. Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die
misschien alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie
in Mijn Hart zijn.

724

Vrijdag, 13 september 2013,
23:15 u.

913. De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die zal
ontspruiten uit de lendenen van Mijn Kerk – zal neerdalen als een

724

Zaterdag, 14 september 2013,

1100

03:00 u.

grote dikke mist.
914. Moeder van Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen
bekeren, die openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon
Jezus Christus.

725

Zaterdag, 14 september 2013,
16:10 u.

915. Mijn Plannen om de wereld te redden worden tot vervulling
gebracht. Alles is nu klaar.

726

Zondag, 15 september 2013,
23:50 u.

916. God de Vader: Jullie die in heidense families geboren zijn,
zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid
verlenen.

726

Maandag, 16 september 2013,
16:20 u.

917. Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn
Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en om het
Verbond te voltooien.

727

Dinsdag, 17 september 2013,
22:45 u.

918. Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon die op dat
moment nog leeft op de aarde oordelen overeenkomstig met wat
ze gedaan hebben voor de Glorie van God.

728

Woensdag, 18 september 2013,
17:08 u.

919. Bid dit speciale Kruistochtgebed om al jullie dierbaren toe te
wijden zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.

728

Woensdag, 18 september 2013,
23:30 u.

920. Geen mens, noch priester, noch kardinaal, noch paus, heeft
de autoriteit om het Woord van God te herschrijven.

729

Donderdag, 19 september 2013,
19:26 u.

921. Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron
van waaruit oorlogen zullen ontspringen.

729

Zaterdag, 21 september 2013,
0:22 u.

922. Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens.

730

Zaterdag, 21 september 2013,
13:45 u.

923. Moeder van Verlossing tot de priesters: Om trouw te blijven
aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde moeten jullie bereid zijn om
Zijn kudde te voeden.

730

Maandag, 23 september 2013,
13:30 u.

924. De vier delen van de wereld waarnaar Ik verwijs zijn de vier
grote rijken – de Verenigde Staten, Rusland, Europa en China.

731

Dinsdag, 24 september 2013,
11:18 u.

925. Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel
gevallen als vanzelfsprekend.

732

Dinsdag, 24 september 2013,
18:00 u.

926. Wee die Christenen die Mij in de steek gelaten hebben voor
het new age heidendom.

732

Dinsdag, 24 september 2013,
22:44 u.

927. Moeder van Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig
genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen
tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde.

733

Woensdag, 25 september 2013,
12:15 u.

928. God de Vader: Indien Ik steden moet vernietigen om de
verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dit doen.

733

Donderdag, 26 september 2013,
17:55 u.

929. Mijn Ware Kerk zal uit Rome gegooid worden en zal een
aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben.

734

Zaterdag, 28 september 2013,
15:23 u.

930. Kerkelijke vrijmetselarij heeft thans haar hoogste niveau van
macht bereikt binnen Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde.

735

Maandag, 30 september 2013,
15:45 u.

931. Er is een grote misvatting over datgene wat een man of
vrouw heilig maakt in Mijn Ogen.

736

Woensdag, 2 oktober 2013,
22:15 u.

932. Vermits de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint,
moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden.

737

Donderdag, 3 oktober 2013,
22:35 u.

933. Verloochen zonde en jullie verloochenen Mij.

737

Vrijdag, 4 oktober 2013,
23:44 u.

934. Spoedig zal jullie gezegd worden om jullie geloof te

738

Zondag, 6 oktober 2013,

1101

23:20 u.

gebruiken om een politieke campagne op te richten rondom de
wereld om de armen te redden.
935. God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer
groot leger gerekruteerd.

739

Dinsdag, 8 oktober 2013,
15:40 u.

936. Wees rustig, jullie allen, en weet dat God altijd Almachtig is
en dat geen enkele daad, hoe kwaadwillig ook, niet door Hem
vertrapt kan worden.

740

Vrijdag, 11 oktober 2013,
22:30 u.

937. Eens de Hemelen en Aarde één worden, zal er geen
Vagevuur meer zijn.

741

Zaterdag, 12 oktober
2013,17:10 u.

938. Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet herkennen.

741

Zondag, 13 oktober 2013,
18:00 u.

939. Moeder van Verlossing: Aan de priesters van de Katholieke
Kerk, ik verzoek dringend om mijn Allerheiligste Rozenkrans bij
jullie te dragen.

742

Maandag, 14 oktober 2013,
15:30 u.

940. De plannen werden door de onheilige drie-eenheid
opgesteld om al wat Waar is uit te bannen.

742

Dinsdag, 15 oktober 2013,
15:45 u.

941. De slang geeft bijzondere boodschappen aan de antichrist,
die hij zorgvuldig documenteert.

743

Woensdag, 16 oktober 2013,
23:27 u.

942. Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn
Kerk zal ingevoerd worden, zal de spot drijven met de Waarheid
die door Mijn Vader werd bepaald.

744

Donderdag, 17 oktober 2013,
20:38 u.

943. Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding,
maar velen van hen zullen Mijn Waarschuwingen negeren.

745

Vrijdag, 18 oktober 2013,
12:38 u.

944. De antichrist zal subsidies verlenen om ondernemingen,
organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te lokken om
voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken.

745

Zaterdag, 19 oktober 2013,
20:00 u.

945. Jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een
vastberaden voornemen om het Heilig Woord vervat in de
Evangeliën te blijven verkondigen.

746

Zondag, 20 oktober 2013,
12:07 u.

946. Het schisma binnen Mijn Kerk zal in verschillende fasen
gebroken worden.

747

Zondag, 20 oktober 2013,
17:48 u.

947. Zij zullen als lammeren die naar de slachtbank geleid
worden, de weg naar de ondergang volgen.

747

Maandag, 21 oktober 2013,
10:56 u.

948. Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest
onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij het
onderschrijven van dergelijke liefdadige organisaties.

748

Dinsdag, 22 oktober 2013,
00:20 u.

949. Jullie zijn de generatie, die getuigenis zal moeten afleggen
over de laatste Kruisiging van Mijn Kerk.

749

Dinsdag, 22 oktober 2013,
13:30 u.

950. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon plant een grote
vernieuwing op de Aarde, in deze tijd, en zij zal veel smart
veroorzaken.

750

Woensdag, 23 oktober 2013,
15:34 u.

951. God de Vader: Dit is een Oproep voor de redding van
diegenen onder jullie die zich geen vragen zullen stellen bij de
ketterijen die verkondigd gaan worden.

750

Donderdag, 24 oktober 2013,
19:45 u.

952. Zeer weinig mensen in de wereld van vandaag hebben enig
vertrouwen of geloof in God.

751

Vrijdag, 25 oktober 2013,
23:55 u.

953. De Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de Wereld
zonder einde beginnen.

752

Zaterdag, 26 oktober 2013,
11:15 u.
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954. Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven verwoesten,
dat jullie in eeuwigheid kan toebehoren.

752

Zaterdag, 26 oktober 2013,
17:52 u.

955. Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets anders
dan de Waarheid mag van haar lippen uitstromen.

753

Zondag, 27 oktober 2013,
23:30 u.

956. Moeder van Verlossing: De Kerk van mijn Zoon zal de zetel
worden van de antichrist.

753

Dinsdag, 29 oktober 2013,
19:30 u.

957. Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen,
onmiddellijk tot de Wil van Mijn Vader getrokken worden en in
volledige overgave antwoorden.

754

Woensdag, 30 oktober 2013,
18:00 u.

958. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed
jullie zielen overstromen en zullen jullie tegen Mij zondigen.

755

Donderdag, 31 oktober 2013,
23:30 u.

959. Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en gewijde
dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn
Zijde blijven.

