Mijn trouwe leerlingen, onder wie priesters en de gewijde
dienaren van alle christelijke geloofsovertuigingen, zullen
dicht aan Mijn zijde blijven
Vrijdag 1 november 2013 23.17u
Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en
beïnvloedt al diegenen die zich venijnig tegen deze boodschappen kanten. Dit
zal tot nog meer verdorvenheid, leugens en met zorg uitgewerkte intriges
leiden, bedacht om deze missie te stoppen. Jullie moeten diegenen met
kwade tongen en diegenen die verteerd worden door geestelijke jaloezie, die
er alles aan zouden doen om te proberen deze missie – Mijn missie om aan
allen redding te brengen – te vernietigen, negeren.
Ik zeg tot jullie, tot iedereen die Mij volgt, dat deze boodschappen te
belangrijk voor jullie zijn om aan diegenen die jullie in Mijn naam haten, ook
maar enige aandacht te schenken. Want het is op Mij, Jezus Christus, dat zij
hun pijlen richten. Onthoud dat! Hun hoogmoed zal hen echter doen geloven
dat zij zo handelen omdat zij van Mij houden. Zij moeten weten dat Ik nooit
zou toestaan dat iemand in Mijn naam over een andere ziel dergelijke leugens
vertelt of gemene geruchten verspreidt.
Ik alleen, Jezus Christus, het Lam Gods, bezit de autoriteit om jullie in deze
tijd de waarheid te openbaren. Door de waarheid zullen velen van streek
raken en de waarheid zal bitter om slikken zijn, want ze is van een dergelijke
omvang dat enkel diegenen die in hun liefde voor Mij sterk staan, in staat
zullen zijn om deze aan te nemen. De waarheid, hoe moeilijk deze voor jullie
ook te verteren is, zal jullie bevrijden. Het zal jullie ogen openen voor het
kwaad wanneer het zich voordoet als goed, voor verdorven mensen die
godslasteringen verspreiden terwijl ze zeggen dat ze Mijn Woord spreken en
voor Mijn vijanden die Gods kinderen willen verderven.
Er zullen veel valse profeten opstaan, verspreid over alle naties, om te
verkondigen dat de leugens, die uit de mond van de Antichrist stromen, de
waarheid zijn. Ze zullen bovendien zeggen dat de Antichrist Mij is. Ze zullen
van alles over de Evangeliën zeggen dat juist zal lijken te zijn, en ze zullen
gebruik maken van passages uit de Heilige Bijbel, waaronder citaten van Mij,
om hun verachtelijke missies te rechtvaardigen. Maar diegenen die Mij
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kennen, zullen de leugens en de ketterijen, die verborgen zitten in hun
zogenaamde profetische woorden, steeds ontdekken. Ze zullen deze
boodschappen tegenspreken en verklaren dat Mijn Woord ketterij is. Het is nu
tijd om jullie af te sluiten van al die stemmen die jullie aansporen om naar
hen te luisteren in plaats van naar Mij. Jullie moeten je de waarheid, vervat in
de heilige Evangeliën, blijven herinneren. Jullie moeten naar Mij luisteren als
Ik jullie onderricht.
Weldra zullen al diegenen die Mijn Kerk in het verleden geleid hebben, al
diegenen die binnen Mijn Kerk Gods kinderen van het ware Woord van God
voorzien en al diegenen die trouw zullen blijven aan de waarheid, opzij
geschoven worden. De Katholieke Kerk zal een aantal alarmerende
verklaringen afleggen over de vraag waarom ze moet veranderen en elk deel
van haar structuur moet hervormen. Ze zal de zonden van degenen in Mijn
Kerk en van degenen die Mij verraadden, aanwenden als rechtvaardiging om
Mijn Kerk binnenstebuiten te keren. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen
aan de kant gezet en tot zondebokken gemaakt worden. Velen zullen
opgespoord worden en voordat zij afgedankt worden, zal door
onwaarheden, evenals door andere beweringen, hun goede naam geschaad
worden. Dat is de manier waarop veel gewijde dienaren uit Mijn Kerk
weggestuurd zullen worden zodat de vijanden van God van binnenuit de
macht volledig in handen kunnen nemen. Alle laster, die door de vijanden
van God tegen Mijn gewijde dienaren gepleegd wordt, zal publiekelijk
toegejuicht worden, en voorgesteld als een goede zaak waardoor de goede
naam van de Kerk intact blijft.
O hoe zullen jullie allemaal misleid worden en hoe zal de waarheid
verdoezeld, verborgen en vervolgens genegeerd worden. Al deze
veranderingen zullen in de toekomst snel tot stand komen, en de verspreiding
van deze dingen zal velen versteld doen staan. Te midden van dat alles zal er
verwarring, angst, droefheid en grote ellende heersen. Mijn Kerk zal zo
versnipperd raken, dat binnen haar muren alle vertrouwen gebroken zal zijn.
Dit zal een grote angst teweegbrengen en dan zal de Katholieke Kerk, op een
manier die aanvankelijk niet duidelijk zal lijken, in de nieuwe enewereldreligie een leidende kracht worden. Deze nieuwe gruwel zal een grote
liefde voor de armen en hongerigen in de wereld verkondigen. Maar Mijn
Woord zal deze niet prediken, noch zal deze Mijn Kerk trouw blijven.
Niettemin zal Mijn Kerk levend blijven.
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Mijn trouwe leerlingen, onder wie priesters en de gewijde dienaren van alle
christelijke geloofsovertuigingen, zullen dicht aan Mijn zijde blijven. Mijn
restant zal de tand des tijds doorstaan en kan nooit sterven, want Ik Ben de
Kerk. Ik kan nooit vernietigd worden.
Jullie Jezus

De grootste vervolging zal door Christenen aan Christenen
opgelegd worden
Zaterdag 2 november 2013 20.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet bij al Gods kinderen erop aandringen zich
eensgezind te verenigen om te bidden voor Mijn Kerk op aarde.
Mijn Hart kreunt momenteel want er wordt een grote haat tentoongespreid
tegenover diegenen die praktiserende Christenen zijn. De vervolging van de
Christenen zal in alle landen aanhouden, en dat omvat al diegenen die op dit
moment over de vrijheid beschikken om hun eerbetoon aan Mij in praktijk te
brengen. De grootste vervolging zal door Christenen aan Christenen opgelegd
worden. De geseling van Mijn Lichaam op aarde zal erbinnen op zijn ergst
zijn aangezien broeder zich tegen broeder en zuster zich tegen zuster zal
keren. Jullie zullen spoedig de afkondiging van de nieuwe gebeden zien, die
met de nieuwe liturgie ingevoerd zullen worden.
