Moeder van de Verlossing: De waarheid zal verdraaid
worden en het Woord van God zal achterstevoren
gepresenteerd worden
Woensdag 1 januari 2014 13.44u
Mijn kind, moedig a.u.b. al Gods kinderen aan om te volharden tijdens de
beproevingen die gaan komen. Alle Christenen – die getuige zullen moeten
zijn van de goddeloze afvalligheid, die ostentatief voor hen tentoongespreid
zal worden door diegenen bij wie zij leiding zullen zoeken om een door en
door christelijk leven te leiden – zullen met zoveel uitdagingen geconfronteerd
worden.
Diegenen die binnenkort in de hoogste rangen van de Kerk van Mijn Zoon op
aarde aangesteld gaan worden, zullen niet van God zijn. Zij zullen Mijn Zoon
niet dienen en zullen veel leerstellingen en wetten binnen de Kerk
veranderen. Zij zullen die veranderingen zo snel tot stand brengen – waarbij
veel nieuwe boeken, missalen en brieven geïntroduceerd worden – dat jullie
dan zullen beseffen dat dergelijke werken jaren in beslag moeten hebben
genomen. Het zou niet mogelijk zijn om zo’n radicale veranderingen in te
voeren, als dat niet het geval was. Dit zal één van de eerste tekenen zijn
waardoor jullie er zeker van kunnen zijn dat deze verdraaide leer, die spoedig
geïntroduceerd gaat worden, met grote zorg ontwikkeld zal zijn.
Veel mensen zullen deze veranderingen in de Kerk niet herkennen en
diegenen die dat wel doen, zullen deze toejuichen want ze zullen het
schuldgevoel dat zij ten gevolge van hun zonden gewaar zullen worden,
verlichten. Zij zullen eindelijk opgelucht zijn, want dit zal betekenen dat zij nu
hun aanvaarding van alle dingen die God beledigen, openlijk zullen kunnen
verkondigen. Want als de Kerk de zonde als een natuurlijk iets en deel
uitmakend van de menselijke natuur bestempelt, dan wil dat immers zeggen
dat de zonde niet langer zwaarwichtig is. Door dan het belang aan te geven
om voor de armen en hongerigen in de wereld te zorgen, zullen zij zich als
heilig in Gods ogen beschouwen.
Terwijl Mijn Zoon publiekelijk geloochend wordt en terwijl Zijn Woord
verdraaid wordt, zal er veel zorg besteed worden aan grootse publieke
daden van naastenliefde. Dit zal de aandacht afwenden van de
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werkelijkheid. Het zal afleiding creëren en ten slotte zal er niet langer over
het ware Woord van God gesproken worden. Wanneer alle religies onder één
dak gebracht worden, waarbij de zienswijze van de heidenen met groot
respect behandeld wordt, dan zullen de mensen bang zijn om op te staan en
de waarheid te verkondigen. Als en wanneer zij het wagen om dat te doen,
zullen zij van godslastering beschuldigd worden.
De dag dat jullie – wanneer jullie je tot een ware Christen uitroepen en
wanneer jullie de mensen aan het Woord van God herinneren – van ketterij
beschuldigd zullen worden, nadert snel. De waarheid zal verdraaid worden en
het Woord van God zal achterstevoren gepresenteerd worden. Niets zal
ordelijk verlopen. Niets zal in de nieuwe regels, die weldra in de Kerk van Mijn
Zoon ingevoerd gaan worden, steek houden. Het is belangrijk dat jullie, hoe
impopulair jullie ook mogen worden, altijd aan het Woord van God trouw
moeten blijven.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Drie van de vier zullen Mij verloochenen
Donderdag 2 januari 2014 20.40u
Mijn dochter, de tijd waarin alle publieke erkenning aangaande wie Ik Ben,
zal verworden tot slechts gewoon een flauw geflikker aan de wiek van een
kaars die helemaal tot aan het einde opgebrand is, is bijna daar.
Diegenen die zeggen dat ze Mij toebehoren, zullen weinig over Mij spreken.
Diegenen die Mij trouw zijn, zullen geschokt zijn wanneer ze er zovelen zien,
die Mij zullen verloochenen. Het moment waarop de getrouwen gescheiden
zullen worden van diegenen die in ernstige dwaling gevoerd zullen worden, is
bijna daar. In die komende dagen zullen de blinden, de doven en diegenen die
het nagelaten hebben om alert te blijven op het ware Woord van God, zich
met miljarden verzamelen en een valse leer – die niet van Mij is – aannemen.
Wanneer jullie over de opkomende hernieuwing van de geloofsbelofte
horen spreken, die een vorm van het Sacrament van het Vormsel zal zijn,
weet dan dat dit door de mens gemaakt zal zijn. Het zal in Mijn ogen
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betekenisloos zijn. Het zal door de Valse Profeet voorgesteld worden als een
onderdeel van zijn wereldwijd plan om alle religies in de wereld te
verenigen. Mijn Godheid zal terzijde geschoven worden, Mijn Woord vergeten
en begraven, terwijl Mijn onderrichtingen verdraaid zullen worden om de
getrouwen ertoe te dwingen een nieuwe vorm van zogenaamde evangelisatie
aan te nemen.
Mijn Woord zal echter levend blijven omdat diegenen die in Mijn Kerk – zoals
deze in het begin gesticht werd – zullen overblijven, Mij niet zullen
verloochenen. Drie van de vier zullen Mij verloochenen. Alleen Mijn
overgeblevenen zullen zich aan Mij vastklampen en Mijn Woord bewaren, en
velen van hen zullen verbijsterd zijn. Die arme zielen, die in Mijn Kerk zullen
overblijven nadat deze door de nieuwe leer ingenomen werd, zullen niet
weten waar ze terecht kunnen. Tot hen zeg ik dit: Wees sterk! Wees
vastberaden! Verloochen Mij niet! Bid om Mijn leiding en blijf Mij dienen zoals
jullie dat altijd gedaan hebben! Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te
verloochenen, door diegenen die beweren te handelen voor het welzijn van
allen – van alle religies – wend jullie dan af, want er zal jullie gevraagd worden
om het heidendom, dat als Christendom vermomd zal zijn, te omhelzen.
Daar deze bedriegers, vijanden van God, Mijn Kerk in haar hiërarchie
binnendringen, zal Mijn Vader een vreselijke kastijding naar beneden zenden.
Hij zal de wereld doen kantelen en niet één man, vrouw of kind zal deze
omwentelingen kunnen negeren. Wanneer Mijn vijanden Mijn Mystiek
Lichaam aanvallen, zullen ze veel schade aanrichten, veel verwarring
veroorzaken en velen van de waarheid wegleiden. Maar ze zullen Mijn Kerk
nooit vernietigen omdat Mijn restleger de waarheid nooit zal loslaten of zich
ertoe zal laten dwingen om aan Satan of zijn vertegenwoordigers trouw te
zweren.
Veel oorlogen zullen nu escaleren, en stormen en aardbevingen zullen
toenemen tot het gebulder van de toorn van Mijn Vader overal voelbaar is.
Die vijanden van Mij, die tussen jullie rondlopen en die Mijn Kerk misleiden,
weet dit: Ik zal nooit toestaan dat jullie zegevieren over die zielen, voor wie Ik
Mijn leven gaf. Jullie arrogantie zal van korte duur zijn, jullie verdorven daden
zullen gestopt worden en jullie pogingen om de zielen te kwetsen die jullie
daartoe bestemd hebben, zal tot een abrupt einde gebracht worden. Jullie
zullen nooit tegen het Woord van God in opstand komen zonder dat jullie zich
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een goddelijk ingrijpen op de hals halen. Jullie trouw aan de Boze zal voor
jullie, en voor iedereen die jullie weten te misleiden, op een ramp uitlopen.
Wanneer jullie je naar de poorten van de Hemel trachten te begeven om jullie
dan te beroemen op jullie trouw aan Satan, zullen jullie neergesabeld,
geketend en in de afgrond geworpen worden zonder dat er jullie enige
barmhartigheid betoond wordt.
Ga nu, al diegenen onder jullie die acht slaan op deze dingen die gaan komen,
en blijf te allen tijde waakzaam! Jullie moeten doorgaan met Mij te dienen
want er kan maar één Meester zijn.
Jullie Jezus

Voorafgaand aan de Grote Dag van de Heer zal er veel aan
Gods kinderen geopenbaard worden
Vrijdag 3 januari 2014 21.45u
Mijn zeer geliefde dochter, toen de profeten van weleer door God
opgeroepen werden om de waarheid te verkondigen, liep geen enkele van
hen over van enthousiasme met de kelk van het ware Woord van God dat hun
gegeven werd. Het was zo overweldigend voor ieder van hen – van wie de
meesten niet onderlegd waren in de woorden van de Schrift – en veel van wat
er hun gegeven werd, hield geen steek voor hen. Maar de kracht van de
Heilige Geest dreef hen en dat stelde hen in staat het Woord van God te
spreken, precies zoals het hun gegeven werd. Velen krompen ineen van angst.
Sommigen liepen weg. Diegenen die wegliepen, kwamen terug. Wanneer God
een profeet zendt, wil dat zeggen dat er iets van grote betekenis door Hem
gepland wordt. Profeten, boodschappers van God, openbaren aan de wereld
enkel dat wat noodzakelijk is voor de redding van zielen.
Mijn dochter, laat het bekend worden dat deze missie degene zal zijn waarbij
de stem van God, als ware het gedonder, waargenomen zal worden, wat in
elk deel van de aarde merkbaar zal zijn. Er zal veel aan Gods kinderen
geopenbaard worden voordat de Grote Dag van de Heer aanbreekt. Het is
noodzakelijk dat dit gebeurt, want als Hij de mensheid niet zou
waarschuwen, dan zou Hij zijn belofte die Hij deed aan de profeten – Mozes,
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Daniël en Johannes – niet nakomen. Wanneer God een belofte doet, wordt
deze altijd vervuld.
Vrees nooit een ware profeet, want zij spreken de woorden die hun ter wille
van jullie door God in de mond gelegd worden!
Het Woord van God aanhoren, dat vandaag de dag gesproken wordt, kan
angst veroorzaken. Het kan overweldigend zijn en een zekere mate van
bezorgdheid teweegbrengen. Maar zonder dat het Woord van God nieuw
leven ingeblazen wordt, zonder dat ervoor gezorgd wordt dat het weer ademt
en leeft onder jullie, zouden jullie de kloof – de afstand tussen jullie en God –
te groot vinden. De kloof sluit zich nu aangezien Mijn woorden, die door Mijn
Vader tot bij jullie gebracht worden, jullie troost zullen bezorgen – meer
vreugde dan verdriet, meer moed dan angst en meer vertroosting dan
geween.
Luister hier aandachtig naar, Mijn dochter! Jullie mogen Mij nooit proberen
weg te duwen terwijl het enige wat Ik wil doen, erin bestaat om jullie allemaal
in Mijn heilige armen te sluiten en jullie in Mijn Hart te trekken. Mijn Woord
kan somber zijn, Mijn profetieën lastig om aan te horen en de goddeloze
daden van de mens schokkend om aan te zien, maar vergeet nooit dat al deze
dingen voorbij zullen gaan. Ze zullen vergeten worden. Ze zullen van weinig
belang zijn. Want de wereld, het leven dat voor jullie ligt, zal grote vreugde en
gelach met zich meebrengen aangezien de liefde van God in elke plaats, elk
huis, iedere ziel en ieder hart voelbaar zal zijn.
Dit is het laatste deel van Mijn plan om de aarde en elk levend wezen te
redden. Het zal veel moeilijkheden en beproevingen opleveren. Het meest
pijnlijke van alles om te doorstaan, zal de wreedheid van de mens zijn en de
afwijzing van Mij, Jezus Christus, zal in de ogen van Mijn Vader de laatste
druppel zijn. Maar deze laatste confrontatie – voordat de mens van de
vreselijke haat die in de wereld bestaat, afgeholpen zal worden – zal niet lang
duren.
De macht van de Hemel valt niet te onderschatten, want voor Zijn vijanden
zal het ingrijpen van Mijn Vader te krachtig zijn om te weerstaan. Wees dus
in vrede! Accepteer Gods tussenkomst – Zijn grootse daad van liefde die door
het Woord dat uit de mond van Zijn profeten komt, aan jullie geschonken
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wordt! Al deze dingen dienen om jullie te beschermen, jullie dichter bij Mij te
brengen en een nieuw begin te creëren, waar geen einde aan zal komen.
Jullie Jezus