755

Vrijdag, 1 november 2013,
23:17 u.

960. De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen
gebeuren.

756

Zaterdag, 2 november 2013,
20:30 u.

961. Ik geef niemand de autoriteit om een ander te oordelen, om
kwaad van iemand te spreken of laster rond te strooien over de
spiritualiteit van een andere ziel.

757

Zondag, 3 november 2013,
19:07 u.

962. De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate de
minachting aanzwelt van Zijn ondankbare kinderen voor Zijn
Almachtige Verbond.

757

Maandag, 4 november 2013,
16:00 u.

963. Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat
jullie je niet alleen zullen voelen.

758

Dinsdag, 5 november 2013,
11:00 u.

964. Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien,
zullen getuigen van de Waarheid van de profetieën die aan Mijn
geliefde Johannes gegeven werden in het Boek der Openbaring.

759

Donderdag, 7 november 2013,
18:35 u.

965. Moeder van Verlossing: Wanneer een missie, die
pretendeert het Woord van God te spreken, onwaar is, zal
daartegen geen haat getoond worden.

759

Vrijdag, 8 november 2013,
12:09 u.

966. Velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de
wetenschap te gebruiken om de Allerheiligste Evangeliën te
beoordelen.

760

Zaterdag, 9 november 2013,
11:48 u.

967. God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke verklaring
zal enige zin hebben wanneer men twee zonnen ziet.

761

Zondag, 10 november 2013,
15:00 u.

968. Moeder van Verlossing: Alleen door verzoening met God is
er Verlossing voor jullie.

761

Zondag, 10 november 2013,
15:20 u.

969. De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal
getuige zijn van veel meer ecologische omwentelingen.

762

Dinsdag, 12 november 2013,
15:52 u.

970. Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien.
Het tweede teken heeft betrekking op de zon, die groter en
helderder zal opdoemen en zal beginnen te draaien.

762

Dinsdag, 12 november 2013,
20:30 u.

971. Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen
geweest.

763

Donderdag, 14 november 2013,
12:00 u.

972. Je zult alleen voor Mij staan – met niemand naast je.

764

Vrijdag, 15 november 2013,
20:00 u.

973. Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God,
voor de eerste keer herkennen.

765

Zaterdag, 16 november 2013,
22:17 u.

1103

974. Ik Kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens te
bevrijden uit zijn ellende, verdriet en zonde.

765

Zondag, 17 november 2013,
14:00 u.

975. Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet
om jullie bang te maken want Ik houd werkelijk van ieder van
jullie.

766

Maandag, 18 november 2013,
20:10 u.

976. Op die dag zal Ik de Levenden verzamelen.

767

Dinsdag, 19 november 2013,
20:00 u.

977. Wanneer Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet
één ziel in twijfel gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben.

767

Woensdag, 20 november 2013,
14:15 u.

978. Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en heeft de
macht om het kwaad te vernietigen.

768

Zaterdag, 23 november 2013,
17:00 u.

979. Miljarden mensen zullen genieten van een leven van
eeuwige heerlijkheid in de Tegenwoordigheid van God.

769

Zondag, 24 november 2013,
16:45 u.

980. Moeder van Verlossing: De vijanden van God zullen
verschrikkelijke heiligschennissen plegen, totdat ze de
Tabernakels hebben ontheiligd.

770

Maandag, 25 november 2013,
17:25 u.

981. De Hemel zal binnenkort het laatste deel bekend maken van
het Grote Plan van God om de mensheid te redden.

770

Dinsdag, 26 november 2013,
12:53 u.

982. Pijn, vervolging, lijden, bespotting en hoon zullen altijd het
lot zijn van deze uitverkoren zielen van God.

771

Vrijdag, 29 november 2013,
16:45 u.

983. Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten
en te misleiden, voordat hij ze vernietigt.

771

Zaterdag, 30 november 2013,
15:50 u.

984. Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de
Noveen van Redding beginnen.

772

Zondag, 1 december 2013,
16:12 u.

985. Ik zal nooit meer in het vlees wandelen.

773

Dinsdag, 3 december 2013,
19:45 u.

986. Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij.

774

Woensdag, 4 december 2013,
10:30 u.

987. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie zielen te
redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze
wereld.

775

Donderdag, 5 december 2013,
14:00 u.

988. Ik Ben, vooral, een God van Grote Barmhartigheid.

775

Zaterdag, 7 december 2013,
14:25 u.

989. Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede
Komst en velen zullen Mij daarvoor haten.

776

Maandag, 9 december 2013,
16:15 u.

990. De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn
zal van zijn lippen komen.

776

Maandag, 9 december 2013,
19:46 u.

991. Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego
populariteit zoekt.

777

Dinsdag, 10 december 2013,
23:00 u.

992. Moeder van Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten
verleend worden in de pas gerenoveerde kerk van de valse
profeet.

778

Woensdag, 11 december 2013,
22:05 u.

993. Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij
zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij toe.

779

Woensdag, 11 december 2013,
22:30 u.

994. Al gedurende Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was.

779

Donderdag, 12 december 2013,
23:15 u.

995. Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem
jullie kruis op en volg Mij.

780

Zaterdag, 14 december 2013,
15:17 u.
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996. Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat hij de mens
ervan overtuigt dat hij groter is dan God.

781

Zondag, 15 december 2013,
16:45 u.

997. Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van
het beest verzwakt.

781

Maandag, 16 december 2013,
19:25 u.

998. Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

782

Woensdag, 18 december 2013,
16:40 u.

999. Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht
van God begrijpen.

782

Vrijdag, 20 december 2013,
23:16 u.

1000. Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het
Vlees – want dan kan Zij niet Bestaan.

783

Zaterdag, 21 december 2013,
20:13 u.

1001. Moeder van Verlossing: Door het wonder van de
Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop
aan de wereld brengen.

784

Zondag, 22 december 2013,
15:19 u.

1002. Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn hemelse Glorie en
dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid
begrijpen.

784

Zondag, 22 december 2013,
15:56 u.

1003. Moeder van Verlossing: Deze nieuwe en aanstootgevende
nabootsing van het Woord van God zal velen ertoe brengen te
geloven dat het gewoon een moderne aangepaste bewerking is
van het Nieuwe Testament.

785

Maandag, 23 december 2013,
18:36 u.

1004. Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte
vervangen worden door een grote ceremonie.

785

Woensdag, 25 december 2013,
09:50 u.

1005. Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik
zal geen enkele ziel zonder meer opgeven.

786

Donderdag, 26 december 2013,
14:20 u.

1006. Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie.

787

Zaterdag, 28 december 2013,
23:36 u.

1007. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft mij opgedragen
om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te delen.

787

Zaterdag, 28 december 2013,
23:50 u.

1008. Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van
jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is té lastig.

788

Zondag, 29 december 2013,
19.48 u.

1009. Wanneer jullie trachten om het Woord van God te
herschrijven, zijn jullie schuldig aan godslastering.

789

Maandag, 30 december 2013,
20:06 u.

1010. Moeder van Verlossing: De Waarheid zal verdraaid worden
en het Woord van God zal van achteren naar voren worden
voorgesteld.

789

Woensdag, 1 januari 2014,
13:44 u.

1011. Drie op vier mensen zullen Mij verloochenen.

790

Donderdag, 2 januari 2014,
20:40 u.

1012. Veel zal geopenbaard worden aan Gods kinderen vóór de
Grote Dag van de Heer.

791

Vrijdag, 3 januari 2014,
21:45 u.

1013. Ik zal altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om
Barmhartigheid smeken voor andere zielen.

791

Zaterdag, 4 januari 2014,
13:40 u.