De voornaamste wijzigingen zullen betrekking hebben op de Heilige
Communie, waardoor deze voorgesteld zal worden als iets dat maar weinig
gelijkenis vertoont met Mijn kruisdood, toen Ik Mijn Lichaam voor alle zielen
overgaf. Door te verklaren dat de Heilige Communie het eendrachtig voor
God samenbrengen van de hele mensheid inhoudt, zullen jullie Mij
beledigen omdat dit in strijd is met de waarheid. De waarheid staat niet
langer voor de waarheid omdat er zovelen leugens verspreiden, overdrijven
en niet beseffen hoe gemakkelijk de waarheid gemanipuleerd kan worden.
Wanneer deze op een subtiele manier verdraaid wordt, zullen velen de
veranderingen, waarbij de waarheid niet aangehouden wordt, niet opmerken.
Leugens zullen de plaats van de waarheid innemen, het menselijk ras verdelen
en de scheiding van God teweegbrengen, wat tot de ondergang zal leiden.
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Koester steeds de waarheid want zonder zal de zon verduisteren, zal de
maan niet langer licht bieden wanneer de nacht valt en zullen de sterren niet
langer schijnen in die dagen, die de laatste duisternis, voordat Ik kom om
Mijn Koninkrijk op te eisen, zullen aangeven.
Tegen dan zal alleen de waarheid jullie redden.
Jullie Jezus

Ik geef geen mens het gezag om over een ander te oordelen,
over een ander kwaad te spreken of om de spiritualiteit van
een andere ziel te belasteren
Zondag 3 november 2013 19.07u
Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te
herkennen, bestaat erin te kijken naar de wijze waarop zielen, die door de
Boze geteisterd worden, zich gedragen. Ze zullen nooit rustig zijn. In plaats
daarvan zullen zij met een grimmige rusteloosheid obsceniteiten
uitschreeuwen, liegen en woedend brullen tegen hun doelwitten. Satan en
zijn demonen zijn op dit moment vreselijk woedend en zij zullen iedereen op
hun pad, die in deze tijden het Woord van God verkondigen, aanvallen.
Zielen die vol trekken zitten die met de duivel in verband gebracht worden zoals hoogmoed, arrogantie en een overdreven achting voor hun eigen
gebrekkige menselijke verstand - zullen op de voorste rij staan om diegenen
aan te vallen, die Mijn restleger leiden. Elke tactiek, elke daad en elke
verbale aanval zullen doorspekt zijn met een diepe, blijvende haat voor de
zielen die ze zullen aanvallen. Het resultaat van hun aanvallen zal altijd zijn
alsof jullie, de slachtoffers, in de maag geschopt werden – een klassieke
satanische aanval.
Wanneer jullie de achterklap, valse beschuldigingen en laster bekijken, die
tegen jullie, Mijn geliefde volgelingen gericht zijn, dan zullen jullie weten dat
dit nooit van Mij, jullie Jezus, zou kunnen komen. Ik geef geen mens het gezag
om in de ogen van God over een ander te oordelen, over een ander kwaad te
spreken of om de spiritualiteit van een andere ziel te belasteren. Alleen Ik,
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Jezus Christus, kan de mens om zijn zonden oordelen. Niemand anders heeft
dat recht gekregen, want dat behoort slechts Mij toe.
Wanneer jullie, met haat in jullie hart, in Mijn heilige naam over een ander
oordelen, zullen ook jullie overeenkomstig jullie werken door Mij
geoordeeld worden. Wanneer jullie een ander kind van God kwetsen en
hem als slecht bestempelen, dan zullen ook jullie in Mijn ogen als slecht
geoordeeld worden. Oog om oog – dat zal jullie straf zijn. Jullie denken
misschien dat jullie gerechtvaardigd worden wanneer jullie een andere ziel in
Mijn naam in diskrediet brengen, maar in plaats daarvan zijn jullie dan een
vijand in Mijn ogen. Diegenen die zich boven Mij verheffen door te beweren
dat hun menselijke kennis over geestelijke zaken hen superieur maakt,
moeten weten dat ze dan niets zullen worden. Wanneer jullie Mij loochenen
en verklaren dat Mijn heilig Woord uit de mond van de Boze komt, dan
hebben jullie je lot bezegeld en zullen jullie nooit Mijn aangezicht zien. Er
kan jullie geen barmhartigheid toekomen want jullie hebben dan tegen Mij
gelasterd.
Mijn waarschuwing aan diegenen die Mij verraden, is deze. Bestrijd Mij en
jullie zullen nooit zegevieren! Mijn macht is almachtig. Geen mens zal Mij ooit
verslaan. Toch zullen velen Mijn Hart breken wanneer ze met Mij proberen te
wedijveren, te kennen geven dat ze groter dan Ik zijn en zeggen dat hun
kennis superieur aan die van Mij is. Weg van Mij, jullie ondankbare mannen en
vrouwen – jullie zonden van godslastering zullen nooit vergeten worden!
Jezus Christus
Redder van de mensheid

De toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate Zijn
ondankbare kinderen in opstand komen tegen Zijn
almachtig Verbond
Maandag 4 november 2013 16.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van
de goddelijke strijd beseffen, die zich nu afspeelt tussen Mijn geliefde Vader
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en de Boze. Zo weinigen van jullie zouden ooit de hevigheid van deze grote
strijd, die al begonnen is, kunnen bevatten.
De engelen in de Hemel hebben de eindstrijd aangevat om de vijanden van
Mijn Vader op aarde te vernietigen. Terwijl de strijd woedt, zal deze overal
zielen opslokken. In het bijzonder zal deze de ziel van diegenen die in
duisternis verkeren en Mij niet echt kennen, ertoe verleiden om tegen
diegenen te strijden van wie de namen in het Boek des Levens staan.
Degenen die Mij niet kennen, die niet in Mij geloven, die niet in Mijn Vader
geloven en die niet geloven dat Satan bestaat, zullen aan de zijlijn toekijken
terwijl de twee christelijke strijdmachten op aarde botsen. Binnen de
Christelijke Kerken zullen beide partijen opgenomen zijn. Christenen aan beide
zijden zullen de grootste vervolging ondergaan, en zij zullen naar alle kanten
getrokken worden om hen aan te zetten Mij te verlaten.