Ik zal altijd gehoor geven aan diegenen van jullie die
smeken om barmhartigheid voor andere zielen
Zaterdag 4 januari 2014 13.40u
Mijn zeer geliefde dochter, hoewel Mijn gerechtigheid gevreesd dient te
worden, zal Ik altijd gehoor geven aan diegenen van jullie die smeken om
barmhartigheid voor andere zielen. Ik beloof jullie dat Ik, door het opzeggen
van Mijn kruistochtgebeden andere gebeden waarin jullie Mij vragen genade
te tonen, zal luisteren en dienovereenkomstig handelen.
Mijn barmhartigheid is grenzeloos en strekt zich uit over alle zondaars
wanneer zij en anderen om verlossing vragen. Mijn liefde is eindeloos, Mijn
mededogen is onophoudelijk. Laat geen mens ooit twijfelen aan Mijn belofte
en Mijn verlangen om iedereen, met inbegrip van Mijn vijanden, te redden!
Ik verzoek jullie dringend, Mijn geliefde volgelingen, overal ter wereld –
waaronder diegenen die niet bekend zijn met deze boodschappen – om te
bidden, te bidden, te bidden voor jullie ziel en die van anderen. Dit omvat de
gelovigen, de niet-gelovigen en diegenen die de waarheid niet kennen.
Mijn liefde voor jullie kan door jullie allemaal gezien, gevoeld en beleefd
worden. Het enige wat jullie hoeven te doen, is reageren zoals Ik het jullie
geleerd heb. Houd van elkaar zoals Ik dat doe! Wees barmhartig wanneer ze
jullie geselen door voor hen te bidden! Wees gul met jullie tijd door te
zwoegen en te bidden om de ziel van diegenen die ver van Mij verwijderd zijn,
te redden!
Dit is Mijn grootste verlangen. Ga in vrede!
Jullie Jezus
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Moeder van de Verlossing: We gingen eerst naar Judea en
daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië,
Egypte, Griekenland en Engeland
Zaterdag 4 januari 2014 13.50u
Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van Mijn zoon waren de weeën
duidelijk in alles wat ons overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth om troost, in de
wetenschap dat ze met inzicht - dat haar door de Heilige Geest geschonken
werd - gezegend was. Ik en Mijn geliefde echtgenoot zochten dit
toevluchtsoord van vrede op, op een moment dat we zo overweldigd waren
door de kennis van wat er ging komen.
Toen Mijn tijd naderde, werden bij elke stap die we namen alle mogelijke
hindernissen - opgezet door de geest van het kwaad – voor ons geplaatst.
Deuren werden voor onze neus dichtgeslagen. Mensen die we kenden,
meden ons en we werden naar de woestijn verdreven. En zo eindigden we
zonder een dak boven ons hoofd, en kwamen we terecht in een schuilplaats
die enkel voor dieren geschikt was, terwijl de Heilige Messias als een
armoedzaaier ter wereld kwam. Er waren geen ceremonies, geen kroning,
geen dankbetuigingen. Er waren slechts een paar mensen overgebleven om
Mij te troosten in Mijn eenzaamheid. Maar dan, toen Mijn Zoon geboren
werd, verlieten al Mijn angstgevoelens Mij. Alles wat Ik nog voelde, was een
liefde voor de meest Goddelijke Aanwezigheid. Eindelijk heerste er vrede in
Mijn Hart.
Door de kracht van de Heilige Geest werd ons hulp en troost gezonden, al
waren deze weinig talrijk. Hoewel de geboorte van Jezus Christus een
nederige en bescheiden gebeurtenis was – waarbij maar een paar mensen
betrokken waren – had het woord zich verspreid. Dat is hoe de Heilige Geest
werkt. Velen hadden de geboorte verwacht. Velen hadden over de
gebeurtenis gehoord en velen spraken er dan ook over. Toen bekendgemaakt
werd dat Jezus Christus, de Messias – die aan de mensheid beloofd werd –
geboren was, begon de tegenstand toe te nemen. De wrede aanval van
Herodes en al zijn knechten toonde aan hoezeer de aanwezigheid van God bij
boosaardige mensen de angst om het hart doet slaan.
Van die dag af werd Ik de Beschermster van Mijn Zoon en Mijn geliefde
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echtgenoot, Jozef, organiseerde daarna bij tal van gelegenheden onze
veiligheid. We brachten vele jaren vluchtend door, van de ene plaats naar de
andere. We werden met zoveel tegenstand geconfronteerd – zoveel angst,
zoveel haat. Dat was ons lot. Op het moment dat Mijn Zoon op de leeftijd
van twaalf jaar prekend in de tempel teruggevonden werd, doken we met
Hem onder.
De familie van Jozef was bij het buitensmokkelen van ons betrokken, en we
reisden gedurende vele jaren. We gingen eerst naar Judea en daarna werd
Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland.
Overal waar we heengingen, bracht de aanwezigheid van Mijn Zoon veel
wonderen teweeg, ook al profileerde Hij zich publiekelijk nooit als de Messias.
Er werd goed op Hem gepast en we zagen veel van Hem. We leefden in vrede,
liefde en harmonie en als Mijn echtgenoot, Jozef, er niet geweest was, zouden
we nergens heen gekund hebben om Mijn Zoon te beschermen tot Zijn
openbare missie begon.
En nu Zijn Tweede Komst ophanden is, zullen alle mogelijke hindernissen
voor Zijn aankomst geplaatst worden. Elk woord uit de mond van Zijn profeet
zal verscheurd en bespot worden. Slechts een handvol mensen zullen in de
waarheid rond deze missie ingewijd zijn, en veel deuren zullen voor de neus
van diegenen die Zijn instructies opvolgen, dichtgeslagen worden. Deze missie
is voor jou, Mijn kind, een eenzame missie en er is je opgedragen om
gehoorzaam te blijven in alle dingen die door God aan jou bekendgemaakt
worden.
Er zal hulp gestuurd worden. De hulp zal ook ophouden wanneer dat de wens
van Mijn Zoon is. Terwijl er maar weinigen aangetroffen worden die deze
missie opvolgen, zijn er nog miljoenen meer die er volkomen in geloven. Want
door de kracht van de Heilige Geest zal het Woord van God de Zijnen altijd
aantrekken.
De geboorteweeën zijn begonnen en de arbeid zal niet al te lang duren.
Weldra zal de geboorte van een nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van
de Heer er eindelijk aankomen. Kinderen, wees in vrede, want al deze dingen
moeten geschieden voordat de aarde van zonde gezuiverd is.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig
is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden
Zondag 5 januari 2014 19.34u
Mijn zeer geliefde dochter, zodra het vuur van de Heilige Geest de ziel van
iemand binnenkomt, is de eerste reactie er één van tranen. De tweede
reactie is er één van verbijstering. De derde reactie is het besef dat er iets
wonderbaarlijks – een innerlijk begrip van de waarheid van God en van alles
wat Hij verlangt – die bepaalde persoon overvallen heeft. Plots daalt dan een
vrede neer, evenals een scherpzinnig begrip van het mysterie van Gods
bestaan – de liefde van God. Alle dingen die overeenkomstig het Woord van
God zijn, worden duidelijk.
Alleen diegenen die hun wil aan God overgegeven hebben, die alle
menselijke trots en intellect afgeworpen en deze dingen aan Hem
geschonken hebben, zijn in staat om deze gave van de Heilige Geest te
ontvangen. Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal
de Heilige Geest er nooit binnentreden.
Alleen diegenen die werkelijk geloven dat God almachtig is en dat de mens
niets is en onwaardig om voor Hem te staan, kunnen hun wil overgeven.
Alleen aan diegenen die bereid zijn om alles te doen wat er van hen verlangd
wordt, om overeenkomstig Zijn Woord de Wil van God te doen, kunnen de
gaven geschonken worden om het Woord van God te verkondigen, wat dan
ook enige echte impact zal hebben.
Ieder die beweert de waarheid te verkondigen, en zegt dat hij zich laat
leiden door de Heilige Geest, zal zich nooit beroemen op zijn eigen
grootheid. Hij zal nooit de aandacht vestigen op zijn gaven, zijn talenten, zijn
kennis, zijn heiligheid of zijn nederigheid. Want wanneer een mens dat doet,
in de heilige naam van God, is hij niet gezegend met de Geest van Vuur – de
Vlam die het hart van de mens ontsteekt zodat zij met liefde aan het Woord
van God gehoor geven.
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Tijdens Mijn tijd op aarde heb Ik jullie allemaal duidelijk gemaakt dat hij, die
zich voor Mij verheft, in de woestijn geworpen zal worden. Hij, die zich voor
Mij vernedert, zal verheven worden.
Jullie Jezus