1014. Moeder van Verlossing: Wij gingen eerst naar Judea en
dan werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte,
Griekenland en Engeland.

792

Zaterdag, 4 januari 2014,
13:50 u.

1015. Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de
Heilige Geest er nooit binnengaan.

793

Zondag, 5 januari 2014,
19:34 u.

1016. Jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog
dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan.

793

Dinsdag, 7 januari 2014,
12:15 u.

1105

1017. Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij
vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik
geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent het volgende …

794

Dinsdag, 7 januari 2014,
23:15 u.

1018. Wanneer jullie deze nieuwe Litanie bidden in tijden van
grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel geven.

795

Woensdag, 8 januari 2014,
21:15 u.

1019. Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin
allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen.

795

Donderdag, 9 januari 2014,
21:40 u.

1020. Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan
diegenen die duizenden jaren geleden leefden.

796

Zaterdag, 11 januari 2014,
10:48 u.

1021. Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden al een
plaats die niet bestaat.

797

Zondag, 12 januari 2014,
20:28 u.

1022. God de Vader: Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn
Tijd is er binnenkort omdat de Barmhartigheid van Mijn Zoon
bijna op jullie neerdaalt.

798

Maandag, 13 januari 2014,
16:56 u.

1023. Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft moeten
jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk.

799

Dinsdag, 14 januari 2014,
16:53 u.

1024. Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk
overnemen.

799

Donderdag, 16 januari 2014,
19:41 u.

1025. Elk woord dat jij uit in deze Missie, komt van Mij. Elke actie
die je onderneemt, komt van Mij.

800

Vrijdag, 17 januari 2014,
20:42 u.

1026. Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van
Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt.

801

Zondag, 19 januari 2014,
14:35 u.

1027. Moeder van Verlossing: Deze laatste Medaille die door mij
naar jullie gebracht wordt, dank zij de Barmhartigheid van God,
zal miljarden mensen naar Eeuwig Leven brengen.

801

Maandag, 20 januari 2014,
12:09 u.

1028. God de Vader: De vrije wil die aan de mensheid werd
gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij
werden weggetrokken.

802

Dinsdag, 21 januari 2014,
15:44 u.

1029. Moeder van Verlossing: Deze verschijningen zullen deze
Lente beginnen, zoals mijn Zoon heeft opgedragen.

802

Vrijdag, 24 januari 2014,
20:05 u.

1030. De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk
goed en wel begrepen worden.

803

Vrijdag, 24 januari 2014,
20:19 u.

1031. Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet.

804

Zondag, 26 januari 2014,
15:00 u.

1032. God de Vader: Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht
om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen.

804

Maandag, 27 januari 2014,
17:18 u.

1033. Vandaag geloven minder mensen dan ooit in het Woord
van God.

805

Dinsdag, 28 januari 2014,
23:15 u.

1034. Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden
zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer.

806

Woensdag, 29 januari 2014,
15:00 u.

1035. Moeder van Verlossing: Vergeet niet dat Satan deze Missie
verafschuwt, omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen.

806

Vrijdag, 31 januari 2014,
15:27 u.

1036. Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing
morgen zou zijn, want zij zal jullie plots overvallen.

807

Vrijdag, 31 januari 2014,
16:13 u.

1037. Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt,
zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat
is noodzakelijk.

808

Zaterdag, 1 februari 2014,
19:53 u.
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1038. Moeder van Verlossing: Alle aanhangers van andere
religies moeten eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen
bidden, want dat zal ieder van jullie grote bescherming bieden.

808

Zondag, 2 februari 2014,
17:09 u.

1039. Nu het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zullen
zij zich door niets laten weerhouden om openlijk hun verering
voor de duivel bekend te maken.

809

Maandag, 3 februari 2014,
21:00 u.

1040. God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid
aanvaarden, niet met twijfels in jullie hart, maar met liefde en
vertrouwen.

810

Dinsdag, 4 februari 2014,
15:00 u.

1041. Moeder van Verlossing: Deze Gebeden, lieve kinderen,
komen met grote Genaden.

811

Woensdag, 5 februari 2014,
15:27 u.

1042. Moeder van Verlossing: Wanneer priesters van mijn Zoon
met verschrikkelijke angst en rechterlijke dwalingen zullen
worden geconfronteerd, moeten zij mijn hulp inroepen.

812

Donderdag, 6 februari 2014,
16:15 u.

1043. Moeder van Verlossing: Velen zullen geloven dat de
antichrist een zeer heilige man is.

813

Vrijdag, 7 februari 2014,
15:50 u.

1044. Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig,
bevreesd en onzeker zijn over de vraag of God al dan niet
bestaat.

814

Vrijdag, 7 februari 2014,
23:38 u.

1045. Moeder van Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel
natuurkundig als geestelijk dooreenschudden.

814

Zaterdag, 8 februari 2014,
16:00 u.

1046. God de Vader: Er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn
kinderen. Geen enkel offer is te groot.

815

Zondag, 9 februari 2014,
19:00 u.

1047. Weten jullie niet dat jullie ziel, nadat Mijn Tweede Komst
plaatsvindt, voor eeuwig zal leven.

816

Maandag, 10 februari 2014,
15:43 u.

1048. Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden
van het Verbond van Mijn Vader.

816

Dinsdag, 11 februari 2014,
23:41 u.

1049. Moeder van Verlossing: Spoedig zal het “Wees Gegroet
Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van
mijn Zoon.

817

Woensdag, 12 februari 2014,
22:45 u.

1050. Zij bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst
betekent.

817

Woensdag, 12 februari 2014,
23:00 u.

1051. Moeder van Verlossing: Dit is de tijd waarin zielen de pijn
van het Vagevuur op Aarde zullen moeten doorstaan.

818

Donderdag, 13 februari 2014,
13:13 u.

1052. Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke
vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beschimpt en
bespot worden in Mijn Naam.

819

Vrijdag, 14 februari 2014,
22:00 u.

1053. Moeder van Verlossing: De antichrist zal al zijn
zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld
ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is.

820

Zaterdag, 15 februari 2014,
17:14 u.

1054. Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt
alleen van Satan.

820

Zondag, 16 februari 2014,
15:47 u.

1055. Neem een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen
leven – Eeuwige Zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn.

821

Maandag, 17 februari 2014,
00:15 u.

1056. Wanneer Ik kom om te oordelen dan zal de wereld
sidderen.

822

Dinsdag, 18 februari 2014,
18:09 u.

1057. Aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij
tegelijk gevoeld zullen worden in een veelvoud van landen.

822

Donderdag, 20 februari 2014,
18:39 u.

1107

1058. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de
Joden toelaat, is dat om een goede reden.

823

Vrijdag, 21 februari 2014,
18:00 u.

1059. Velen van jullie die nu zeggen dat zij Mij beminnen, zullen
Mij verraden net zoals Judas deed.

824

Zaterdag, 22 februari 2014,
18:35 u.

1060. Wanneer de wil van een mens in conflict komt met de Wil
van God, wordt veel pijn doorstaan aan beide zijden.

824

Zondag, 23 februari 2014,
16:03 u.

1061. Moeder van Verlossing: Alle verwijzingen naar de Hel
werden afgeschaft en de mens werd misleid naar een vals gevoel
van veiligheid.

825

Zondag, 23 februari 2014,
16:28 u.

1062. Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden.

826

Maandag, 24 februari 2014,
16:00 u.

1063. De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde
Vader zijn.

827

Dinsdag, 25 februari 2014,
13:50 u.

1064. God de Vader: De Volmaaktheid van het verloren Paradijs
zal in zijn vroegere Glorie vernieuwd worden.

827

Woensdag, 26 februari 2014,
16:26 u.

1065. Moeder van Verlossing: Liefde en alleen Liefde komt van
God. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussen-figuur.