Onschuldige zielen zullen door de haat, die hun door Gods vijanden betoond
wordt, gekwetst worden en Satan zal beide partijen als pionnen gebruiken in
een met haat gevulde agenda, wat op aarde tot een verschrikkelijke
verwoesting zal leiden. Deze verwoesting zal veroorzaakt worden door de
zonden van de mens en door hun verraad aan Mij. Hun afwijzing van God,
Mijn Vader, zal duidelijk worden zodra ze besluiten om de wetten, die op
Zijn bevel vastgelegd werden, te veranderen zodat ze ervoor kunnen zorgen
dat deze in hun zondige leven aanvaardbaar zijn. Weet dat dit tot een
vreselijke straf zal leiden!
De toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate Zijn ondankbare kinderen in
opstand komen tegen Zijn almachtig Verbond. Diegenen die zich op Mijn
Tweede Komst voorbereiden, zullen in een soort van gevangenschap
opgesloten zijn wanneer zij gedwongen zullen worden om leugens te slikken.
Als zij zouden weigeren om de ketterijen - die hun opgedrongen zullen
worden - te aanvaarden, zullen ze uit hun kerken verdreven worden. Mijn
Woord zal snel vergeten zijn. Alles waarvoor Ik jullie waarschuwde, zal
precies gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Diegenen die blind zijn voor de
waarheid zouden liever in een leugen leven omdat het gemakkelijker zal zijn
om leugens aan te nemen aangezien deze, door de manier waarop ze hen
voorgehouden zullen worden, zeer aantrekkelijk zullen zijn.
De ketterij zal aan de massa voorgesteld worden als onderdeel van een
nieuwe grondwet in Mijn Kerk, die niets met Mij te maken heeft. Allen zullen
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schreeuwen om deze te aanvaarden, want ze bleven niet waakzaam tot de tijd
waarvoor ze gewaarschuwd werden inzake de aanloop naar de Grote Dag.
Jullie moeten je nu op deze dag voorbereiden. Jullie moeten weglopen
wanneer Mijn goddelijkheid aangevallen wordt, want dat zal binnen Mijn Kerk
op aarde op veel manieren gebeuren. Laat jullie in met Mijn vijanden en jullie
zullen niet zegevieren! Negeer hen! Bid voor hun ziel en bereid jullie eigen
ziel voor, want weldra zal het allemaal voorbij zijn!
Jullie Jezus

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat
jullie je niet alleen zullen voelen
Dinsdag 5 november 2013 11.00u
Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen aan de laatste
voorbereidingen om ervoor te zorgen dat al Zijn kinderen redding gebracht
wordt. Zovelen van jullie zijn zich niet bewust van wat de Tweede Komst
precies inhoudt en daardoor bereiden jullie je niet voor. Velen van jullie
geloven dat het nog zeer lang zal duren voor dit zal plaatsgrijpen. Dus zullen
enkel diegenen die echt voorbereid zijn, klaar staan om Mij, hun Bruidegom,
te begroeten, getooid en aan Mij gepresenteerd zoals het betaamt. Anderen
zullen in slaap, onvoorbereid en verward zijn. Sommigen zullen niet in Mij
geloven tot Ik in elk deel van de wereld te zien ben. Sommigen zullen van de
schok sterven, maar de meesten zullen vervuld zijn van vreugde en
verwondering. Diegenen die zich lieten misleiden, zullen vergeven worden
als zij Mij smeken hun kwijtschelding te verlenen. Jammer genoeg zullen
velen Mijn grootse barmhartigheid weigeren omdat hun hart in steen
veranderd zal zijn en niets dit zal openen.
De komende tijd zal bol staan van de grote openbaringen en bijzondere
genaden die over jullie uitgestort worden. Ik doe dit om jullie sterker en
sterker te maken zodat jullie je ziel niet zullen verkopen in ruil voor wereldse
aanlokkelijkheden. Steeds meer van jullie zullen nader tot Mij komen en
aangezien Ik tot jullie ziel spreek, zullen jullie je te midden van de
verschrikking van de grote geloofsafval vredig voelen. Wanneer jullie deze
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verschrikking dan meemaken, zullen jullie beter uitgerust zijn om deze het
hoofd te bieden en anderen te helpen.
Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet
alleen zullen voelen, zelfs als jullie verworpen worden door diegenen die
niet beter weten. Toen Ik op aarde rondliep, stuurden de farizeeën er
zovelen van Mij weg. Hetzelfde zal nu gebeuren. Velen van jullie zullen ertoe
aangezet worden om niet enkel Mijn roep vanuit de Hemel in deze tijd af te
wijzen, maar ook Mijn onderrichtingen. Mijn onderrichtingen kunnen nooit
veranderd worden omdat ze de waarheid zijn en alleen de waarheid jullie
kan redden.
Jullie Jezus

Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen
bewijs zijn van de waarheid van de profetieën in het Boek
der Openbaring, die aan Mijn geliefde Johannes gegeven
werden
Donderdag 7 november 2013 18.35u
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Terwijl
de Grote Verdrukking voelbaar blijft, zullen zich veel gebeurtenissen
afspelen.
De vijanden binnen Mijn Kerk zullen, zonder enig gevoel van schaamte,
proberen aan te voeren dat een nieuwe seculiere ene-wereldkerk, die alle
zondaars en religies verwelkomt, door God goedgekeurd wordt. Wanneer
diegenen in Mijn Kerk de seculiere wereld verwelkomen, zal deze niet langer
de waarheid volgen. Wanneer jullie een ware volgeling van Mij zijn, zal jullie
geloof in jullie daden en werken te zien zijn. Wanneer jullie de Mijnen zijn,
zullen jullie trouw blijven aan het Woord van God. Wanneer jullie Mijn
Woord onderhouden, dan zijn jullie gehoorzaam aan alles wat Ik jullie
leerde. Wanneer jullie niet van Mij zijn, zullen jullie je broeders en zusters
vervloeken. Wanneer jullie de Mijnen niet zijn, zullen jullie diegenen haten,
die van Mij zijn. Wanneer jullie menen dat jullie eeuwig leven zullen hebben
zonder het te moeten verdienen, dan vergissen jullie je zeer.