Jullie staan op het punt om getuige te zijn van de grootste
misleiding die ooit door Satan aan de wereld opgelegd werd
Dinsdag 7 januari 2014 12.15u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven omdat overal ter
wereld Mijn geliefde, trouwe volgelingen, die de rest van Mijn Kerk zullen
vormen, nooit van de waarheid zullen afwijken.
Zoveel van Mijn volgelingen zullen naar voren treden om in elke natie ter
wereld, met inbegrip van de communistische regimes, Mijn restleger te
vormen. De Heilige Geest wordt gestuurd en zal zich uitstrekken over elk
deel van deze kleine, maar krachtige, strijdmacht van Mij. Weldra zullen al
Mijn leerlingen de woorden van de profetieën, die door deze missie aan de
wereld gegeven worden, overal verspreiden. Zij zullen nu uitgaan en de
Evangeliën, Mijn Woord en Mijn belofte naar iedereen uitdragen. Ik zal nooit
toelaten dat het geloof van Mijn volgelingen verdort en vervaagt. Die zielen
die trouw blijven aan het Woord, zoals het aan de mensheid in de Bijbel
gegeven werd, zullen echter met weinigen zijn.
Mijn Licht zal als de zon schijnen op al die plaatsen waar Mijn geliefde
leerlingen in deze tijd aan Mijn oproep gehoor geven. Dit is een oproep
vanuit de Hemel om jullie uit te nodigen Mijn kruis op te nemen en Mij, jullie
Jezus, te volgen tot aan de uiteinden der aarde. Ik verlang dat jullie, door
jullie te verspreiden om de waarheid over de Allerheiligste Drie-eenheid te
verkondigen, Mij zullen helpen om de verdwaalden, de verwarden, de dwalers
en diegenen die Mij niet kennen, te verzamelen.
Jullie zullen alle religies toeroepen en hun Mijn Woord geven. Door de
gebeden die Ik jullie geef, zullen zij gezegend worden. Jubel, diegenen van
jullie die weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die een beroep op jullie doet in
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deze tijd van grote veranderingen! Jullie zijn immers gezegend. Weet dat Mijn
liefde voor jullie zodanig is, dat Ik jullie in jullie missie zal begeleiden, jullie zal
sterken en jullie de moed van leeuwen zal geven. Jullie zullen met liefde en
zeggingskracht 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 staan op het punt om getuige te zijn van de
grootste misleiding die ooit door Satan aan de wereld opgelegd werd.
Wanneer jullie voor Mij zijn, zullen jullie in staat zijn de wereld ervoor te
bewaren opgeslokt te worden door de verdorvenheid van de Boze in zijn
laatste dagen. Jullie zullen niet falen. Jullie zullen te lijden hebben. Jullie zullen
met afkeuring, tegenstand en beschuldigingen van ketterij te maken krijgen,
hoewel alles waaraan jullie de mensen gewoon zullen herinneren, reeds in de
heilige Evangeliën vervat ligt.
Wees in vrede, want Mijn gaven zullen jullie gedurende deze strijd staande
houden. Jullie zijn er nu klaar voor, want die vijanden van Mij, die gewacht
hebben om hun ware aard vrij aan de wereld te tonen, zullen binnenkort
bekend worden. Dat zal dan het moment zijn waarop Mijn beslissend plan
voor de redding van de mensheid voltooid zal worden.
Ik Ben in jullie, met jullie en Ik verblijf altijd in jullie hart en ziel.
Jullie geliefde Jezus

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding
trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen
zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het zal dit inhouden.
Dinsdag 7 januari 2014 23.15u
Mijn zeer geliefde dochter, net als de gelovigen uitroepen: “Genoeg – we
kunnen het niet verdragen om het kwade te zien triomferen over het
goede”, zal alle pijn tot een abrupt einde komen.
De zuivering van het kwaad vereist dat er toegelaten wordt dat het zich
eerst verspreid. Dit is een test voor die mensen met een verdorven hart, die
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de eersten zullen zijn om zich te laten meeslepen. Terwijl ze zich in een
vacuüm van kwaad storten, zullen ze zich ofwel verzetten tegen de pijn die dit
in hun ziel teweeg zal brengen, ofwel zich tot nieuwe diepten laten voeren,
steeds verder weg van het Rijk van God.
De ziel van de gelovigen zal tot het uiterste beproefd worden en zij zullen
door de verwarring die voor hen ligt, gekweld worden. Velen zullen in hun
hart weten dat datgene, waarvan zij geloofden dat het waar is en dat hun
nauw aan hart lag, niet langer als de waarheid beschouwd wordt. En dus
zullen ze niet in staat zijn om uit te maken wat van Mij is en wat niet. Hun
geloof zal aan flarden gescheurd worden en velen zullen ontdekken dat zij in
een door de mens gemaakte leer verwikkeld geraakt zijn, die nooit goed zal
aanvoelen. Zij zullen een gevoel van onbehagen ervaren en velen zullen hun
angsten niet kunnen toevertrouwen aan diegenen die als Mijn gewijde
dienaren aangesteld zijn. Zij zullen niet weten tot wie zij zich moeten wenden
voor de waarheid.
Zij zullen getuige moeten zijn van de openbare afkondiging, die de zonde zal
verheerlijken, wanneer er verklaard wordt dat de mensheid zwak is – God
weet dat de mens, verzwakt door de zonde, alleen maar een slachtoffer is. In
plaats van de zonde in al zijn lelijkheid te moeten aanschouwen, zullen zij
gedwongen worden instemmend te knikken en de nieuwe wetten, die in de
Kerk ingevoerd zullen worden, te aanvaarden. Er zal van hen verwacht
worden dat zij de nieuwe wetten - die jullie allen ertoe zullen oproepen om de
eigenheid van de mensen en jullie recht om te zijn wat jullie willen en te doen
wat jullie verkiezen, te respecteren - huldigen en eerbiedigen.
Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij
verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus.”
Neen, het zal dit inhouden. Zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij
willen geloven. Verder zullen zij bepalen met welke delen zij het niet eens
zijn. Ze zullen dan zeggen dat Jezus met deze nieuwe interpretatie akkoord
zou gaan als Hij vandaag de dag op de aarde zou rondlopen. O hoe weinig
hebben zij bijgeleerd en hoe zal de hoogmoed hen verscheuren. Zodra
rondom hen de kastijding neerkomt, en zodra zij beseffen hoe zij Mij beledigd
hebben, zullen zij schreeuwen van ontzetting wanneer ze oog in oog komen te
staan met de gerechtigheid die hun toegemeten wordt.
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Op die dag, wanneer de waarheid geopenbaard wordt, zal het enkel door de
gebeden van Mijn restleger zijn dat diegenen die schande over zichzelf
brachten en die Mij bestreden, hun geliefde Jezus die hun alleen maar
barmhartigheid wilde brengen, dat zij gered zullen worden.
Jullie Jezus

Wanneer jullie deze litanie bidden in tijden van grote
beproevingen, zal Ik jullie verademing schenken
Woensdag 8 januari 2014 21.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat, wanneer
jullie het Woord van God in de tijd van duisternis verdedigen, jullie allemaal
elke genade van Mij nodig zullen hebben, als jullie je staande willen houden.
Wanneer jullie Mij aanroepen om jullie ziel met Mijn bijzondere genaden te
overspoelen, zal het jullie gemakkelijker vallen om Mij na te volgen.
Ik begiftig jullie allen, dappere en trouwe zielen, met deze bijzondere
genaden. Wanneer jullie deze litanie bidden in tijden van grote beproevingen,
zal Ik jullie verademing schenken.
Litanie (6) ‘Gift van genaden’
O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,
Vervul mij met Uw liefde.
Vervul mij met Uw kracht.
Vervul mij met Uw wijsheid.
Vervul mij met Uw volharding.
Vervul mij met Uw nederigheid.
Vervul mij met Uw moed.
Vervul mij met Uw passie.
Amen.
Tot de zielen die deze in tijden van vervolging bidden: weet dat Ik deze
genaden over jullie zal uitstorten. Jullie zullen rustiger, sterker en moediger
worden terwijl jullie Mijn zwaar kruis naar de poorten van de Nieuwe Hemel
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en de Nieuwe Aarde dragen. En het allerbelangrijkste, jullie zullen niet
bezwijken voor de intimidatie die jullie in Mijn naam wellicht het hoofd
zullen moeten bieden.
Jullie zullen op een vastberaden en waardige manier voortgaan terwijl jullie
het Woord van God blijven handhaven. Wat iedereen betreft, die aan deze
oproep gehoor geeft en deze bijzondere litanie bidt: jullie zullen in jullie hart
een vreugde voelen, die er daarvoor niet was. Jullie zullen je ook zelfverzekerd
voelen in de wetenschap dat jullie door de kracht van de Heilige Geest
gezegend werden en in jullie hart zal altijd de waarheid heersen.
Ik bemin en zegen nu eenieder van jullie – in de naam van de Vader, en de
Zoon en de Heilige Geest.
Jullie Jezus

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van
iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest
goddeloze daden begaan.
Donderdag 9 januari 2014 21.40u
Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen – en wat zie je? Een wereld vol
tegenstrijdigheden. Enerzijds zal je liefde, vreugde en welwillendheid zien.
Maar dat zal dan aan de andere kant tegengewerkt worden door de haat die
de Boze voor de mensheid heeft.
Weet dat alle onrust, verdriet, verwarring, gebrek aan vertrouwen, venijn,
haat en kwaad dat jullie zich in de wereld zien afspelen, slechts van één bron
afkomstig kan zijn. De gesel van de wereld, dat wil zeggen Satan, heeft
uitzichtloos ongeluk onder Gods kinderen teweeggebracht. Hun pijn wordt
dan die van Mij, en dat is de reden waarom de Boze zo’n chaos creëert – om
Mij te kwetsen.
Mijn dochter, overal waar je loopt en elk gezicht dat je dan ziet, zal je vanaf
vandaag zien zoals Ik hen zie – elk een kind van God. Wat houd Ik toch van hen
allemaal, hoe wil Ik ieder van hen koesteren – ongeacht hun fouten of hun
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zonden. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben om Mij te beledigen. Ik
houd nog steeds van hen – van elkeen van hen. Ik voel grote vreugde wanneer
Ik de liefde zie, die zij uitstralen – een liefde die zij als geschenk van Mijn
Vader, die hen schiep, ontvangen hebben. Hun liefde is Mijn liefde en deze
trekt andere zielen naar hen toe, en hierdoor verspreidt de liefde van God zich
dan overal.
Maar wanneer Ik in om het even welke ziel pijn en lijden zie, dan wordt hun
pijn die van Mij. Hun pijn kan veroorzaakt zijn door een verschrikkelijk leed,
aangericht door een gebrek aan liefde voor anderen, wat een gevoel van
wanhopige verlatenheid met zich meebrengt. Hun eenzaamheid en isolement
worden ook door Mij gevoeld, en dat wekt Mijn medelijden nog meer op.
Dan zijn er die zielen die al hun tijd besteden aan het najagen van dingen die
niet van Mij afkomstig zijn. Diegenen die Mij afwijzen, breken Mijn Hart door
en door. Hoeveel bloedtranen vergiet Ik om deze zielen, want zij hebben de
navelstreng doorgeknipt, die hen met hun Redder – hun enige hoop op
redding – verbindt. Wanneer je deze zielen ziet, Mijn dochter, zal je in je hart
een vreselijk verdriet voelen, net zoals Ik dat om hen voel.
Ten slotte zijn er diegenen die zeggen dat ze Mij vertegenwoordigen, maar die
niet waardig zijn Mijn voeten af te vegen. Hun haat tegen Mij wordt
veroorzaakt door hun liefde voor zichzelf. Maar toch hunker Ik nog steeds
naar hun ziel, hoe vaak ze Mij ook beledigen of Mijn kudde misleiden.
Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip
van diegenen die de meest goddeloze daden begaan. Zo zal het tot het einde
toe zijn. Ik zal tot op de laatste dag alle zielen omhelzen, en daarop – nadat
alle pogingen van Mij, om zielen te redden, uitgeput zijn – zullen slechts
diegenen die de afgrond van het Beest inlopen en die ondanks de wetenschap
dat Ik van hen houd, Mij afwijzen, voor altijd voor Mij verloren gaan.
Houd altijd van elkaar, met fouten en al – op de manier dat Ik van jullie
houd! Wanneer jullie iemand afkeuren, denk dan aan Mijn liefde en zwijg!
Wanneer jullie een ander verachten, weet dan dat deze haat niet van Mij
komt. Wanneer jullie elkaar bekijken, zie hen dan als door Mijn ogen. Niet één
van hen zou door jullie gemeden mogen worden. Toon in plaats daarvan
mededogen voor diegenen die jullie mishagen, jullie beledigen of jullie kwaad
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berokkenen want zij worden door Mij bemind. Als jullie van Mij houden, zullen
jullie al diegenen met wie jullie in contact komen liefde betonen.
Liefde is aanstekelijk omdat deze van God komt. Uit liefde kan enkel goeds
voortkomen.
Jullie Jezus