828

Donderdag, 27 februari 2014,
14:48 u.

1066. De wereld zal buigen, neerknielen op beide knieën en het
beest verafgoden.

829

Vrijdag, 28 februari 2014,
21:42 u.

1067. Eenmaal jullie Mij hebben, hebben jullie alles.

829

Zondag, 2 maart 2014,
20:14 u.

1068. Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras
heeft doorstaan.

830

Maandag, 3 maart 2014,
23:37 u.

1069. Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt
verklaard.

830

Dinsdag, 4 maart 2014,
17:00 u.

1070. Ik Ben Een-en-Al-Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak.

831

Dinsdag, 4 maart 2014,
21:25 u.

1071. Wat verkeerd is zal als juist beschouwd worden en wat juist
is als verkeerd.

831

Donderdag, 6 maart 2014,
13:45 u.

1072. Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein
worden in Mijn Ogen.

832

Zaterdag, 8 maart 2014,
13:37 u.

1073. Moeder van Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een
groot verlangen komen om God te eren.

832

Zondag, 9 maart 2014,
17:25 u.

1074. De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een
wetsovertreding.

833

Maandag, 10 maart 2014,
15:30 u.

1075. Moeder van Verlossing: Zij zullen een nieuw rood boek
presenteren met de kop van een geit verborgen in zijn omslag.

834

Dinsdag, 11 maart 2014,
20:39 u.

1076. Mijn Tranen zullen tegen die tijd zijn opgehouden, maar
Mijn Verdriet zal nooit eindigen.

835

Woensdag, 12 maart 2014,
21:08 u.

1077. God de Vader: Want dit is de laatste periode – het laatste
hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil.

836

Donderdag, 13 maart 2014,
20:45 u.

1078. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is
afgeschaft, zal de antichrist Mijn Kerk binnentreden.

837

Zaterdag, 15 maart 2014,
20:10 u.

1079. Het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Zijn
kinderen, moet uiteindelijke aan hen teruggegeven worden in al
zijn oorspronkelijke Glorie.

838

Zondag, 16 maart 2014,
18:00 u.

1080. Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan
om verheerlijkt te worden door zondaars omwille van het begaan

839

Dinsdag, 18 maart 2014,

1108

16:20 u.

van zonden in Mijn Ogen.
1081. Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden.

839

Woensdag, 19 maart 2014,
16:05 u.

1082. Er zal een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien
nog nooit een gelijkaardig gezien werd.

840

Donderdag, 20 maart 2014,
21:42 u.

1083. Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor
altijd bestaan.

841

Zaterdag, 22 maart 2014,
14:00 u.

1084. Wat voor goeds is het voor Mij indien een man
weerspannig en tegen zijn wil voor Mij gebracht wordt? Het is
nutteloos.

841

Zondag, 23 maart 2014,
11:30 u.

1085. God de Vader: De hongersnood die de wereld zal treffen
wanneer het Derde Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot
gebrek aan voedsel.

842

Maandag, 24 maart 2014,
15:33 u.

1086. Moeder van Verlossing: Vraag mij, jullie geliefde Moeder,
om jullie de kracht te geven om door te gaan en om de Missie
van Verlossing te beschermen

843

Dinsdag, 25 maart 2014,
15:30 u.

1087. Zij zijn van Mij. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn.
Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

844

Woensdag, 26 maart 2014,
14:52 u.

1088. Door zich te laten terroriseren door de heidenen, zullen ze
als heidenen worden.

844

Donderdag, 27 maart 2014,
14:30 u.

1089. De mannen van de wetenschap zullen in de komende twee
jaren elke inspanning leveren om het Bestaan van God te
weerleggen.

845

Zaterdag, 29 maart 2014,
14:30 u.

1090. Wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in
de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Mijn
Oproep.

846

Zondag, 30 maart 2014,
20:00 u.

1091. God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen.

847

Maandag, 31 maart 2014,
14:00 u.

1092. Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed
weende in de Tuin van Gethsemane.

848

Dinsdag, 1 april 2014,
21:00 u.

1093. Moeder van Verlossing: De bekering die mijn Vader
beloofd heeft, zal deze maand beginnen.

848

Woensdag, 2 april 2014,
16:27 u.

1094. Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven.

849

Donderdag, 3 april 2014,
17:11 u.

1095. Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling
brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen.

850

Vrijdag, 4 april 2014,
23:20 u.

1096. Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te
verzamelen staat op het punt te worden onthuld.

851

Zaterdag, 5 april 2014,
18:15 u.

1097. Zij die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen
Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door verdrijving.

851

Maandag, 7 april 2014,
19:15 u.

1098. Jullie zullen deze verraders herkennen door hun
symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen.

852

Dinsdag, 8 april 2014,
20:20 u.

1099. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal
verraden worden door een andere Judas, iemand met groot
gezag.

853

Woensdag, 9 april 2014,
15:30 u.

1100. Mijn meest geachte bisschop zal het voorwerp zijn van een
vreselijke rechterlijke dwaling.

853

Donderdag, 10 april 2014,
17:22 u.

1101. Moeder van Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alle

854

Vrijdag, 11 april 2014,

1109

15:22 u.

dingen, behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest
zijn.
1102. Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard
van Verlossing worden.

854

Zaterdag, 12 april 2014,
15:42 u.

1103. Nu Goede Vrijdag nadert zullen diegenen die Mij kwellen
en elk spoor van Mij trachten te verwijderen, op die dag zwaar te
lijden hebben.

855

Zondag, 13 april 2014,
19:00 u.

1104. Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven.
Verzaak nooit aan het Kruis.

856

Dinsdag, 15 april 2014,
20:15 u.

1105. Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde worden –
zoals voorzegd.

857

Donderdag, 17 april 2014,
21:00 u.

1106. Er is slechts één weg naar God en dat is door Mij, Jezus
Christus. Er is geen andere route.

857

Vrijdag, 18 april 2014,
23:24 u.

1107. God de Vader: Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe
ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst snel
gebeuren.

858

Zondag, 20 april 2014,
17:40 u.

1108. Het begin en het einde van de wereld zullen als één
worden.

859

Maandag, 21 april 2014,
15:56 u.

1109. Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld.

860

Dinsdag, 22 april 2014,
20:00 u.

1110. Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie die in Mijn Nieuw
Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen lijden.

860

Woensdag, 23 april 2014,
15:30 u.

1111. De tijd om de zonden niet langer als zonden te
beschouwen, komt naderbij.

861

Donderdag, 24 april 2014,
16:45 u.

1112. God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn
nu doorstaan, dan in de eeuwige vlammen.

862

Zaterdag, 26 april 2014,
13:42 u.

1113. Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de
mensen niet bekend.

863

Zondag, 27 april 2014,
18:00 u.

1114. Moeder van Verlossing: De dagen in de aanloop naar de
komst van de antichrist zullen dagen zijn van grote feesten.

863

Zondag, 27 april 2014,
23:20 u.

1115. Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw
Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen.

864

Dinsdag, 29 april 2014,
09:00 u.

1116. Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden tijdens
het leven van deze generatie.

865

Donderdag, 1 mei 2014,
23:30 u.

1117. Moeder van Verlossing: de Apocalyps zal helemaal gaan
over de inbeslagneming van mijn Zoons Kerk op Aarde door Zijn
vijanden.

865

Vrijdag, 2 mei 2014,
19:00 u.

1118. “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die
Ik maak.

866

Zaterdag, 3 mei 2014,
15:50 u.

1119. Moeder van Verlossing: God zou nooit toelaten dat Zijn
Woord veranderd of fout geïnterpreteerd wordt om de mens goed
uit te komen.

867

Zondag, 4 mei 2014,
16:23 u.