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Als jullie zeggen dat de zonde natuurlijk is, en dat een louter rechtvaardige en
eerlijke God elke zonde zou vergeven, dan is dat waar. Maar als jullie geloven
dat het eeuwig leven jullie natuurlijk recht is en dat jullie niet eerst tot inkeer
moeten komen, dan ontkennen jullie de waarheid. Ik houd van eenieder van
jullie. Ik zou nooit wreed, nors, gemeen en grof zijn of één van Gods
kinderen kwetsen. Maar Ik zal de deur naar Mijn Koninkrijk nooit voor om het
even welke zondaar openen, tenzij ze echt berouw tonen over hun
wangedrag. Wanneer Ik jullie naar de zaligheid leid, dan open Ik elke deur
zodat Ik jullie op de laatste dag kan verwelkomen. Vele deuren openen zich nu
maar er zijn er weinigen die deze binnengaan. Niet één van jullie zal Mijn
Koninkrijk betreden, tenzij jullie Mijn Woord, dat jullie in de heilige Evangeliën
gegeven werd, gehoorzamen. Jullie geloof moet zuiver zijn. Jullie liefde voor
elkaar moet oprecht zijn, en jullie gehoorzaamheid aan Mijn Woord zal jullie
het geschenk van eeuwig leven bezorgen.
Velen die zich Christenen noemen, zijn Mijn Kerk ontrouw. Jullie ontvangen
Mij in de Heilige Communie met zwartgeblakerde zielen. Jullie negeren Mijn
onderrichtingen en vergoelijken zonden waarvan jullie, in jullie ogen, menen
dat ze onbeduidend zijn. Met een kwade tong verspreiden jullie leugens
over anderen en jullie veroordelen er velen in Mijn heilige naam. Jullie
kregen de waarheid in de heilige Evangeliën, maar toch brengen jullie niet in
praktijk wat deze jullie leren. Mijn liefde voor jullie houdt in dat - hoewel velen
van jullie de redding, die Ik de wereld door Mijn kruisdood schonk, niet
verdienen – Ik jullie allemaal toch nog de kans zal geven om tijdens Mijn
Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik voor jullie verschijn om jullie te helpen
beslissen of jullie al dan niet Mijn geschenk zullen aannemen, de waarheid in
te zien.
Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen bewijs zijn van de
waarheid van de profetieën in het Boek der Openbaring, die aan Mijn geliefde
Johannes gegeven werden. Wanneer jullie de Kerk een verbond met de
seculiere wereld zien aangaan, zullen jullie weten dat voor Mijn missie de tijd
gekomen is om over de hele wereld zielen te verzamelen.
Jullie Jezus
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Moeder van de Verlossing: Wanneer een missie – die
beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal
daartegen geen haat tentoongespreid worden
Vrijdag 8 november 2013 12.09u
Mijn lieve kinderen, als Gods gekoesterde kleintjes, mogen jullie nooit
toelaten dat meningsverschillen omslaan in haat voor elkaar. De Boze creëert
verschrikkelijk leed onder jullie door zijn snode teistering te verbreiden, en
dan vooral tegen Gods uitverkoren zieners en profeten.
Wanneer God aanwezig is in een missie, die door Hem op aarde bekrachtigd
wordt, teneinde zielen te redden, zal Satan deze altijd aanvallen. Jullie zullen
Gods ware profeten herkennen aan de vervolging en haat die hun betoond
wordt. Jullie zullen hen herkennen aan de publieke afwijzing van hun missies
en de tegen hen gerichte, verdorven acties die hen toegebracht worden.
Wanneer een missie – die beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal
daartegen geen haat tentoongespreid worden omdat Satan diegenen die hij
misleidt nooit publiekelijk zal aanvallen. Wanneer Mijn Zoon zich
bekendmaakt, zal Hem altijd geweld aangedaan worden aangezien de zonde
van de mens hem van God scheidt. Toen Mijn Zoon op aarde rondliep,
schreeuwden ze overal waar Hij kwam naar Hem. Ze vervloekten Hem en
gooiden stenen naar Hem en al diegenen die Hem volgden. En terwijl ze
Hem als bedrieger bestempelden, kropen ze voor de vele valse profeten die
met Hem probeerden te wedijveren. Hetzelfde zal gelden als Hij Zijn laatste
tocht maakt om al diegenen te verzamelen, die in Hem en met Hem blijven.
Hij zal al diegenen verenigen, die leven volgens Zijn onderrichtingen en die
trouwe en nederige dienaren blijven. Vervolgens zal Hij, met de hulp van Zijn
Restkerk, strijden tot het bittere einde om zoveel mogelijk zielen te behouden,
met inbegrip van de ziel van al Zijn vijanden en van al diegenen die weigeren
Hem te accepteren.
Als jullie van Mijn Zoon houden, mogen jullie Hem nooit kwetsen door elkaar
te haten. Mijn Zoon heeft jullie verteld dat jullie niet met Hem in vereniging
kunnen blijven wanneer er haat in jullie hart aanwezig is.
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Bid, bid, bid dat jullie allen, die zich als Christenen bestempelen, het
voorbeeld dat door Mijn Zoon gesteld werd, zullen navolgen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap
beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te
evalueren
Zaterdag 9 november 2013 11.48u
Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap
beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren. In plaats
van de waarheid over Mijn Woord - dat uit de wijsheid van God voorkomt - te
verkondigen, zullen ze het beginnen te verdraaien om het zo een moderner
imago te verschaffen.
Al Mijn woorden, vervat in het heilig Evangelie, zullen anders
geïnterpreteerd worden. Zij zullen zeggen dat Mijn Woord iets nieuws
betekent, dat in de wereld van vandaag meer ter zake doet. Ze zullen
voorbeelden trachten te geven over hoe Ik jullie zou onderwijzen als Ik in
deze tijd op aarde zou rondlopen. De eenvoud van het Woord van God, dat
voor iedereen bedoeld is, zal verdwenen zijn. Degenen die intelligent en
deskundig zijn, en die trots zijn op de vooruitgang van de mens in de wereld
van de wetenschap, zullen dan beledigende verklaringen beginnen af te
leggen.
De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omhelzen,
die wat in de Heilige Bijbel vervat ligt, in diskrediet zullen brengen. Ze zullen
wat naar hun eigen zeggen nieuwe bewijzen zullen zijn, bekendmaken, die in
twijfel trekken hoe de wereld geschapen werd. Ze zullen verder zeggen dat
veel van wat in de Bijbel opgenomen is, gewoon metaforen zijn, bedoeld om
onder de mensen vrede te creëren. Ze zullen de boodschap van het
humanisme, van liefde voor elkaar inzake jullie vermogen om voor de
armen, ongeschoolden en noodlijdenden te zorgen, gebruiken als een
vervanging voor de waarheid, die jullie in de Evangeliën gegeven werd.