De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet
anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden
Zaterdag 11 januari 2014 10.48u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens
houd, want Ik houd zelfs van de geringsten, de meest gekwelden en de
meest onwaardigen. Wie dan ook gelooft dat Ik de ene mens boven de
andere plaats, kent Mij niet. Ik mag dan wel bepaalde zielen begunstigen,
vooral de uitverkoren zielen, maar Ik houd niet meer of minder van hen dan
van de zielen van de geteisterden.
Ik kijk met liefde in Mijn Hart naar iedere ziel. Ik klamp Mij aan ieder van jullie
vast, want jullie zijn van Mij – van Mijn Vader. Hoewel Ik door jullie
zwakheden beledigd en om jullie verdorven bedoelingen en verlangens boos
kan worden, sterft Mijn liefde voor jullie nooit. Alle zondaars worden door
God bemind – ongeacht wat ze gedaan hebben. God bezit de ultieme macht
over het lot van iedere ziel, en die macht behoort Hem toe.
Ik heb als enige het gezag om te oordelen. Aan niet één mens onder jullie
werd dat recht gegeven. Wanneer hij een ander schuldig acht aan zonde, mag
hij die persoon enkel straffen door boetedoening, niet door de dood. Geen
enkele mens, rechter, politiek leider of lid van Mijn Kerk op aarde kan ooit een
mens vanwege zijn zonden ter dood veroordelen – hoe verdorven deze ook
mogen zijn. Geen mens kan een ander tot de hel veroordelen, want wanneer
hij een ziel als verdoemd bestempeld, zal het dan in plaats daarvan hijzelf zijn
die verdoemd zal worden, ongeacht hoeveel heilige daden hij in Mijn naam
verricht mag hebben.
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Wat verspillen jullie toch zoveel tijd met elkaar te veroordelen in plaats van
het geschenk dat jullie gekregen hebben – de gave van liefde voor elkaar –
aan te nemen. Houd van de gave die door God aan jullie allen geschonken
werd en waarbij het aan jullie is om deze op om het even welke manier dat
jullie wensen, uit te delen - zolang het maar overeenkomstig de Wil van Mijn
Vader is. Toch geloven er zovelen die Mij, Jezus Christus, liefhebben dat Ik
eventuele acties die de haat jegens elkaar aanwakkeren, door de vingers zie.
Jullie moeten in plaats daarvan weten dat Ik gewoon wil dat jullie van elkaar
houden en standvastig bij het Woord van God blijven, dat in zowel het Nieuwe
als het Oude Testament opgenomen is.
Het Woord is eeuwig - het verandert niet – nooit. De mensen die in de wereld
van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden
leefden. Jullie mogen dan wel over meer kennis en informatie beschikken,
maar jullie zijn niet meer dan om het even welke generatie die voor jullie
kwam. De mens is sterfelijk. Op dat punt zal er niets veranderen, tot Ik jullie
het eeuwig leven breng.
Houd ermee op en denk na! Mijn instructies zijn nog steeds dezelfde als deze
die tijdens Mijn tijd op aarde aan de mensheid gegeven werden. Het enige
verschil is nu dat, ten gevolge van de vooruitgang in de wetenschap, veel meer
mensen geloven dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zozeer in hun
onsterfelijkheid dat ze besloten hebben om niet te accepteren dat ze door
God geschapen werden. Velen denken dat ze de macht bezitten om Gods
wetten te herschrijven.
Velen hebben besloten om een nieuwe toren van Babel neer te zetten, en
wanneer zij dat doen, zal deze door slechts één slag van de hand van Mijn
Vader naar beneden tuimelen. Dan zal de mens beseffen dat er enkel leven
kan bestaan met God en voor God, in overeenstemming met de Wil van God.
Er is geen leven zonder God.
Jullie Jezus
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Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een
plaats die niet bestaat
Zondag 12 januari 2014 20.28u
Mijn zeer geliefde dochter, mocht Ik, Jezus Christus, er niet zijn waarbij Ik in
deze tijd tot de wereld spreek, dan zouden veel zielen nooit de poorten van
het Paradijs binnengaan.
Zoveel ondankbare zielen gehoorzamen niet langer aan Mijn wetten en dus
maken ze hun eigen interpretatie, die Ik weerzinwekkend vind. Regels inzake
de waarheid werden als een geschenk aan de mensheid gegeven, als een
middel om het voor de mens mogelijk te maken het recht op redding te
verwerven. Weten jullie niet dat jullie niet kunnen leven volgens jullie eigen
versie van de wetten van God en dan verwachten het Paradijs binnen te gaan?
De arrogantie van de mens heeft de geest van nederigheid achter zich gelaten.
De mens dient God niet langer op de manier die hem bevolen werd. In plaats
daarvan creëert hij, vanuit zijn eigen verbeelding, een beeld van wat hij
gelooft de Hemel te zijn. Vandaag de dag spreekt geen enkele dienaar van
Mij – diegenen die aangesteld werden om Mij te dienen – ooit over het
bestaan van de hel. Het louter vermelden van het woord hel brengt Mijn
gewijde dienaren in verlegenheid, want zij vrezen de spot die zij, vanuit een
seculiere samenleving die misleid werd, het hoofd zouden moeten bieden. De
hel wordt de woonplaats van veel arme zielen, en wat doet het Mij pijn om
nietsvermoedende zielen in de afgrond van verschrikking te zien storten op
het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.
Er moet nu aan Gods kinderen verteld worden over de dringende noodzaak
om te bidden voor de zielen die blind zijn voor de waarheid. Zeer spoedig zal
de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat. Er zal de
zielen verteld worden dat aan al Gods kinderen eeuwig leven gegeven zal
worden, zolang zij een schappelijk en deftig leven leiden – ongeacht of zij in
God geloven of niet. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de
hel. Het is voor de eeuwigheid.
Veel zielen die Mij klaarblijkelijk afwezen, zowel privé als in het openbaar,
kwijnen weg in de hel. Hun bittere spijt wordt nog verergerd door hun
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verschrikkelijk pijnlijke lijden en door de haat van Satan. Eenmaal in de hel
openbaart Satan zich aan hen in al zijn verdorven en verachtelijke vormen,
en zijn haat tegen hen vervult hen elke seconde. Hun afkeer van hem –
hetzelfde beest aan wie zij tijdens hun leven op aarde hulde brachten – is op
zich de oorzaak van een groot deel van hun pijn. Maar het is hun scheiding
van Mij en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die het grootste
zielenleed veroorzaken.
Iedere mens die jullie in Mijn naam vertelt dat de hel niet bestaat, stelt er
geen belang in jullie te helpen om jullie ziel te redden. Wanneer jullie ervan
overtuigd zijn dat de hel niet bestaat, dan gaan jullie ten onrechte ervan uit
dat de zonde er niet toe doet.
Jullie kunnen Mij niet dienen als jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie
kunnen niet voor eeuwig een glansrijk leven leiden in Mijn Koninkrijk als jullie
Mij niet vragen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de kern van de nieuwe
leer, die weldra geïntroduceerd gaat worden en die jullie gedwongen zullen
worden te slikken. Het is dan dat jullie erin geluisd zullen worden om het na
te laten jullie ziel voor te bereiden op de Grote Dag van de Heer, wanneer Ik
kom om jullie als de Mijnen op te eisen.
Ik vertel jullie dit om jullie te waarschuwen - niet om jullie schrik aan te jagen.
Ik smeek jullie om de zonde als een onderdeel van jullie leven te aanvaarden,
maar Ik verzoek jullie dringend om de zeven hoofdzonden te blijven
vermijden, want als jullie dat doen, zullen jullie in Mijn gunst staan. Jullie
moeten altijd jullie zonden belijden. Doe dat dagelijks! Praat met Mij en vraag
Mij om jullie te vergeven! Voor diegenen van jullie die het Sacrament van de
Biecht niet kunnen ontvangen – diegenen die velerlei geloofsovertuigingen en
religies volgen: jullie moeten dan het geschenk van de volle aflaat dat Ik jullie
gaf, kruistochtgebed 24, aannemen.
Waak over jullie ziel, want het is jullie ziel die eeuwig zal leven. Jullie zullen
voor eeuwig in slechts één van de twee plaatsen leven – in de hel of in Mijn
Koninkrijk.
Jullie Jezus
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God de Vader: Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen.
Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van
Mijn Zoon bijna daar is.
Maandag 13 januari 2014 16.56u
Ik Ben God de Vader. Ik Ben die is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de
Omega.
Mijn liefste dochter, aanhoor Mij daar Ik aankondig dat Mijn ingrijpen om de
vernietiging van het menselijk ras te voorkomen, op het punt staat plaats te
vinden.
Wanneer jullie van geen kwaad horen, wil dat niet zeggen dat het niet
bestaat. Er wordt een goddeloze daad gepland om oorlog uit te lokken, met
als enige doel zoveel mogelijk mensen om te brengen. Het vermogen van de
mens om snode acties tegen Mijn kinderen uit te vaardigen, is nog nooit zo
groot geweest. De bekwaamheid van de mens om technologie te vervaardigen
was nooit groter, maar deze kennis wordt op grote schaal misbruikt en de
plannen om elk onderdeel van jullie leven te controleren, zijn in een
vergevorderd stadium.
Zij, Mijn vijanden, willen de controle over wat jullie eten, drinken en al wat
jullie doen om de waarheid uit te dragen, zoals Ik die aan jullie gegeven heb.
Zij zullen niet rusten tot de dag dat zij jullie landen, financiën en gezondheid
beheersen. Terwijl deze plannen zichtbaar gaan worden, zullen zij ook alle
religies overnemen. Doordat zoveel mensen niet in Mijn bestaan geloven, zal
er weinig verzet zijn tegen hun slinkse plan om zielen van Mij te stelen.
Wanneer de mens meent dat hij God kan tarten, dan weet hij niet echt wie
Ik Ben. Als hij niet weet wie Ik Ben, dan weet hij niets. Zijn hart werd
versteend, zijn verstand verdoofd en zijn ziel loodzwaar gemaakt.
Hij die zich van Mij verwijdert, is verloren. Hij die Mij bestrijdt met de
bedoeling de zielen van Mijn kinderen te stelen, is ongevoelig voor Mij en zijn
lot is bezegeld.
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Ik zal nu ingrijpen om te beletten dat deze verschrikkelijke, verdorven
gruweldaad bedreven wordt. Wanneer Ik daarmee klaar ben, zal Ik jullie
ogen openen, jullie zeer ontroeren en jullie met verwondering vervullen.
Weldra zal Ik de waarheid onthullen omdat zovelen van jullie er niet meer in
geloven.
Ik Ben al wat is en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, alwetend, alziend, één en al
liefde en één en al barmhartigheid. Ik kom eraan om de gelovigen te
verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn
Zoon bijna daar is.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten
jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen
Dinsdag 14 januari 2014 16.53u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al
diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat ze van Mij houden, houdt
dat twee dingen in. Ze houden van Mij omdat ze Mijn Woord aannemen en
ze eren Mij door de waarheid te belijden.
Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie trouw blijven aan Mijn heilig
Woord. Dat betekent gehoorzaamheid aan Mijn Woord in alle dingen die
betrekking hebben op de waarheid. Wanneer jullie de waarheid van Mijn
Woord belijden, als Mijn gewijde dienaren, moeten jullie gehoorzaam blijven
aan het Woord van God.
Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk
blijven gehoorzamen. Maar zodra de dag aanbreekt dat diegenen met gezag
in Mijn Kerk de waarheid niet langer verkondigen, dan moeten jullie enkel
aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij, jullie Jezus, is
er geen Kerk.