1120. Het Boek der Waarheid zal het tegengestelde zijn van het
nieuwe valse boek.

868

Maandag, 5 mei 2014,
16:10 u.

1121. Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de
gerechtigheid in onrecht te geloven?

868

Dinsdag, 6 mei 2014,
20:02 u.

1122. Zo velen van jullie hebben vandaag de dag geen enkel

869

Dinsdag, 6 mei 2014,
23:00 u.

1110

idee van wat het betekent om Mij te dienen als een Christen.
1123. Ik maak gebruik van offerzielen om anderen tot Mij te
brengen die anders nooit zouden gered worden.

869

Woensdag, 7 mei 2014,
23:43 u.

1124. Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God
houdt van jullie allemaal.

870

Donderdag, 8 mei 2014,
23:30 u.

1125. God de Vader: Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt
worden.

871

Vrijdag, 9 mei 2014,
17:00 u.

1126. Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan die in verzet
zal komen en de Waarheid zal verkondigen.

872

Zaterdag, 10 mei 2014,
17:30 u.

1127. Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te
kunnen vernietigen. Mijn enige wens is om hen allen te redden.

872

Zondag, 11 mei 2014,
18:00 u.

1128. De hemel zal voor drie dagen verduisterd worden,
onmiddellijk voordat Ik terugkeer.

873

Dinsdag, 13 mei 2014,
08:50 u.

1129. Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen
jullie reddende Genade zijn.

874

Woensdag, 14 mei 2014,
23:30 u.

1130. Ik Ben Aanwezig in de persoon die van alle mensen houdt,
zonder rekening te houden met hun ras, geloof, seksuele
geaardheid of kleur.

875

Vrijdag, 16 mei 2014,
16:05 u.

1131. Moeder van Verlossing: Jullie mogen een ander nooit
vervloeken wanneer jullie God om Zijn Zegeningen vragen.

876

Zaterdag, 17 mei 2014,
15:54 u.

1132. Zij zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden te eren
als een teken van respect, en aan de wereld zal worden verteld
dat dit alleen maar eerlijk is.

876

Zondag, 18 mei 2014,
19:15 u.

1133. Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn
besmetting is dodelijk.

877

Dinsdag, 20 mei 2014,
11:14 u.

1134. Groepen die ketterijen tegen de Heilige Bijbel zullen
promoten zullen op zoek gaan naar diegenen die standvastig
blijven in het Geloof.

878

Woensdag, 21 mei 2014,
20:40 u.

1135. Moeder van Verlossing: Als Christenen moeten jullie je
voorbereiden om te strijden voor jullie Geloof.

878

Donderdag, 22 mei 2014,
15:26 u.

1136. Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen – jullie
moeten ze gewoon aanvaarden.

879

Vrijdag, 23 mei 2014,
18:00 u.

1137. Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint
het laatste hoofdstuk.

880

Zaterdag, 24 mei 2014,
21:20 u.

1138. God de Vader: De Apostolische Geloofsbelijdenis (Credo),
die erkent Wie Ik Ben, zal gewijzigd worden.

880

Maandag, 26 mei 2014,
16:22 u.

1139. Jullie zullen even schuldig zijn als diegenen die
verantwoordelijk waren voor Mijn uitlevering aan Mijn beulen.

881

Woensdag, 28 mei 2014,
08:40 u.

1140. Wanneer een mens Mij verraadt, dan zondigt hij tegen Mij.

882

Donderdag, 29 mei 2014,
00:45 u.

1141. Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het
maakt niet uit wat jullie gedaan hebben.

882

Zaterdag, 31 mei 2014,
08:20 u.

1142. Moeder van Verlossing: Deze Gave van Bescherming voor
kinderen is door mijn geliefde Vader bevolen.

883

Zaterdag, 31 mei 2014,
16:20 u.

1143. Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn
Leven offerde, zou trachten te bereiken en dat zal Ik doen.

884

Dinsdag, 3 juni 2014,
18:22 u.

1144. Moeder van Verlossing: De Feestdag van de Moeder van

884

Woensdag, 4 juni 2014,

1111

14:13 u.

Verlossing zal de laatste dag zijn die aan mij, de Moeder van
God, zal worden toegewijd.
1145. Moeder van Verlossing: Het cijfer één zal gebruikt worden
als een symbool in het nieuwe boek.

885

Vrijdag, 6 juni 2014,
23:15 u.

1146. Het geloof van de geestelijkheid zal worden vertrapt door
de grootste vijand van God die ooit op de Aarde heeft
rondgelopen – de antichrist.

886

Zaterdag, 7 juni 2014,
20:00 u.

1147. Moeder van Verlossing: Ik vraag diegenen die deze
Boodschappen volgen om te bidden voor deze Missie.

887

Zondag, 8 juni 2014,
14:45 u.

1148. Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan
Liefde niet verslaan als ze van God komt.

888

Maandag, 9 juni 2014,
21:42 u.

1149. Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de ziel. Geen
vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven.

889

Dinsdag, 10 juni 2014,
12:05 u.

1150. God de Vader: De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat
de inmenging van de mens te boven.

890

Woensdag, 11 juni 2014,
00:25 u.

1151. Dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva
schiep.

891

Vrijdag, 13 juni 2014,
22:20 u.

1152. Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drieenige God.

891

Zaterdag, 14 juni 2014,
12:40 u.

1153. Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen
stoppen in hun gemene daden tegen Gods kinderen.

892

Zondag, 15 juni 2014,
09:30 u.

1154. Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig.

893

Zondag, 15 juni 2014,
14:25 u.

1155. De deuren zijn geopend om het de heidenen mogelijk te
maken Mijn Kerk te ontwijden.

893

Maandag, 16 juni 2014,
17:27 u.

1156. De Wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord.

894

Dinsdag, 17 juni 2014,
22:23 u.

1157. Moeder van Verlossing: Voor elke stap die jullie zetten om
dichter bij mijn Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen
achteruit gaan.

895

Woensdag, 18 juni 2014,
14:51 u.

1158. Moeder van Verlossing: Deze Wonderen zullen gebeuren
over een periode van drie jaar.

895

Donderdag, 19 juni 2014,
13:48 u.

1159. Moeder van Verlossing: Om mijn Zoon waarlijk te dienen,
moeten jullie Hem eerst liefhebben. Om Hem lief te hebben
moeten jullie Hem eerst kennen.

896

Zaterdag, 21 juni 2014,
15:40 u.

1160. Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de
geboorte moet scheiden.

897

Maandag, 23 juni 2014,
01:45 u.

1161. Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten
omwille van Mij.

897

Woensdag, 25 juni 2014,
23:37 u.

1162. Niemand van jullie is in staat om Goddelijke Wetten te
begrijpen.

898

Donderdag, 26 juni 2014,
14:00 u.

1163. Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal
met groot genoegen het humanisme omarmen.

899

Vrijdag, 27 juni 2014,
22:11 u.

1164. Moeder van Verlossing: De Ware Kerk zal een Restkerk
worden.

899

Zaterdag, 28 juni 2014,
15:03 u.

1165. Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van diegenen die
slechte daden stellen en valselijk beweren Hem te dienen.

901

Zondag, 29 juni 2014,
20:20 u.

1112

1166. Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben
de Waarheid. Ontken de Waarheid en jullie verloochenen Mij.

902

Maandag, 30 juni 2014,
23:50 u.

1167. Jullie geloof zal op de proef gesteld worden als nooit
tevoren.

902

Dinsdag, 1 juli 2014,
20:50 u.

1168. Moeder van Verlossing: Het zal binnenkort onwettig
worden om openlijk te verklaren dat jullie Jezus Christus volgen.

903

Woensdag, 2 juli 2014,
16:40 u.