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Daarop zullen nieuwe, valse leerstellingen die op de waarheid lijken, door
priesters omhelsd worden, en enkel diegenen die standvastig bij Mijn Woord
blijven, zullen de waarheid levend houden.
Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie merken dat maar zeer weinigen nog
naar de waarheid – het Woord van God – zullen luisteren, dan moeten jullie
elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in Mijn Kerken, die de ketterijen – die
ingevoerd zullen worden – zullen toejuichen, aan de waarheid blijven
herinneren, want velen van hen zullen niets wijzer geworden zijn. Zij zullen
Mij in zoverre afvallen, dat ze dergelijke veranderingen gewillig zullen
accepteren. Voor de kleingelovigen zal het gemakkelijker zijn om het woord
aan te nemen van diegenen die hervorming eisen, dan aan het Woord van
God trouw te blijven.
De oproep om de eerste veranderingen zal spoedig gedaan worden. Met een
beminnelijkheid die zal geruststellen, en gepassioneerde praatjes over de
noodzaak om als één verenigde wereld op te staan – om allen liefde en
verdraagzaamheid te kunnen betonen – zullen jullie in de grootste dwaling
geleid worden. Velen zullen erdoor geschokt zijn, hoe snel Mijn Kerk de
seculiere wereld zal lijken te omhelzen. Velen zullen verrukt zijn over de
manier waarop verschillende religies, heidenen en ketters zich zullen
verdringen om tot deze nieuwe, menslievende ene-wereldkerk toe te treden.
Ze zullen zeggen: “Eindelijk heeft een kerk die verdraagzaam is, naar iedereen
de hand uitgestoken.” Ze zullen zich niet langer schamen om tegenover God
ongehoorzaamheid te tonen. In plaats daarvan zullen ze trots verkondigen dat
hun verachtelijke zonden niet enkel aanvaardbaar zijn in de ogen van God,
maar dat deze ook helemaal niet langer als zonden beschouwd worden. Dit zal
overal grote vreugde teweegbrengen.
Voor het eerst in de geschiedenis zullen diegenen die Mijn Kerk tot dwaling
voeren, bemind en aanbeden worden, en zal er vrijwel geen kritiek op hen
zijn.
De grootste ketterij, niet meer gezien sinds Mijn kruisdood, zal nu Mijn Kerk
op aarde verslinden. Ze zullen Mijn Kerken met beledigende, heidense
symbolen vullen en Ik zal nergens meer te zien zijn. En terwijl zij de
gebouwen bezetten, die ze creëerden om Mij te aanbidden, zal Mijn ware
Kerk – bestaande uit diegenen die trouw blijven aan de waarheid – de enige
ware Tempel van God worden, want zij zullen de ontheiliging van Mijn
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Lichaam nooit accepteren. Hun geloof zal hen in staat stellen om de
Evangeliën te verspreiden en het vuur van de Heilige Geest brandend te
houden.
Jullie Jezus

God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke evaluatie zal
steek houden wanneer twee zonnen te zien zijn
Zondag 10 november 2013 15.00u
Mijn liefste dochter, het is Mijn verlangen om zeer spoedig al Mijn kinderen te
verzamelen om getuige te zijn van Mijn belofte. Mijn groots geschenk zal
midden in de verschrikkelijke, geestelijke vervolging komen, wanneer alles
wat Ik Ben, geloochend zal worden. Er zullen nieuwe goden, die geen van allen
bestaan, aan de wereld voorgesteld worden. Onder een schitterende façade
zijn deze bedacht om alle geloof in Mijn bestaan te beëindigen. Al deze
ketterij zal het Licht van God doven.
Weldra zullen de sterren niet langer in alle hevigheid schijnen. Weldra zullen
nieuwe, onverwachte tekenen - die alle menselijke begrip van de
wetenschap zullen tarten – door Mij aan een ongelovige wereld getoond
worden, als het begin van Mijn ingrijpen geopenbaard wordt. Geen enkele
wetenschappelijke evaluatie zal steek houden wanneer twee zonnen te zien
zijn. Door de beperkte kennis van de mens zal geen enkele omschrijving steek
houden. Nochtans zullen zij elk teken, dat vanuit de Hemel aan de wereld
gegeven wordt, gebruiken om te zeggen dat er ander menselijk leven in het
universum bestaat.
Ik Ben de Schepper van alle leven. Ik schiep de mens. Ik schiep de wereld.
Ontken dat nooit, want als jullie dat wel doen, zullen jullie een valse leer
volgen. Elke tussenkomst van de Hemel – en er zullen er vele zijn – zal
weggeredeneerd worden. Wanneer jullie deze tekenen zien, weet dan dat de
dag van de Tweede Komst dichtbij is.
Ik vraag jullie, lieve kinderen, Mij nooit te loochenen of Mijn belofte om de
wereld de definitieve vrede en verzoening te brengen - die jullie toebehoort

~ 13 ~

als jullie dit op Mijn, en niet jullie eigen, voorwaarden zullen aanvaarden nooit te ontkennen. Mijn Wil staat op het punt eindelijk volbracht te
worden. Om jullie voor te bereiden, zal Ik de wereld aan de Hemel, in het
universum en in het planetenstelsel veel mirakels schenken. Wanneer jullie
deze gebeurtenissen aanschouwen, wil Ik dat jullie blij zijn, want dan zullen
jullie weten dat Ik de terugkeer van Mijn Zoon, om Zijn belofte van eeuwige
redding te voltooien, inluid.
Veeg de tranen uit jullie ogen! Ik weet hoe moeilijk jullie beproevingen zullen
zijn. Ik spreek hier over al Mijn kinderen, waaronder zowel de gelovigen en
niet-gelovigen als diegenen die aan verschrikkelijke zonden schuldig zijn –
niemand van jullie wordt uitgesloten. Wanneer jullie je met Mijn Zoon
verzoenen, zullen jullie van Hem deel gaan uitmaken en dan zullen jullie voor
eeuwig met Hem in het Paradijs leven.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

Moeder van de Verlossing: De redding behoort jullie slechts
toe door de verzoening met God
Zondag 10 november 2013 15.20u
Mijn lief kind, Mijn taak als Moeder van de Verlossing bestaat erin om jullie te
herinneren aan alles wat Ik jullie door de eeuwen heen verteld heb. Houd van
elkaar zoals Mijn Zoon van jullie houdt! Betoon iedereen mededogen en dan
vooral diegenen die jullie vervolgen! Luister naar wat Ik aan de zieners in La
Salette en Fatima geopenbaard heb en bestudeer hen tot in de kleinste
details! Zeer weinig van wat Ik opdroeg, werd door jullie uitgevoerd. Mijn
waarschuwingen werden weggewuifd en de gevolgen van het negeren van
wat jullie gegeven werd, zullen nu werkelijkheid worden.