~ 21 ~

Wanneer Mijn woord vervalst en bovendien aangepast wordt, zal het Mijn
Woord niet meer zijn. Jullie mogen alleen maar gehoorzamen aan het ware
Woord van God. Als jullie een nieuwe, door de mens gemaakte leer zouden
volgen, die wereldwijd in Mijn Kerken Mijn heilig Woord zal vervangen,
zullen diegenen die voor deze heiligschennis verantwoordelijk zijn, Mij
verloochenen. Blijf slechts diegenen gehoorzamen, die het Woord van God
verkondigen, want als het niet Mijn Woord is, dan komt het niet van God.
Het Woord van God is hoogheilig. Het mag nooit door iemand veranderd
worden. De gehoorzaamheid aan Mijn Kerk is belangrijk. De gehoorzaamheid
aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De dag dat
jullie het Woord van God door een door de mens gemaakt surrogaat
vervangen, is de dag dat jullie aan het Woord van God ongehoorzaam zullen
zijn.
In Mijn Kerk op aarde kunnen jullie in Mijn ogen slechts gehoorzaam blijven
als de waarheid gehandhaafd wordt. Jullie moeten nooit bang zijn om de
waarheid te verkondigen, want alleen de waarheid zal jullie bevrijden.
Jullie Jezus

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk
overnemen
Donderdag 16 januari 2014 19.41u
Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Het heeft dat altijd gedaan.
Wanneer de ene mens zegt dat hij de Waarheid kent, zal een andere die
ontkennen. Maar wanneer de Waarheid uit het Woord van God komt, zal deze
de grootste verdeeldheid veroorzaken. Velen vrezen de Waarheid, want ze is
niet altijd aangenaam, maar niettemin zouden jullie zonder de Waarheid in
ontkenning leven. Wanneer jullie in ontkenning van het Woord van God leven,
zullen jullie nooit ware vrede in jullie hart vinden.
Wanneer jullie de Waarheid kennen, die vervat ligt in het Boek van Mijn
Vader, zullen jullie de weg van de Heer kennen en moeten jullie tot jullie
laatste snik dit pad volgen. Wijk er niet van af! Maar als Mijn Woord vervalst
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wordt, herschreven en afgebroken, zouden jullie dat zeker nooit aanvaarden.
Dat is goed. Maar als er nieuwe leerstellingen, die van Mijn heilig Woord
afwijken, aan jullie voorgesteld worden en in Mijn kerken van de daken
geschreeuwd worden, wat zouden jullie dan doen?
Zullen jullie een leugen aannemen in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een
leerstelling aannemen die in Mijn ogen onheilig zal zijn?
Het antwoord moet neen zijn. Jullie mogen Mijn Woord niet verloochenen –
voor wie dan ook. Voor niemand, zelfs niet als zij gekleed gaan in het linnen
van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, voor geen armoedzaaier,
koning of prins – ieder die eist dat jullie een nieuwe leerstelling met
betrekking tot Mijn Woord aanvaarden, komt niet van Mij.
Mijn Kerk wordt van binnenuit discreet gesloopt, en elk deel wordt
ontmanteld. Naarmate de rangen verzwakt en getrouwe dienaren geweerd
worden – en bovendien als niet meer nuttig geacht – zal de weg vrijgemaakt
worden om de leerstellingen van de hel te kunnen uitbrengen.
Wee de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord
van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl
sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij –
hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God –
zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor
de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de
leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden.
Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen
houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij
zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.
Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij
zullen in de naam van God valsheden verkondigen en veel onschuldige zielen
van de gelovigen voor zich innemen. Er zal de congregaties onwetend een
gifbeker aangeboden worden, gevuld met niets – enkel brood. De Heilige
Eucharistie zal hun ziel niet langer vervullen. Ze zullen weldra gevoed worden
met homilieën die met het Woord van God de spot zullen drijven wanneer zij
de mensenrechten tot de belangrijkste leerstelling zullen uitroepen. En
vervolgens zullen zij de grootste ketterij verkondigen: dat de mens het eeuwig
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leven zal krijgen, of ze nu berouw hebben over hun zonden of niet. Dat is hoe
zij de ziel van miljoenen zullen verderven.
Terwijl ze Mijn Kerk van binnenuit uit elkaar blijven rukken, zullen Mijn
getrouwe priesters en trouwe volgelingen Mijn Kerk steen voor steen
heropbouwen. Mijn Kerk, zie je, kan nooit vergaan want dat zal Ik niet
toelaten.
Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die afgezet zullen worden en
die Mij trouw blijven, zullen de rechtvaardigen of die volgelingen van Mij die
met de gave van wijsheid gezegend zijn, nooit in de steek laten. Terwijl de
valse kennis het hart van de zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vervullen, zal
dan de gave van de Heilige Geest niet enkel de zielen van Mijn Restkerk
verlichten, maar ook het Licht verstrekken aan al diegenen van wie de namen
in het Boek der Levenden, aan Mijn deur, staan.
Nooit eerder zullen Mijn leerlingen beproefd zijn op de manier zoals ze dat in
de toekomst zullen worden. Ze zullen goddelijke bijstand krijgen om hen in
staat te stellen het Licht van God te laten blijven schijnen in een wereld die
traag en pijnlijk in duisternis gestort zal worden, veroorzaakt door de komst
van de vijand, de Antichrist.
Jullie Jezus

Elk woord dat jij in deze missie uitspreekt, komt van Mij.
Elke actie die jij onderneemt, komt van Mij.
Vrijdag 17 januari 2014 20.42u
Mijn zeer geliefde dochter, wees rustig telkens je te maken krijgt met de vele
obstakels waarmee jij en al Mijn volgelingen dagelijks geconfronteerd
worden in dit werk om zielen te redden.
Denk er altijd aan dat Satan er nooit mee zal ophouden deze en andere
missies, die echt zijn, te kwellen omdat ze van God komen. De echte missies
die Ik vandaag de dag zegen, en deze die Ik door de eeuwen heen zegende,
gingen steevast gebukt onder tegenstand.
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Alleen de missies die werkelijk van God komen, trekken zo’n haat aan. Alleen
ware profeten trekken haat aan. Mozes, Elia, Noah, Johannes de Doper en
anderen zoals hen, trokken haat aan door Satans invloed op zwakke zielen.
Enkel Ik, Jezus Christus, één van de honderden profeten, trok tijdens Mijn tijd
op aarde het soort haat aan dat Mij toegedragen werd. En nu zal enkel jij, Mijn
laatste profeet, haat aantrekken van een soort dat al een hele tijd niet meer
gezien werd – al hebben in de afgelopen tijd anderen ook zoals jij afgezien.
Wanneer je in de naam van God tegenstand te verduren krijgt, weet dan dat
wanneer de Heilige Drie-eenheid door een profeet de mensheid het Woord
schenkt, deze van het ergste soort zal zijn. Mocht je de goddelijke bijstand
die je krijgt niet genieten, zou je in paniek wegvluchten. Mijn Vader beschermt
je, Mijn kleintje, en dus moet je opschieten, altijd in de wetenschap dat Hij
zielen verlangt, met elk woord dat door je lippen uitgesproken wordt, met elk
woord dat door jouw hand opgetekend wordt, met elke ziel naar wie jij de
hand uitsteekt. Al dat lijden zal Mij meer zielen bezorgen.
Wees er maar zeker van dat het moment waarop Ik zal terugkeren om Mijn
Troon terug op te eisen, dichtbij is en naarmate de Dag nadert, zullen er veel
tactieken gebruikt worden om je in deze missie op een fout te betrappen.
Elke mogelijke leugen zal je naar het hoofd geslingerd worden, elke
mogelijke steen je toegeworpen, elke mogelijke kwelling je ten deel vallen
en elke mogelijke vijand van God zal op elk pad dat je inslaat geplaatst
worden. Maar Ik zal, als de Verlosser van de mensheid, ervoor zorgen dat elke
doornstruik zorgvuldig verwijderd, elke steen aan de kant gegooid en elk pad
vrijgemaakt wordt zodat je erin zult slagen om de wereld Mijn Woord voor te
leggen in een tijd waarin Ik zo goed als vergeten zal zijn.
Ik vergezel je, Mijn dochter. Ik laat Mijn hand op je linkerschouder rusten om
je te beschutten tegen het kwaad en je in elk opzicht te leiden. Elk woord dat
je in deze missie uitspreekt, komt van Mij. Elke actie die je onderneemt, komt
van Mij. Elk lijden dat je ondergaat, is het Mijne. Jouw wil is de Mijne, want je
hebt die aan Mij gegeven en nu verblijf Ik geheel in je. Wanneer ze jou
kwetsen, beledigen ze Mij. Wanneer ze jou bespotten, ontkennen ze de
Waarheid. Wanneer ze het Woord loochenen, verloochenen ze Mij, maar
wanneer ze Mijn Woord aannemen, dat aan jou gegeven wordt, gaan ze deel
uitmaken van Mij en dan zullen ook zij eveneens Mijn bescherming krijgen.
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Ga nu, Mijn dochter, en knies nooit wanneer er in deze missie haat
tegenover jou aan de dag gelegd wordt, want jij en al diegenen die naar Mijn
roep luisteren, zullen er dan niet aan twijfelen tegen wie zij zich verzetten.
Het is niet jou, maar Mij, Jezus Christus, die ze wegduwen. Wanneer jullie
voor Mij, met Mij en in Mij zijn en Mijn Woord spreken, zijn jullie waarlijk een
kind van God.
Jullie Jezus

Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van
lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?
Zondag 19 januari 2014 14.35u
Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich
bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen,
zal Mijn beker opnemen?
Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen
met alles wat dat met zich meebrengt? Het antwoord is: zeer weinigen van
jullie. En toch voelen jullie je gerechtvaardigd wanneer jullie Mij geselen
door Mijn uitverkoren zielen die Mijn beker gewillig aanvaard hebben.
Uitverkoren zielen, visionairen, profeten en zieners nemen Mijn beker aan
want zij geven Mij hun vrije wil op Mijn voorwaarden – niet op hun eigen
voorwaarden. Wanneer jullie jezelf als alwetend en goed thuis in Mijn heilig
Woord bestempelen en het lijden dat door Mijn arme, vervolgde profeten
gedragen wordt, niet erkennen, 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 pikken
jullie uit de allerheiligste Evangeliën die gedeelten die jullie goed uitkomen en
gebruiken deze dan als een maatstaf om Mijn profeten en al die uitverkoren
zielen, die Mijn droevig kruis dragen, mee te slaan.
Wanneer jullie andere zielen vertrappen, hen in Mijn naam wreed
behandelen, zijn jullie door haat aangetast. Haat komt van Satan. Het komt
niet van Mij. Wanneer jullie voor Mijn aangezicht komen tijdens de
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Waarschuwing – de Verlichting van het Geweten – zal Ik jullie tonen hoe jullie
Mij beledigd hebben. Toch zullen velen van jullie die zich schuldig gemaakt
hebben aan het verdraaien van Mijn woorden van liefde in woorden van
haat tegen Mijn profeten, weerspannig voor Mij staan. Want jullie zijn zo vol
eigenliefde en hoogmoed dat het zelfs Mij, Jezus Christus, moeilijk zal vallen
om jullie tot Mij te trekken.
Jullie haat jegens anderen scheidt jullie van Mij.
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door
de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht
wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken
Maandag 20 januari 2014 12.09u
Mijn lief kind, God wil iedere persoon, van elk geloof, redden – evenals
diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.
Dat is de reden waarom de mensen van alle leeftijden, elke cultuur en elk
kerkgenootschap een Medaille van Verlossing moeten ontvangen.
Aan iedere persoon die een medaille krijgt, zelfs als deze niet gezegend kan
worden, zal een buitengewoon geschenk gegeven worden. Kort daarna zal
God hen een genade bijbrengen, het inzicht van hun eigen hulpeloosheid en
een bewustzijn van Gods almachtige liefde. Hij zal zelfs de meest hardnekkige
zielen, en diegenen met een hart van steen, verlichten. Al vlug zullen zij naar
de waarheid zoeken en dan zullen zij tot God roepen, Hem smeken om hun
hart te verlichten en hen met Zijn grote barmhartigheid te vervullen.
Wijs het geschenk van de Medaille van Verlossing niet af, want deze laatste
medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht
wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken. Toen Mijn Vader
Mij de opdracht gaf om aan de H. Dominicus de allerheiligste Rozenkrans te
schenken voor de wereld, wezen velen deze af. Ze doen dat de dag van
vandaag nog steeds, want ze denken dat deze door Mij in het leven geroepen
werd. Hij werd Mij gegeven zodat iedereen die deze bidt, zich zou kunnen
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beschermen tegen de Boze. Het is door Mijn voorspraak dat zielen begiftigd
worden met bijzondere genaden en bescherming tegen de invloed van de
Boze.
Bega niet de fout deze medaille af te wijzen, aangezien deze voor de hele
mensheid bestemd is en er veel wonderen mee gepaard zullen gaan!
Diegenen die deze afwijzen of proberen te verhinderen dat anderen deze
aannemen, zullen vooral aan de atheïsten – die in de grootste nood aan een
goddelijke tussenkomst verkeren – de zaligheid ontzeggen. Jullie moeten die
mensen, die God verwerpen, steeds voor Mijn Vaders Troon plaatsen en
barmhartigheid voor hun ziel afsmeken.
Zorg er a.u.b. voor dat de Medaille van Verlossing aan zoveel mogelijk
mensen verschaft wordt!
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd,
heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij
weggetrokken werden
Dinsdag 21 januari 2014 15.44u
Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de
keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan
ten einde.
Ik gaf de mens de vrije wil. Het is een geschenk. Ik liet Mijn kinderen dit
geschenk na, samen met nog veel andere. Hoewel zij ervoor kiezen hun eigen
wil te volgen, boven datgene wat Ik voor hen wens, respecteer Ik steeds hun
vrije wil.
Ik houd onvoorwaardelijk van Mijn kinderen. Ik zou nooit niet van hen kunnen
houden, ook al beledigen ze Mij op zoveel manieren. De vrije wil, die de
mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van
Mij weggetrokken werden vanwege de schitterende beloftes waarmee ze
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dagelijks verleid worden wanneer ze hunkeren naar schoonheid, rijkdom,
roem en macht, die hen allemaal van Mij wegvoeren.
Ik Ben hun toevlucht, maar dat begrijpen ze niet. In Mij zullen ze het begin
en het einde vinden van alles wat hun genoegen, vrede en liefde kan
bezorgen.
Hoewel de Boze de vrije wil, die Ik de mens gaf, gebruikt heeft om hen te
verleiden, zal Ik alle zondaars terug naar Mijn Rijk brengen zodra zij zullen
beseffen dat alles wat zij nagestreefd hadden om hun vrede te bezorgen,
hen niet heeft kunnen vervullen. Het moment waarop Mijn Koninkrijk
voltooid zal zijn, is dichtbij. De zielen zullen, dat beloof Ik jullie, zich ertoe
gedwongen voelen naar Mij, hun geliefde Vader, te komen rennen wanneer
die tijd er aankomt. Ze zullen dan de spinnenwebben voor hun ogen, de
harde bolster om hun hart en de duisternis in hun ziel afwerpen en Mij
opzoeken.
Mijn kinderen, vertrouw altijd op Mijn grote liefde voor ieder van jullie, want
hoe zou het anders kunnen? Jullie zijn van Mij, zoals een ledemaat, een stuk
van Mijn Hart. Jullie wegduwen en verbannen zou zijn als het verliezen van
een stuk van Mijzelf. Haast jullie dus wanneer Ik de laatste oproep doe en
nadat alle maatregelen genomen werden om jullie hart te winnen. Ik zal aan
het wachten zijn. Ik zal jullie meenemen en jullie in Mijn heilig Rijk hullen, weg
van alle kwaad.
Op die dag zullen jullie je wil vergeten en verstrengeld raken met de Mijne,
aangezien jullie er niets meer aan zullen hebben, deze niet meer van belang
zal zijn, want wanneer jullie bij Mij thuiskomen, zullen wij eendrachtig
verenigd zijn.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste
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Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit
voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft
Vrijdag 24 januari 2014 20.05u
Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal
maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn
Zoon goedgekeurd werden.
Ik zal Mij bekendmaken op heilige plaatsen, waaronder Lourdes, Fatima, La
Salette en Guadalupe. Ik zal ook te Garabandal verschijnen. Deze
verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, net zoals Mijn Zoon het
opgedragen heeft.
Ik zal door uitverkoren zielen gezien worden, met de zon achter Mijn hoofd.
Twaalf sterren zullen een cirkel vormen en rond de doornenkroon geweven
zijn, die tijdens de kruisiging door Mijn Zoon gedragen werd en die op Mijn
hoofd gezet is, als een teken voor allen om Mijn voorbeeld te volgen. Mijn
taak bestaat erin om al Gods kinderen langs het pad van de Waarheid te
leiden en hen naar Mijn Zoon te brengen.
Wanneer deze verschijningen plaatsvinden, zal er - vooral bij diegenen die
Mij hulde bewijzen - geen twijfel over bestaan dat Ik de waarheid spreek als
Ik zeg dat weldra het beslissende pad, dat jullie naar Mijn Zoon zal voeren,
via het Boek der Waarheid zal lopen.
Wanneer jullie Mij, jullie Moeder, navolgen, zal Ik jullie meenemen en jullie
naar Mijn Zoon toe leiden. Mijn Zoon heeft vele wonderen beloofd, waardoor
Hij jullie ogen kan openen voor de profetieën die Hij door Mijn eigen missie
aan de wereld gaf. Velen aanvaarden niet dat Ik in deze bijzondere
verschijningsplaatsen verscheen en verwerpen het belang ervan voor de
redding van zielen.
Wanneer Ik nog een laatste keer op deze plaatsen verschijn, en Mijzelf
voorstel als de Moeder van de Verlossing, dan zullen jullie je ervan bewust
zijn dat deze missie Mijn laatste is, en dat alle verschijningen tot deze laatste
missie leiden om de wereld de redding te brengen, die het geboorterecht
van iedere persoon is.
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Verheug jullie, want deze dagen zijn dichtbij en wanneer jullie over deze
dingen horen, weet dan dat als deze profetie vervuld wordt, deze alleen van
Mij, jullie geliefde Moeder, de Moeder van de Verlossing, Moeder van God,
afkomstig kon zijn.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk
goed en werkelijk begrepen worden
Vrijdag 24 januari 2014 20.19u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale
verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten
dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. Het is door
Mijn geliefde Moeder dat er meer zielen naar Mij gebracht worden. Haar rol
heeft er altijd in bestaan Mij te dienen voor het welzijn van de mens. En nu
zal de rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres eindelijk echt helemaal
begrepen worden.
Ik zal iedere ziel de kans geven Mijn machtig ingrijpen te aanschouwen zodat
Ik hen kan bekeren. Door de bekering kan Ik er miljoenen redden. De belofte
van redding werd door Mij gedaan en door Mijn kruisdood vervuld. Ik zal nu
de zielen verzamelen die Ik door deze missie tot Mij zal trekken, en Ik zal de
Waarheid van Mijn Woord overal verspreiden.
Diegenen aan wie de Waarheid nooit gegeven werd, zullen deze voor de
allereerste keer aangereikt krijgen. Diegenen die de Waarheid kregen, maar
die deze vergeten zijn, zullen aan Mijn belofte herinnerd worden. Diegenen
die de Waarheid wel kennen, maar die deze veranderd hebben om deze te
schikken naar hun eigen verlangens, zullen eraan herinnerd worden dat er
slechts één Waarheid kan zijn.
Ik breng de mensheid de Waarheid op een moment dat hun geest verward,
hun ziel verscheurd door twijfel is – maar Ik zal hun angsten verlichten. Alleen
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Ik, Jezus Christus, hun Redder, heb de macht om zo in te grijpen. Alleen Ik heb
de macht hun vrede te brengen en hun de zaligheid te bezorgen die hun
rechtmatig toebehoort.
Al de draden van deze missie worden samengetrokken om een patroon te
vormen. Wanneer de verschillende delen verbonden en zoals de stukken van
een puzzel aaneengevoegd worden en wanneer al de stukken beginnen te
versmelten, zal dan het uiteindelijke beeld duidelijk worden. Bovendien
zullen jullie overal Mijn aanwezigheid aantreffen – wat allemaal gelinkt is aan
elke authentieke heilige missie die door Mijn Vader aan de wereld geschonken
wordt, tot 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 voorzegd aan de profeten Daniël en Johannes
de Evangelist. Mijn Vader bezorgt jullie thans in deze tijd de Waarheid, maar
Hij doet dat stukje voor stukje, beetje bij beetje, tot het laatste stuk het
geheel vormgeeft. Pas dan zal het Boek der Waarheid steekhouden. Pas dan
zullen de laatste hindernissen overwonnen zijn, waarbij het overgrote deel
van de mensheid zal zingen en blij zijn in afwachting van Mijn Tweede Komst.
Pas wanneer Mijn missie voltooid is, zal de Grote Dag aan de wereld
aangekondigd worden.
Ga in vrede en weet dat wanneer jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen, Ik
het laatste deel van Mijn Vaders Verbond kan voltooien en jullie naar het
domein van Zijn Almachtig Koninkrijk kan brengen.
Jullie Jezus

Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start
gegaan
Zondag 26 januari 2014 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met
bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor
de zielen.
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Wat doet het ertoe als jij en Mijn geliefde trouwe zielen, die weigeren van
Gods Woord af te wijken, afgewezen worden? Wat maakt het uit of ze jullie al
dan niet verachten? Hun menselijke meningen, die het Woord ontkrachten,
spelen geen rol bij jullie streven naar eeuwige zaligheid. Wanneer jullie Mij
verheerlijken en Mijn heilig Woord in ere houden, zullen jullie van alle kanten
bekoord worden om Mij de rug toe te keren.
Zovelen zullen deze missie verwerpen tot de verschrikkelijke waarheid tot hen
doordringt, zodra zij getuige zullen zijn van de godslasteringen die uit de mond
van de Valse Profeet zullen vloeien. Wanneer iemand het bestaan van de
Heilige Drie-eenheid tegenspreekt, het hart heeft om onder het dak van Mijn
Kerk het gewaad van een hogepriester te dragen en jullie er dan van
probeert te overtuigen dat wat jullie tot nu toe als juist gekend hebben dat
niet langer meer is, zullen jullie weten dat de geest van het kwaad Mijn Kerk
van binnenuit overspoeld heeft.
Wanneer jullie nu omringd worden door nieuwe ideologieën, nieuwe
leerstellingen, en er jullie verteld wordt dat het menselijk ras vandaag deze
veranderingen vereist, zal dat de tijd zijn waarin er niet langer aan Gods
verlangens gehoor gegeven wordt. Wanneer in plaats daarvan door de mens
gemaakte leerstellingen, vol dwaling en gebreken, de zonde als niet meer
bestaande verklaren, zal het moment waarop Ik Mijn vijanden zoals
voorzegd zal verpletteren, dichtbij zijn.
Er zullen er nog veel meer van jullie de Waarheid en de vreselijke oneer die
Mij, Jezus Christus, in Mijn Kerk op aarde zal toebedeeld worden, gaan inzien.
Die trouwe dienaren zullen de goddeloosheid herkennen, en dan zullen velen
van hen vluchten. Maar wanneer het moment daar is en deze keuze jullie
allemaal voorgelegd wordt, zullen velen Mij jammer genoeg verlaten en
deelnemen aan heidense praktijken.
Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan. De waarheid
van Mijn Woord zal uit jullie grondwet, jullie scholen verbannen worden tot
het uiteindelijk binnen Mijn eigen Kerk verketterd zal worden. Diegenen van
jullie die menen dat dit nooit zou kunnen gebeuren – dat God deze dingen
nooit zou toestaan – vergissen zich. Deze verschrikkingen zijn toegestaan bij
de laatste zuivering van de mens voor Mijn Tweede Komst. Als jullie niet
waakzaam blijven, zullen jullie ertoe gebracht worden deel te nemen aan
een reeks ceremonieën die geen huldebetoon aan God zullen zijn, ongeacht
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hoezeer jullie Mij beminnen. Als deze Mij geen eer bewijzen, dan moeten
jullie je afvragen waarom dat zo is. Waarom werden deze veranderingen
doorgevoerd, en waarom zo plotseling? Het antwoord is tijd – want er rest
er nog weinig.
De race om aan beide kanten zielen voor zich te winnen, zal tot een felle strijd
leiden. De ene kant zal jullie ervan overtuigen het Woord van God te
verwerpen voor verachtelijke praktijken, die Satan zullen verafgoden. Hun
zaak om Mij uit Mijn Kerk te verwijderen, zal zo gewiekst voorgesteld worden
dat ze zelfs diegenen om de tuin zullen leiden die bedreven zijn in Mijn
Woord. De andere kant zal afzien vanwege hun trouw aan niet enkel deze
boodschappen, maar ook aan het ware Woord van God dat in Mijn Vaders
Boek aan de wereld gegeven werd.
Jullie Jezus

God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om
Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen
Maandag 27 januari 2014 17.18u
Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is.
Wanneer Ik een geschenk van deze omvang aan de wereld geef, wordt dat
gedaan uit een plichtsbesef dat voortkomt uit Mijn grote liefde voor al Mijn
kinderen.
Ik waarschuw jullie om jullie allemaal te beschermen. In echt elke boodschap
die Ik je voor de wereld geef, onthul Ik een deel van Mij aan jullie. Aan jou,
Mijn dochter, toon Ik Mijn groot verlangen om hecht te worden met Mijn
kinderen. Ik laat je Mijn mededogen, Mijn vreugde, Mijn afkeuring, Mijn
boosheid, Mijn liefde en Mijn barmhartigheid blijken. Waarom vrees je Mij
dan wanneer ik zo Mijn hand uitsteek? Je hoeft een Vader die van heel Zijn
kroost houdt, en in het bijzonder van de zondaars die openlijk elke Wet
schenden die door Mij aan jullie gegeven werd om de mensheid in Mijn
tederheid te trekken, nooit te vrezen.
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Kinderen, wees klaar om Mijn grootse barmhartigheid te aanvaarden! Open
jullie hart om Mij, jullie geliefde Vader, te verwelkomen! Bereid jullie erop
voor om Mij te begroeten en roep op Mij telkens angst jullie bekruipt wanneer
jullie je bij deze boodschappen proberen neer te leggen! Deze boodschappen
zijn uniek. Ze worden aan de wereld geschonken door de Heilige Drieeenheid. Ze worden door Mij als de belangrijkste missie op aarde
beschouwd sinds Ik Mijn enige Zoon zond om jullie te verlossen.
Dit Woord, Mijn Woord, zou met een minzaam en dankbaar hart aangenomen
moeten worden. Verwelkom Mijn woorden! Wees tevreden met de
wetenschap dat alles wat is binnen de grenzen van Mijn bevel blijft en altijd
zal blijven! Ik Ben al wat is en zal zijn. Alle beslissingen aangaande de
toekomst van de mensheid en het lot van de komende wereld blijven bij Mij.
Ik zou jullie nooit opzettelijk schrik aanjagen, kinderen. Wat Ik wel zal doen, is
jullie op Mijn Nieuw Koninkrijk voorbereiden zodat jullie geschikt worden om
het binnen te treden – wanneer alle pijn en verdriet er niet meer zullen zijn.
Wees in vrede, Mijn mooie, begerenswaardige kinderen! Jullie zijn alles voor
Mij. Hiertoe reken Ik jullie allen. Alle zondaars. Al diegenen die Mij niet willen
erkennen. Al diegenen die Satan verafgoden. Al Mijn gelovige kinderen.
Diegenen wier ziel weggerukt werd. Jullie behoren alleen Mij toe. Ik zal niet
één ziel links laten liggen in deze poging, Mijn laatste poging, om de wereld op
de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon voor te bereiden.
Niet één van jullie zal door Mijn hand van barmhartigheid ongemoeid
gelaten worden. Laat Mij jullie hart openen zodat jullie door Mijn hand
gezegend worden!
Zeg tot Mij: “Liefste Vader, steek de hand uit en raak met Uw hand van
barmhartigheid mijn lichaam en ziel aan. Amen.” Ik zal onmiddellijk gehoor
geven aan jullie oproep.
Ga heen, Mijn kleintjes, en wees in vrede want Mijn tussenkomst zal jullie
zaligmakende genade zijn, hoe moeilijk de komende periode ook zal zijn.
Terwijl Ik jullie wenk om naar Mij, jullie Vader, te komen, zal Ik met liefde in
Mijn hart staan wachten om de deur naar Mijn Nieuw Paradijs te openen.
Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil
bijeen te brengen. Die dag komt dichtbij, en Mijn Hart verheugt zich in
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afwachting van het moment waarop de mens terug naar zijn rechtmatige
plaats naast Mij komt.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het
Woord van God
Dinsdag 28 januari 2014 23.15u
Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid
in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! Het Woord
staat daar zichtbaar voor iedereen, zoals het al eeuwen is. De heilige Bijbel
bevat de Waarheid en al wat van de mensheid verwacht wordt, wordt in de
bladzijden ervan blootgelegd.
Alles wat uit de mond van de profeten en Mijn leerlingen vloeide, die door de
Heilige Geest geleid werden, is daarin opgenomen. De Waarheid ligt vervat in
het Woord – dat wil zeggen Mijn Vaders Boek. Dus waarom trekt de mens dan
de geldigheid van het Woord in twijfel? Alles wat aan de mens ter wille van
zijn ziel gegeven werd, kan in de heilige Bijbel teruggevonden worden.
De Waarheid wordt door de zielen op verschillende manieren verteerd. Zij, die
nederige zielen zijn en die het Woord van God aanvaarden, stellen het niet in
vraag. Anderen nemen het aan en verwerpen dan delen ervan tot het niet
langer op de Waarheid gelijkt. Verder zijn er diegenen die het Woord nooit
zullen aannemen omdat het hen maar weinig interesseert. Zij zien de
Waarheid vervat in de heilige Bijbel als niets meer dan folklore.
Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God.
Diegenen die dat wel doen, nemen slechts de gedeelten aan die aantrekkelijk
zijn voor hun eigen levensstijl en trekken weg van Gods Wetten waarvoor ze
geen affiniteit voelen. Vandaag de dag is de Waarheid die onderwezen wordt
maar een zwakke afspiegeling van wat er in de Bijbel staat.