1169. God de Vader: Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en
volg Mij. Alle Leven komt van Mij.

903

Donderdag, 3 juli 2014,
16:40 u.

1170. De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt
haat met haat beantwoord.

904

Zaterdag, 5 juli 2014,
17:46 u.

1171. Moeder van Verlossing: Ik zal nauw samenwerken met mijn
dierbare Zoon, Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de
mensheid te redden.

904

Zondag, 6 juli 2014,
14:25 u.

1172. Moeder van Verlossing: Alleen met de Liefde van God in
jullie ziel, kunnen jullie het Woord van God verspreiden.

905

Dinsdag, 8 juli 2014,
16:00 u.

1173. Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen
maar niet gemakkelijk om na te leven.

906

Woensdag, 9 juli 2014,
15:48 u.

1174. Weten wat Ik onderwezen heb is op zichzelf niet goed,
tenzij jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin.

906

Zondag, 13 juli 2014,
16:27 u.

1175. De wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en
tegenover Mijn Lichaam is het grootste verraad gepleegd.

907

Dinsdag 15 juli 2014,
18.00 u.

1176. Het menselijk verstand is niet in staat om alles wat van Mij
is te begrijpen.

907

Donderdag, 17 juli 2014,
17:17 u.

1177. God de Vader: Wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede
heersen.

908

Vrijdag, 18 juli 2014,
15:52 u.

1178. De door mensen gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden.

908

Zondag, 20 juli 2014,
16:45 u.

1179. God de Vader: Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn
Heerlijk Koninkrijk zal spoedig van jullie zijn.

909

Maandag, 21 juli 2014,
14:23 u.

1180. Moeder van Verlossing: Jezus Christus, wordt niet bemind
door de mensheid zoals Hij ooit bemind werd.

909

Dinsdag, 22 juli 2014,
16:50 u.

1181. Jullie vertrouwen in Mij moet onvoorwaardelijk zijn.

910

Woensdag, 23 juli 2014,
17:04 u.

1182. Moeder van Verlossing: Wie geen eerbied heeft voor het
menselijk leven, erkent God niet.

911

Donderdag, 24 juli 2014,
16:48 u.

1183. Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal
omdat de schuldige zijn gedachten heeft laten leiden door
hoogmoed.

911

Zaterdag, 26 juli 2014,
19:59 u.

1184. Een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat
bezoedeld en corrupt is.

912

Zondag, 27 juli, 2014,
15:15 u.

1185. Ik werd bespot, belasterd en ervan beschuldigd immoreel
te zijn, een leugenaar en een ketter.

913

Maandag, 28 juli 2014,
21:00 u.

1186. Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan nieuwe opvattingen
aan want Ik Ben zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.

913

Donderdag, 31 juli 2014,
15:50 u.

1187. Velen zijn geroepen maar weinig mensen zijn uitverkoren
om Mij trouw te blijven.

914

Zaterdag, 2 augustus 2014,
10:16 u.

1188. Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn,

914

Dinsdag, 5 augustus 2014,

1113

14:16 u.

maar ze houden niet van Mij.
1189. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft niemand
gezonden om jullie van deze Boodschappen af te leiden.

915

Woensdag, 6 augustus 2014,
13:00 u.

1190. Zij zullen beweren dat Mijn Woord zoveel ergernis
teweegbrengt dat het als niet politiek correct zal beschouwd
worden.

915

Donderdag, 7 augustus 2014,
23:40 u.

1191. Moeder van Verlossing: als vervanging van het
Christendom zal het humanisme komen waarbij van God geen
sprake meer zal zijn.

916

Vrijdag, 8 augustus 2014,
21:15 u.

1192. Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of
om te proberen Mij te slim af te zijn, want dat zou geen enkel
resultaat hebben.

917

Zaterdag, 9 augustus 2014,
17:43 u.

1193. Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam
blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik jullie geen
gehoor schenken.

918

Zondag, 10 augustus 2014,
18:00 u.

1194. Het Christendom zal verafschuwd worden omdat het zal
beschouwd worden als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid.

918

Maandag, 11 augustus 2014,
19:36 u.

1195. Moeder van Verlossing: De tijd waarin de profetieën van La
Salette en Fatima vervuld worden, is zeer nabij.

919

Woensdag, 13 augustus 2014,
14:39 u.

1196. Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de
wereld waarvan jullie getuige zijn.

920

Woensdag, 13 augustus 2014,
16:03 u.

1197. Zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de
zielen te redden, zullen zich blootstellen aan de Toorn van Mijn
Vader.

920

Donderdag, 14 augustus 2014,
15:00 u.

1198. Moeder van Verlossing: Jullie mogen mijn Zoon dan wel
niet fysiek ontmoeten maar jullie zullen Hem in alle opzichten
leren kennen.

921

Zaterdag, 16 augustus 2014,
20:15 u.

1199. Draag eerst zorg voor jullie eigen ziel en bid dan voor de
anderen.

921

Zondag, 17 augustus 2014,
17:18 u.

1200. De wereld staat aan de vooravond van grote
veranderingen.

922

Maandag, 18 augustus 2014,
18:47 u.

1201. Moeder van Verlossing: niemand heeft het recht om een
andere mens schade te berokkenen in de Naam van God.

922

Donderdag, 21 augustus 2014,
16:25 u.

1202. Ik zal Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de
strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen.

923

Zaterdag, 23 augustus 2014,
20:00 u.

1203. Moeder van Verlossing: Bid om Vrede in de Wereld.

924

Zondag; 24 augustus 2014,
17:00 u.

1204. God de Vader: Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld
verenigen en vrede brengen.

924

Zondag, 24 augustus 2014,
17:15 u.

1205. Wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles
doen in overeenstemming met Mijn Heilige Wil.

925

Maandag, 25 augustus 2014,
19:05 u.

1206. Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen.

926

Donderdag, 28 augustus 2014,
20:40 u.

1207. Moeder van Verlossing: Beschouw het leven als een fase
tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk.

926

Vrijdag, 29 augustus 2014,
14:25 u.

1208. Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want
de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk.

927

Zaterdag, 30 augustus 2014,
18:15 u.

1209. Zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen.

928

Maandag, 1 september 2014,

1114

20:05 u.

1210. Moeder van Verlossing: God zal de Zijnen nooit in de steek
laten.

928

Dinsdag, 2 september 2014,
15:40 u.

1211. Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend
en zijn begeerte meedogenloos.

929

Donderdag, 14 september 2014,
23:03 u.

1212. Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen,
dan zal er grote treurnis zijn.

929

Vrijdag, 5 september 2014,
20:45 u.

1213. Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie
de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren.

930

Zaterdag, 6 september 2014,
16:00 u.

1214. Moeder van Verlossing: De antichrist zal positie nemen
omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen.

931

Zondag, 7 september 2014,
19:30 u.

1215. Zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij.

932

Dinsdag, 9 september 2014,
17:00 u.

1216. God de Vader: Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.

933

Woensdag, 10 september 2014,
03:00 u.

1217. Vrees deze gebeurtenissen niet want zij zullen snel voorbij
gaan.

933

Donderdag, 11 september 2014,
14:15 u.

1218. Onder de evangeliepredikers zullen veel valse profeten
opstaan.

933

Zaterdag, 13 september 2014,
22:50 u.

1219. Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en
onderwezen hoe te evangeliseren.

934

Zondag, 14 september 2014,
17:45 u.

1220. Zeggen dat jullie van Mij zijn is één zaak. Echt van Mij zijn
is een andere.

935

Dinsdag, 16 september 2014,
20:25 u.

1221. Moeder van Verlossing: Bid om de Barmhartigheid van mijn
Zoon opdat alle lijden kan gemilderd worden.

935

Donderdag, 18 september 2014,
15:30 u.