Wanneer de Hemel aan de mensheid boodschappen openbaart, is dat net als
het zich in verbinding stellen met een grote, stenen vesting. Een aantal van
Mijn openbaringen sijpelden door en werden opgevolgd. Vele werden door de
kleingelovigen gewoonweg verworpen en de vesting werd dan
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ondoordringbaar voor de tussenkomst van de Hemel, die jullie gegeven wordt
om jullie geloof te vermeerderen en jullie veilig in Gods armen te houden.
Mijn rol als Medeverlosseres houdt in dat Mijn macht over de duivel
versterkt werd op een manier die Mij niet eerder door God verleend werd.
Het is nu dus het tijdstip waarop alle devotie tot Mij door de vijanden van
God voorzichtig afgewimpeld zal worden. Wanneer verering voor Mij haastig
afgehandeld wordt en wanneer het verzoek om landen tegen het
communisme te beschermen, verdraaid wordt, dan zullen Mijn wensen niet
uitgevoerd zijn. Ik zal van nu af aan een zeldzaamheid zijn in het officiële
patronaat dat Mij, de Moeder van God, doorgaans in de Kerken van Mijn
Zoon op aarde verleend wordt. Mijn macht over het Beest zal ontweken
worden door de verwijdering van Mijn beeltenis, Mijn heilige Rozenkrans en
andere devoties tot Mij, uit veel Katholieke Kerken.
Vervolgens zullen de tempels van God alle sporen van Mijn Zoon, Jezus
Christus, verwijderen ter voorbereiding op het Beest dat zal komen en op de
troon in de hoogste tempel van God plaats zal nemen. Verder zal de ware
betekenis van de verzoening met Jezus Christus aangepast worden waarop ze
zullen zeggen dat het niet langer nodig is om God te vragen jullie te vergeven
voor jullie zonden, als jullie een goed leven leiden. Mensen zullen hun eigen
opvattingen over wat hen in de ogen van God goed maakt, gaan geloven.
Maar jullie mogen nooit ofte nimmer vergeten dat, tenzij zij eerst aan God
vragen om hen te vergeven, de redding – een geschenk aan elke zondaar in de
wereld – hun nooit kan toekomen. Dit is de kern van het Verbond dat door de
kruisdood van Mijn Zoon, voor het menselijk ras verkregen werd. Jezus
Christus verwierf voor de wereld de redding uit de zonde en het geschenk van
eeuwig leven. Om dit geschenk te ontvangen, moeten jullie God vragen om
jullie te vergeven voor jullie zonden.
De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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De bestraffingen van Mijn Vader zijn begonnen en de
wereld zal nog veel meer ecologische omwentelingen
meemaken
Dinsdag 12 november 2013 15.52u
Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing te geloven dat God op dit
moment de wereld Zijn gerechtigheid niet zou toemeten. De bestraffingen van
Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal nog veel meer ecologische
omwentelingen meemaken aangezien de zuivering van de aarde een aanvang
neemt.
De voorbereidingen zijn nu aan de gang en weldra zullen de vijanden van God
afgevoerd en gestraft worden, want zij zullen nooit veranderen en om Mijn
barmhartigheid vragen. De toorn van Mijn Vader is groot en wee diegenen
die het Woord van God trotseren, want zij zullen geveld en vertrapt worden
als de definitieve reiniging van de aarde zal botsen met de teistering van de
Boze – allemaal tegelijkertijd.
Wanneer jullie zien dat de natuurelementen onstuimig reageren, zullen jullie
weten dat de hand van gerechtigheid neergevallen is. De hoogmoed van de
mens, zijn zelfobsessie en zijn geloof in zijn gebrekkige verstand van
spirituele zaken hebben de uitstorting van vuur, uit de vier schalen op de
vier windstreken van de aarde, over het menselijk ras afgeroepen.
Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en dus heeft de strijd om de
zonde te verdelgen ten volle een aanvang genomen.
Jezus Christus
Mensenzoon
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Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien.
Het tweede teken betreft de zon, die dreigend groter, feller
zal opdoemen en zal beginnen te draaien.
Dinsdag 12 november 2013 20.30u
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn tijd nadert, zullen velen slapen, maar
diegenen die gezegend zijn met ogen die voor Mijn Licht openstaan, zullen de
tekenen herkennen. Bovendien zullen hen de zegeningen geschonken worden
om zich voor te bereiden, en enkel diegenen die zich aan Mij vastklampen,
zullen in staat zijn de veranderingen te doorstaan.
Hoe dichter de dag van Mijn grote Komst nadert, hoe meer mensen - die
zeggen dat zij van God houden - zich van Mij zullen terugtrekken. Zelfs
diegenen die zeggen dat zij heilig zijn en zich binnen de hiërarchie van Mijn
Kerk op aarde verheffen, zullen niet in staat zijn de waarheid te zien. Zij zullen
de waarheid niet inzien doordat zij zo druk bezig zullen zijn zich in te zetten
voor zaken en ceremonieën, die voor Mij beledigend zullen zijn.
Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien. Het tweede teken
betreft de zon, die dreigend groter, feller zal opdoemen en zal beginnen te
draaien. Ernaast zullen jullie een tweede zon zien. Bovendien zal het weer
de wereld doen beven en de veranderingen zullen tot gevolg hebben dat
veel delen van de aarde verwoest zullen worden. Deze bestraffingen – en er
zullen er vele zijn – zullen de mensheid ontdoen van hun arrogantie zodat de
zielen om Gods barmhartigheid zullen smeken. Niets anders zal het hart van
steen, van diegenen die de liefde van God uit hun leven gesloten hebben,
beroeren.
De zondigheid van de mensheid zal snel escaleren en de zonde van afgoderij
zal zich driedubbel om de aarde wikkelen. Het heidendom, getooid als een
koninklijke monarchie, zal Mijn Kerk op aarde binnendringen. Wanneer de
heidenen Mijn Kerk omhelzen, zal het niet zijn om God te aanbidden.