~ 36 ~

Ik spreek jullie nu over de Waarheid om drie redenen. De eerste is om jullie
aan het Woord der Waarheid te herinneren – dat opgenomen is in Mijn
Vaders Boek. De tweede bestaat erin het feit te versterken dat jullie het
Woord van God niet kunnen herschrijven. Ten derde zodat Ik Gods kinderen
kan voeden met het Woord van God in een tijd dat dit jullie weldra onthouden
zal worden. Ik doe dat nu door het Boek der Waarheid, dat jullie door de
profeten beloofd werd. Als de Waarheid jullie niet goed afgaat, aanvaarden
jullie het Woord van God niet. Als jullie het Woord van God niet aanvaarden,
kan Ik jullie niet naar Mijn Nieuw Koninkrijk brengen en jullie de zaligheid
bezorgen die Ik jullie beloofde toen Ik om jullie zonden aan het kruis stierf.
Jullie Jezus

Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden
zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer
Woensdag 29 januari 2014 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die
weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk
en zondig leven vervalt.
Doordat Mijn Woord al zolang door zovelen verworpen werd, hebben veel
mensen geen richtlijn of kennis als het aankomt op de keuzes die ze tijdens
hun leven maken. Zielen die ver van de Waarheid afgedreven zijn, hebben
slechts hun eigen verlangens en zelfrespect om hen te leiden. Zelfobsessie,
ontucht, zelfvoldoening en het zoeken naar materiële goederen zullen hun ziel
totaal verwoesten. Niets zal, noch kan, hen bevredigen. Wanneer ze tot de
diepste zonde gekomen zijn, zoeken ze dan actief de ziel van anderen op om
deze te belagen. Dat komt doordat Satan hun ziel zodanig verslonden heeft,
dat hij hen gebruikt om andere zielen in zijn verachtelijk val te trekken.
De moraal van de mensheid is zo diep gezonken dat deze geest van het
kwaad dagelijks miljoenen zielen opslokt. O, hoe wordt Mijn pijn
aangewakkerd en hoeveel werk is er nodig om deze plaag uit te roeien. Er zal
een tijd komen waarin maar een derde van het menselijk ras de genade
gegeven zal zijn om het verschil tussen goed en kwaad te ontrafelen.
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Diegenen die het kwaad toejuichen, in welke vorm dan ook, zullen het als een
goede zaak voorstellen. Er zal weldra een zeer moedig mens voor nodig zijn
om hardop te verklaren dat ‘dit verkeerd is’ zonder gedemoniseerd en
geminacht te worden voor wat als een irrationele uitbarsting gezien zal
worden.
O, hoe zullen Gods kinderen afglijden. De zielen met een versteend hart, met
een haat jegens anderen, een gebrek aan medeleven, hebzucht en de zucht
naar geweld, zullen massaal toenemen. Ze zullen in de wereld bewonderd
worden, terwijl ze tientallen jaren geleden gevreesd zouden zijn. Dat is de
reden waarom Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf
te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer.
Satans plan is zoveel mogelijk zielen te verderven. Mijn plan bestaat erin
deze teistering te stoppen, en Ik zal niet aarzelen om de tekenen te
verschaffen die nodig zijn om jullie bewust te maken van de liefde van God
en van de noodzaak om jullie adequaat op de komende wereld voor te
bereiden.
Wijs de hand van God nooit af! Leg het Woord van God nooit naast jullie neer,
want zonder deze dingen zijn jullie niets!
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze
missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal
verliezen!
Vrijdag 31 januari 2014 15.27u
Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet
verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het
geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op
aarde!
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Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, werd gedurende Zijn tijd op aarde gekweld,
geminacht en terechtgewezen tijdens Zijn missie om de Waarheid te
verkondigen. Diegenen die het Woord van God kenden, weigerden de
beloofde Messias te erkennen toen Hij voor hen stond. Zijn woorden werden
aan flarden gescheurd, maar desondanks werden deze niet genegeerd.
Wanneer God door Zijn profeten spreekt – en in het geval van Mijn Zoon, de
ware Messias – is het voor de mens onmogelijk het Woord te negeren.
Diegenen die het Woord van God niet aannemen wanneer het uit de mond
van de profeten stroomt, zullen het onmogelijk de rug kunnen toekeren.
Integendeel, hun haat zal hen kwellen en ze zullen geen moment vrede in hun
hart voelen.
Tijdens de kruisiging van Mijn Zoon werd Hij wreed behandeld en met een
goddeloze venijnigheid gemarteld - wat diegenen die op dezelfde dag met
Hem gekruisigd werden niet te verduren kregen. Nochtans waren zij
veroordeelde misdadigers en was het enige misdrijf van Mijn Zoon dat Hij de
Waarheid sprak. Wanneer door de profeten de Waarheid – het Woord van
God - gesproken wordt, is dat als een tweesnijdend zwaard. Het zal
sommigen vreugde en bijzondere genaden brengen, maar anderen zal het
angst bezorgen die haat kan teweegbrengen. Wanneer jullie dus haat zien in
de vorm van verdorven daden, leugens en het opzettelijk verdraaien van het
Woord, weet dan dat deze missie van God komt. De vele valse profeten die
momenteel op aarde ronddwalen, lokken zo’n reactie niet uit omdat ze niet
van God komen.
Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen
door zal verliezen! Bijgevolg zal het een zeer moeilijk pad zijn voor diegenen
die het volgen. Ik verzoek jullie dringend jullie bewust te zijn van diegenen die
zeggen dat ze in de naam van Mijn Zoon komen om dan te verklaren dat dit
Woord, het Woord van God, van Satan komt. Zij begaan één van de grootste
fouten van godslastering tegen de Heilige Geest. Bid, bid, bid voor die arme
zielen! Wees niet boos op hen! Jullie moeten in plaats daarvan smeken om
barmhartigheid voor hun ziel.
Om deze missie te beschermen tegen de verdorvenheid van Satan, vraag Ik
dat jullie dit krachtig gebed om Satan af te zweren, beginnen te bidden.
Wanneer jullie dit kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden,
zullen jullie deze missie van redding helpen beschermen en zullen jullie meer
zielen naar het domein van Gods Koninkrijk brengen.
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Kruistochtgebed (132) ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’
O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp.
Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren
en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen.
Amen.
Kinderen, jullie mogen niet vergeten dat het nooit gemakkelijk is wanneer
jullie Mijn Zoon Zijn kruis helpen dragen. Zijn lijden wordt dat van jullie
wanneer jullie Hem jullie trouw betuigen. Door volkomen op Hem te
vertrouwen en te volharden in jullie tocht om Hem te helpen zielen te redden,
zullen jullie sterker worden. Jullie zullen de moed, de kracht en de
waardigheid krijgen om boven de spot, de godslastering en de bekoringen te
staan, die dagelijks jullie deel zullen zijn tot de dag van de Tweede Komst van
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Ga in vrede! Stel al jullie vertrouwen in Mijn Zoon en roep steeds Mij, jullie
geliefde Moeder van de Verlossing, aan om jullie te hulp te komen in jullie
missie om de redding van de zielen te bevorderen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing
morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!
Vrijdag 31 januari 2014 16.13u
Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende
Waarschuwing spreek! 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 wonder zouden miljarden zielen naar de hel gaan.
En dus moet Ik jullie eraan herinneren dat jullie je op deze gebeurtenis
moeten voorbereiden, want dit zal bij velen een enorme pijn en lijden

~ 40 ~

veroorzaken. Het zal zijn alsof er velen in het laagste niveau van het vagevuur
gestort zijn, dat de ziel met een geweldige hitte zuivert en een verschrikkelijk
gevoel van wroeging teweegbrengt, wat pijn van het vlees veroorzaakt.
Veel zielen zullen jubelen. Niettemin zullen zelfs die zielen, die Mij nabij zijn,
ook zielsangst gewaarworden wanneer zij voor Mijn aangezicht hun
wandaden onder ogen moeten zien. De schaamte die zij zullen voelen, zal
echter snel vergeten zijn aangezien het Licht van Mijn barmhartigheid hen zal
verteren en hen met genaden zal vervullen. De zielen die Mij in het geheel
niet kennen, zullen gefascineerd zijn en velen zullen geloven dat ze gestorven
zijn en op de Laatste Dag door Mij berecht worden. Ook zij zullen jubelen
wanneer de Waarheid aan hen geopenbaard wordt. Die arme,
beklagenswaardige zielen dan, die genoegen scheppen in hun zondige leven,
zullen erg te lijden hebben. Sommigen zullen instorten en aan Mijn voeten
liggen, en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht omdat de pijn van het alleen
en weerloos voor Mij te staan, voor hen teveel om dragen zal zijn. Zij zullen
niet om Mijn barmhartigheid vragen, want hun haat voor Mij zit diep.
De zielen ten slotte die Mij volledig afgezworen hebben en zich naar lichaam
en ziel aan de Boze overgegeven hebben, zullen een nog grotere kwelling
ondergaan alsof ze in de diepten van de hel gekropen zijn. Velen zullen niet in
staat zijn Mijn aanwezigheid te verdragen, en zij zullen morsdood voor Mij
neervallen. Anderen zullen Mij proberen te roepen, maar zij zullen door de
Boze van Mij weggetrokken worden.
Nadat deze indrukwekkende tussenkomst van Mij heeft plaatsgevonden,
zullen er echter miljarden bekeerd zijn, en ook zij zullen zich dan bij Mijn
Restkerk aansluiten om boete te ondergaan voor die zielen die zich volledig
voor Mijn barmhartigheid afgesloten hebben, om Mij te helpen hun ziel te
behouden.
Alles zal goed komen, want uiteindelijk ben Ik geheel barmhartig, een en al
goedheid, een en al liefde. Aan diegenen die van Mij houden, zal in overvloed
het geschenk van Mijn liefde gegeven worden. Mijn liefde in hen zal het beeld
van Mijn Passie aanwakkeren, en dat zal hen ertoe aanzetten grote offers te
brengen als verzoening voor de zonden van de verdwaalde zielen die Mijn
barmhartigheid het meeste nodig hebben.
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Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want
deze zal jullie plotseling overvallen!
Jullie Jezus
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