1222. Moeder van Verlossing: Pas op voor de man die van
zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is.

936

Vrijdag, 19 september 2014,
13:14 u.

1223. Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik
krenk hen nooit.

937

Zaterdag, 20 september 2014,
16:38 u.

1224. God bewaart Zijn Liefde voor de mens door de eenheid van
de familie.

937

Zondag, 21 september 2014,
17:45 u.

1225. Het is gemakkelijk zeggen dat jullie Christen zijn, zolang
jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er een zijn.

938

Dinsdag, 23 september 2014,
23:30 u.

1226. De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende
Beeld van God, is onbeschrijflijk.

939

Woensdag, 24 september 2014,
15:05 u.

1227. Moeder van Verlossing: Zonde is een feit. Zij bestaat en zal
blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus.

939

Zaterdag, 27 september 2014,
19:20 u.

1228. Houd te allen tijde vast aan de Waarheid, want zonder
Haar, zullen jullie leugenachtig leven.

940

Zondag, 28 september 2014,
18:15 u.

1229. God de Vader: Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen.

940

Maandag, 29 september 2014,
20:50 u.

1230. Ofwel dienen jullie God, ofwel geven jullie toe aan de
dwaasheid van de mensen.

942

Woensdag, 1 oktober 2014,
21:15 u.

1231. Leg jullie wapenrusting af, want zij zal in kleine stukjes
verbrijzeld worden.

942

Donderdag, 2 oktober 2014,
23:15 u.

1232. Jullie zullen binnenkort getuige zijn van de wereldwijde
vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde.

943

Vrijdag, 3 oktober 2014,
15:10 u.
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1233. Moeder van Verlossing: De Wetten van God zullen binnen
korte tijd door miljoenen aan de kant gezet worden.

944

Maandag, 6 oktober 2014,
13:55 u.

1234. Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven.

944

Woensdag, 8 oktober 2014,
20:25 u.

1235. Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen.

945

Woensdag, 8 oktober 2014,
20:45 u.

1236. Ik geef jullie nu het laatste Kruistochtgebed.

945

Woensdag, 8 oktober 2014,
21:10 u.

1237. Vergeet niet dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet
meer zal bestaan.

946

Donderdag, 9 oktober 2014,
20:40 u.

1238. Moeder van Verlossing: De dood zal binnenkort geen
macht hebben over de mens.

947

Vrijdag, 10 oktober 2014,
13:10 u.

1239. Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig.

947

Zaterdag, 11 oktober 2014,
01:00 u.

1240. De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren.

948

Zaterdag, 11 oktober 2014,
20:30 u.

1241. God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals
Mijn kinderen gereinigd zullen worden van al hun
ongerechtigheden.

948

Zondag, 12 oktober 2014,
18:40 u.

1242. Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het
minst verdienen.

949

Zondag, 12 oktober 2014,
21:20 u.

1243. De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt,
zijn klaargemaakt.

949

Dinsdag, 14 oktober 2014,
18:15 u.

1244. Honger van de geest laat de ziel leeg, ellendig en verloren
achter.

950

Donderdag, 16 oktober 2014,
19:10 u.

1245. Moeder van Verlossing: Velen zullen beroofd worden van
hun titels.

950

Vrijdag, 17 oktober 2014,
15:30 u.

1246. Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken.

951

Zaterdag, 18 oktober 2014,
14:20 u.

1247. Moeder van Verlossing: Gezegend zijn zij aan wie de
sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden.

951

Zondag, 19 oktober 2014,
20:40 u.

1248. Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek
der Openbaring.

952

Dinsdag, 21 oktober 2014,
23:40 u.

1249. O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn
Bestaan.

953

Donderdag, 23 oktober 2014,
15:14 u.

1250. De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te
waarschuwen.

953

Vrijdag, 24 oktober 2014,
22:50 u.

1251. Soms gaat dat wat onrechtvaardig lijkt, jullie verstand te
boven.

954

Zondag, 26 oktober 2014,
23:10 u.

1252. Moeder van Verlossing: Mijn rol als Moeder van Gods
kinderen wordt ondermijnd.

954

Maandag, 27 oktober 2014,
16:20 u.

1253. God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen
bestaan.

955

Dinsdag, 28 oktober 2014,
20:20 u.

1254. Moeder van Verlossing: Geloof is het fundament van de
Kerk.

956

Woensdag, 29 oktober 2014,
14:25 u.

1255. Ik stort in deze tijd grote Genaden uit over Mijn
Volgelingen.

956

Woensdag, 29 oktober 2014,
15:00 u.
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1256. Moeder van Verlossing: Aanvaard het Kruis met
waardigheid. Beklaag jullie niet.

957

Donderdag, 30 oktober 2014,
17:30 u.

1257. Diegenen die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst,
weigerden de Wil van God te aanvaarden.

957

Vrijdag, 31 oktober 2014,
18:25 u.

1258. Niets kan voortkomen uit niets.

958

Zaterdag, 1 november 2014,
13:35 u.

1259. Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst
verwachten.

959

Zondag, 2 november 2014,
17:20 u.

1260. Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.

959

Maandag, 3 november 2014,
23:50 u.

1261. Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er
onenigheid. Weet dat dit niet van God komt.

960

Dinsdag, 4 november 2014,
16:33 u.

1262. God de Vader: Laat niemand onder jullie onwetend zijn
over Mijn Gerechtigheid.

960

Woensdag, 5 november 2014,
13:30 u.

1263. Zij die menen dat God de verdorven mensen niet zal
straffen, kennen Hem niet.

961

Donderdag, 6 november 2014,
17:40 u.

1264. Moeder van Verlossing: Het Boek der Waarheid is vervat in
de voor iedereen toegankelijke Openbaring.

962

Zaterdag, 8 november 2014,
17:05 u.

1265. Ik zal 5 miljard zielen redden omwille van deze Missie.

962

Zondag, 9 november 2014,
15:20 u.

1266. Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij.

963

Woensdag, 12 november 2014,
23:45 u.

1267. Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse
profeet en daarom geselden zij Mij.

964

Donderdag, 13 november 2014,
11:10 u.

1268. Het enige doel van een private openbaring is zielen te
redden.

965

Donderdag, 13 november 2014,
23:20 u.

1269. Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in
Mijn Huis.

965

Zaterdag, 15 november 2014,
10:22 u.

1270. Moeder van Verlossing: Indien jullie er niet om vragen, hoe
kan mijn Zoon jullie dan helpen?

966

Zondag, 16 november 2014,
14:20 u.

1271. God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de
wereld Zijn Woord gaf.

966

Zondag, 16 november 2014,
20:10 u.

1272. Moeder van Verlossing: Hoe meer jullie bidden, des te
sterker zal jullie relatie met God zijn.

967

Maandag, 17 november 2014,
19:20 u.

1273. Spoedig zullen Christenen zoals heidenen worden.

968

Dinsdag, 18 november 2014,
12:18 u.

1274. Moeder van Verlossing: Laat mij liefde en troost brengen
naar de bedroefden.

968

Woensdag, 19 november 2014,
14:47 u.

1275. Moeder van Verlossing: Ik heb een boodschap voor de
Rooms-Katholieke Clerus.

969

Vrijdag, 21 november 2014,
16:15 u.

1276. De boze geest van Jezabel zal al doen wat hij kan om Mijn
Kerk op aarde te infiltreren.

970

Zondag, 23 november 2014,
18:20 u.

1277. De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal
kreunen in pijn.

971

Maandag, 24 november 2014,
15:30 u.

1278. Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en Mijn Naam zal
afgeschaft zijn.