Wanneer heidenen, atheïsten en andere niet-gelovigen - die ogenschijnlijk het
bestaan van God verwerpen - Mijn Kerk omhelzen, zal het niet voor Mij, Jezus
Christus, zijn dat zij hun knie zullen buigen. Laat jullie niet misleiden wanneer
Mijn Kerk verklaart dat ze iedereen verwelkomt! Het zal niet betekenen dat
zij heidenen in Mijn Kerk welkom heten zodat zij zich voor Mijn altaar
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kunnen neerbuigen. Neen, het zal zijn om voor Mij te paraderen met
afgoderij, ten gevolge van de zonde van hoogmoed, om de heilige en
gewijde Tabernakels te ontwijden. Zij zullen heidense symbolen op Mijn
altaren aanbrengen en eisen dat argeloze congregaties buigen om hun
medebroeders en -zusters welwillend en edelmoedig te accepteren. Er zal
aan iedereen gevraagd worden om de waarheid te ontkennen om zo de valse
aanbidders, die Mijn altaren met de voeten zullen treden, te verwelkomen.
Daarop zal de hand van God neervallen.
Oorlogen zullen zich verspreiden, aardbevingen zullen de vier windstreken
van de aarde doen schudden en hongersnood zal de mensheid omklemmen,
en elk verdorven gebaar en elke belediging - die voor God gemaakt worden zullen tot een verschrikkelijke kastijding leiden. Wanneer diegenen die Mijn
barmhartigheid aannemen Mijn Kerk leiden, zal elke demon deze kinderen
van God vervloeken. Om hen te beschermen, zal God ingrijpen en wee
diegenen die in het gelaat van hun Schepper spuwen.
De tijd is aangebroken. Diegenen die Mij vervloeken, zullen lijden. Diegenen
die Mij navolgen, zullen deze vervolging doormaken, tot op de dag dat Ik kom
om hen in Mijn barmhartige armen mee te voeren. En dan zullen enkel
diegenen die achterblijven omdat zij Mijn hand van barmhartigheid
weigerden, overgeleverd worden aan het Beest dat zij verafgoodden en bij
wie zij naar genot zochten.
Zoveel mensen zullen Mij helemaal tot op het einde afwijzen. Twee derde zal
Mij bespuwen, Mijn tussenkomst bestrijden en Mij allerlei obsceniteiten
toeschreeuwen. Naarmate de Dag dichter en dichterbij komt, zal de haat
tegenover Mij voor iedereen zichtbaar aanschouwd worden. Zelfs diegenen
die de wereld de indruk geven dat zij God eren, zullen Mij in alle stilte
vervloeken.
De dag waarop de misleiding van het Beest voor iedereen zichtbaar
blootgelegd zal worden, zal een dag zijn die niemand zal vergeten. Want die
dag, als de wereld de Bedrieger, de Antichrist, met Mijn kroon op zijn hoofd
zal zien opstaan– gekleed in het rode gewaad – zal de dag zijn waarop er vuur
uit zijn mond zal stromen. Terwijl de verschrikking eindelijk doordringt, zal
vuur hem omhullen en zullen hij, en al diegenen die hem trouw zweerden, in
de afgrond geworpen worden. En dan zal Ik komen, zoals Ik jullie verteld heb.
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Ik zal Mijn Kerk doen opstaan en de wereld in harmonie met de Heilige Wil
van Mijn Vader samenbrengen, en dan zal er eindelijk vrede heersen.
Alles wat Ik jullie verteld heb, is waar. Alles wat er zal gebeuren, zal gebeuren
zoals Ik het jullie verteld heb. Het zal snel gebeuren want ondanks Mijn toorn,
die door de schijnheiligheid en ondankbaarheid van de mens veroorzaakt
wordt, kom Ik enkel om aan dit lijden ten slotte een eind te maken. Ik kom om
alle zondaars te redden, maar velen zullen niet gered willen worden.
Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, want Ik zal alle zondaars die tijdens de
Waarschuwing Mijn hand van barmhartigheid aannemen, beschermen. Elk
kind van God, gelovigen en niet-gelovigen, zal zo in dit grootse ingrijpen van
de Hemel opgenomen worden. Maar na die tijd zal de engel van God de
goeden van de goddelozen scheiden. De tijd is kort!
Jullie Jezus

Nooit eerder zal hun geloof aan een dergelijke test
onderworpen zijn
Donderdag 14 november 2013 12.00u
Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al Zijn kinderen
die op dit moment met Mij, Jezus Christus, in vereniging zijn. Al die
Christenen in de wereld, die leven naar Mijn Woord, die Mijn Lichaam eten
en Mijn Bloed drinken, zullen door hun geloof in Mij een geestelijk lijden als
geen ander ervaren. Ik heb het over alle Christenen die naar de waarheid
leven, die zich gedragen zoals Ik het hun geleerd heb en die Mijn
onderrichtingen woord voor woord opvolgen.
Al die Christenen, met inbegrip van diegenen die nog nooit van deze
boodschappen – Mijn boodschappen voor de wereld – gehoord hebben,
zullen weldra begrijpen hoe het is om in Mij en met Mij te leven. Nooit eerder
zal hun geloof aan een dergelijke test onderworpen zijn, en jammer genoeg
zullen velen niet in staat zijn de druk te weerstaan, waarmee zij moeten
omgaan omwille van de haat die hun betoond zal worden. Ze zullen alles doen
wat ze kunnen om trouw te blijven aan de heilige Evangeliën, maar door dat
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te doen, zullen ze verschrikkelijke haat aantrekken en zullen ze leugenaars
genoemd worden. Het zal niet lang duren voordat alle Christenen, die
weerspannig Mijn Woord zullen verkondigen, ervan beschuldigd zullen
worden conservatieve bullebakken te zijn, terwijl de echte boosdoeners
diegenen zullen zijn, die hun de beschimpingen naar het hoofd slingeren.
Ik verzoek jullie allemaal dringend om te zwijgen en nooit te reageren op
kwelgeesten die jullie geloof en liefde voor Mij proberen te verwoesten.
Diegenen die gif zullen spuwen en naar jullie zullen schreeuwen, hebben
jullie gebeden en vergeving nodig. Door voor dergelijke zielen te bidden,
zullen jullie Satans invloed tenietdoen en zal het hem moeilijk vallen om zijn
woede op jullie af te reageren.
Bid, bid, bid voor al diegenen die als pionnen gebruikt zullen worden in de
bittere strijd om Mijn Kerk op aarde te ontmantelen. Bid dit kruistochtgebed
a.u.b. om tegen de religieuze vervolging opgewassen te zijn.