971

Woensdag, 26 november 2014,
23:10 u.

1279. Moeder van Verlossing: De valse kerk van duisternis zal

972

Donderdag, 27 november 2014,
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8:40 u.

levenloos zijn.
1280. De mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat
zij Mij niet langer vereren.

973

Donderdag, 27 november 2014,
19:50 u.

1281. Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar
Mij verwijzen.

974

Vrijdag, 28 november 2014,
23:50 u.

1282. Zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, zullen
nooit voor Mijn Aangezicht komen.

974

Zaterdag, 29 november 2014,
14:25 u.

1283. Moeder van Verlossing: Jullie kunnen Gods engelen
vragen om voor jullie te bidden maar nooit om jullie macht te
verlenen.

975

Zondag, 30 november 2014,
17:20 u.

1284. Elke mens bezit eigenschappen van Mijn Vader.

976

Dinsdag, 2 december 2014,
23:10 u.

1285. Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en
de grond zal beven.

976

Donderdag, 4 december 2014,
22:55 u.

1286. Moeder van Verlossing: God schiep een natuurlijke orde
voor de mensheid.

977

Vrijdag, 5 december 2014,
21:50 u.

1287. Indien jullie je inlaten met new-age-praktijken dan
verloochenen jullie Mij.

978

Zaterdag, 6 december 2014,
14:20 u.

1288. God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen
universum. Geen liefde. Geen leven.

978

Zondag, 7 december 2014,
16:30 u.

1289. Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft mij de macht
verleend om de kop van het serpent te verpletteren.

979

Maandag, 8 december 2014,
17:30 u.

1290. Moeder van Verlossing: Doorheen alle eeuwen werd ik als
Zijn boodschapper gezonden.

980

Dinsdag, 9 december 2014,
17:00 u.

1291. De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal nietChristelijke religies aantrekken.

980

Donderdag, 11 december 2014,
21:50 u.

1292. Het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel.

981

Zaterdag, 13 december 2014,
00:15 u.

1293. Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen
betekenis zijn want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie
trouw aan de Waarheid.

982

Zondag, 14 december 2014,
18:00 u.

1294. In plaats daarvan zullen zij in de val trappen, het dogma
van de leer te scheiden.

983

Maandag, 15 december 2014,
21:55 u.

1295. Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten.

983

Dinsdag, 16 december 2014,
23:00 u.

1296. Moeder van Verlossing: De Gave van de Liefde wordt met
Kerstmis versterkt.

984

Zaterdag, 20 december 2014,
16:25 u.

1297. O welke vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar
Mij toekeren op Kerstdag.

985

Maandag, 22 december 2014,
20:45 u.

1298. De Dag waarop Ik kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid
zal de dag van verlichting zijn.

985

Dinsdag, 23 december 2014,
16:55 u.

1299. Humanisme is een belediging tegenover God.

986

Donderdag, 25 december 2014,
15:10 u.

1300. Zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de
Tongen van Vuur ontvangen.

987

Vrijdag, 26 december 2014,
14:00 u.

1301. Moeder van Verlossing: De Goddelijke Wil is een mysterie
voor de meesten van jullie.

987

Zaterdag, 27 december 2014,
12:55 u.
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1302. Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord.

988

Zondag, 28 december 2014,
18:30 u.

1303. Moeder van Verlossing: De Wil van God is onoverwinnelijk.

989

Maandag, 29 december 2014,
17:30 u.

1304. Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen.

989

Dinsdag, 30 december 2014,
19:45 u.

1305. Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf.

990

Donderdag, 1 januari 2015,
23:50 u.

1306. Moeder van Verlossing: Veel veranderingen zullen
voorafgaan tot de nieuwe religie uiteindelijk gevormd is.

990

Zaterdag, 3 januari 2015,
17:05 u.

1307. Donder en bliksem zullen neerslaan op de Tempel van de
Heer.

991

Zaterdag, 3 januari 2015,
20:20 u.

1308. Diegenen die zichzelf verheffen voor Mij maar kwaad
spreken van anderen zullen van Mij worden afgesneden.

992

Zondag, 4 januari 2015,
16:00 u.

1309. Zonder Mij zou de dood het lichaam en de ziel van de hele
mensheid opeisen.

992

Dinsdag, 6 januari 2015,
19:30 u.

1310. Moeder van Verlossing: Ofwel nemen jullie het Woord van
God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet.

993

Woensdag, 7 januari 2015,
16:30 u.

1311. Wanneer de liefde ontbreekt dan ben Ik afwezig in de ziel.

994

Vrijdag, 9 januari 2015,
15:30 u.

1312. God de Allerhoogste: Mijn Macht overschrijdt al wat bestaat
in deze wereld en ver daarbuiten.

994

Zaterdag, 10 januari 2015,
15:36 u.

1313. Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde.

995

Woensdag, 14 januari 2015,
15:40 u.

1314. Zij rechtvaardigen de zonden zodat zij hun leven niet
hoeven te veranderen.

995

Vrijdag, 16 januari 2015,
11:10 u.

1315. Ik heb jullie nodig zoals jullie Mij nodig hebben.

996

Zaterdag, 17 januari 2015,
18:18 u.

1316. Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste
adem uitblazen.

997

Zondag, 18 januari 2015,
12:45 u.

1317. Moeder van Verlossing: Mensen kiezen hun eigen
bestemming.

997

Dinsdag, 20 januari 2015,
15:30 u.

1318. De Waarschuwing zal de wereld helpen om de grootste
geloofsafval van alle tijden te bestrijden.

998

Dinsdag, 20 januari 2015,
20:40 u.

1319. Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de
Waarheid te zien.

998

Donderdag, 21 januari 2015,
20:24 u.

1320. God is alomtegenwoordig – Hij is overal.

999

Donderdag, 22 januari 2015,
20:20 u.

1321. Moeder van Verlossing: de invloed van de seculiere wereld
is vergelijkbaar met een grote overstroming.

1000

Zondag, 25 januari 2015,
14:40 u.

1322. God de Vader: Ik zal elke persoon, elk ras, elke
geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten.

1000

Zondag, 25 januari 2015,
15:45 u.

1323. Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn
Woord ofwel helemaal niet.

1001

Dinsdag, 27 januari 2015,
14:35 u.

1324. Het zal bijna onmogelijk worden om de Heilige Bijbel nog te
vinden.

1001

Woensdag, 28 januari 2015,
17:00 u.

1325. Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven

1002

Donderdag, 29 januari 2015,
21:30 u.
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verkondigen.
1326. Spoedig zullen de hemelen opensplijten en het Vuur van
de Heilige Geest zal over jullie neerdalen.

1003

Woensdag, 4 februari 2015,
20:06 u.

1327. Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij
is.

1003

Zaterdag, 7 februari 2015,
21:37 u.

1328. De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de
mens.

1004

Zondag, 8 februari 2015,
08:31 u.

1329. Moeder van Verlossing: Bid voor de bescherming van mijn
Zoons Kerk op aarde.

1004

Dinsdag, 10 februari 2015,
14:36 u.

1330. Dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de
schapen van de bokken scheid.

1005

Woensdag, 11 februari 2015,
15:16 u.

1331. Gebed jaagt de Boze angst aan.

1006

Donderdag, 12 februari 2015,
18.00 u.

1332. Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond.

1006

Vrijdag, 13 februari 2015,
18:00 u.

1333. Moeder van Verlossing: Moed, mijn lieve kinderen, alles
berust in de Handen van mijn Zoon.

1007

Dinsdag, 17 februari 2015,
17:00 u.

1334. Mijn getrouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn
Woord, zullen opstaan en jullie begeleiden.

1007

Woensdag, 4 maart 2015,
22:12 u.
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