Kruistochtgebed (126) ‘Om opgewassen te zijn tegen religieuze vervolging’
Lieve Jezus, help mij om opgewassen te zijn
tegen elke vorm van vervolging in Uw heilige naam.
Help diegenen die in dwaling vervallen,
in de overtuiging dat zij van Uw werk getuigenis afleggen.
Open de ogen van al diegenen die in de verleiding kunnen komen
om door goddeloze handelingen, daden of gebaren anderen te verderven.
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 bannen.
Help mij diegenen te vergeven, die U verraden,
en schenk mij de genade om in mijn liefde voor U standvastig te blijven.
Help mij te leven naar de waarheid,
die U ons leerde,
en voor altijd onder Uw bescherming te blijven. Amen.
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Ga, jullie allen die oprecht van Mij houden, en volg alles op wat Ik jullie leerde!
Houd van elkaar zoals Ik het jullie verteld heb! Geef nooit blijk van haat jegens
anderen! Bid in plaats daarvan voor diegenen die jullie vervolgen! Laat liefde
blijken wanneer tegenover jullie haat tentoongespreid wordt, want dat zal
jullie wapen tegen de macht van het kwaad zijn!
Jullie Jezus

Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast
jullie
Vrijdag 15 november 2013 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, op gezag van Mijn Vader, God de Allerhoogste,
wil Ik al diegenen die in Mijn naam lijden, ervan op de hoogte brengen dat
het moment waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij is.
Diegenen van jullie, die weet hebben gekregen van deze Dag, Mijn grootse
Dag van Barmhartigheid, zullen binnenkort de tekenen zien. Jullie moeten
jullie misstappen voor Mij belijden zodat jullie afdoend voorbereid zijn op
deze gebeurtenis, die de wereld zal schokken.
Ik doe dit spoedig zodat Ik die mensen, die de navelstreng - die hen aan Mij
bindt - doorgeknipt hebben, kan redden voordat het te laat is. Jullie moeten
op Mij vertrouwen en samenkomen in gebed opdat zielen in duisternis niet
omkomen voordat Ik hun kwijtschelding van hun zonden verleen. Kijk nu in
jullie hart en ziel, en zie deze zoals Ik jullie zie! Wat zien jullie? Zullen jullie in
staat zijn om voor Mij te staan en te zeggen: “Jezus, ik doe alles wat U van mij
verlangt, om het leven te leiden dat U van mij verwacht.”? Zullen jullie zeggen:
“Jezus, ik beledig U want ik kan het niet helpen, dus wees mijn ziel genadig.”?
Of zullen jullie zeggen: “Jezus, ik heb gezondigd, maar enkel omdat ik mijzelf
moet verdedigen.”?
Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie. Ik zal jullie je
ziel tonen. Jullie zullen elke vlek erop zien. Jullie zullen de zonde herbeleven,
en dan zal Ik jullie de tijd geven om Mij te vragen jullie Mijn barmhartigheid
te betonen. Niet omdat jullie recht hebben op Mijn barmhartigheid, maar
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enkel en alleen omdat Ik beslis om jullie dit geschenk te geven.
Mijn Dag zal onverwacht aanbreken, door de tekenen die jullie op voorhand
getoond zullen worden.
Ik heb drie jaar lang geprobeerd om jullie ogen te openen voor de waarheid.
Een aantal van jullie hebben deze aangenomen. Anderen hebben deze terug
in Mijn gezicht geworpen. Het is nu de tijd van Mijn goddelijke barmhartigheid
en enkel diegenen die hun hart voor Mij openstellen, en die Mij erkennen,
zullen de kans krijgen zichzelf te verlossen.
Wees dankbaar voor Mijn onvoorwaardelijke liefde!
Jullie Jezus

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor
het eerst erkennen
Zaterdag 16 november 2013 22.17u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar
de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te
vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn,
waaraan zij deelgenomen zullen hebben.
Iedereen, ongeacht wie zij zijn, zal deze ongeëvenaarde openbaring van Mij
ervaren, die op gezag van Mijn Vader gezegend is. De Verlichting van het
Geweten zal veel pijn met zich meebrengen omdat de smart die de
verdwaalde zielen zullen ervaren zodanig zal zijn, dat zij niet in staat zullen
zijn de schok te verdragen. Overmand door verdriet zullen velen flauwvallen
en ineenzakken. Maar zij zullen beseffen hoezeer hun ziel eerst gelouterd
moet worden voordat zij klaar zijn om Mijn Eeuwig Paradijs te betreden. Deze
mensen zullen dan weten wat er van hen verwacht wordt, en zij zullen na de
Grote Gebeurtenis gedurende enige tijd boeten. Veel mensen zullen denken
dat zij aan het dromen zijn. Sommigen zullen denken dat dit het einde van
de wereld is, maar dat zal het niet zijn. Het zal echter de laatste
waarschuwing zijn die aan de mensheid gegeven zal worden, om hen te
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helpen het voor God goed te maken.
Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst
erkennen en zij zullen dankbaar zijn voor het bewijs dat hun gegeven zal
worden aangaande het bestaan van hun Schepper. Sommigen zullen gewoon
ineenkrimpen van Mijn Licht en dit zal hen een ongelooflijke pijn bezorgen,
en zij zullen zich verbergen en zich afwenden zonder een greintje wroeging
in hun ziel. Zij zullen Mijn tussenkomst loochenen. Wanneer zij Mijn stralen
van barmhartigheid ervaren, zal de rest zich dan verheugen, want deze
zielen zullen zo dankbaar zijn Mijn aanwezigheid te aanschouwen, dat zij
zonder moeite en met een verlangen naar Mijn bijzijn, wat buiten hun bereik
zal liggen omdat dit niet het moment zal zijn waarop de poorten naar Mijn
Nieuw Paradijs geopend worden, tot Mijn Licht aangetrokken zullen worden.
En dus zullen ze dan, als Mijn leerlingen, boete moeten doen namens die
zielen die Mijn hand van barmhartigheid zullen afwijzen.
Na het grootse ingrijpen van God, om de mensheid de kans te geven zich op
Mijn Tweede Komst voor te bereiden, zal de wereld zich veel vragen stellen.
Sommigen zullen in hun ziel zo veranderd zijn, dat zij veel tijd zullen wijden
aan het helpen bekeren van diegenen die zij uit de misleiding willen helpen
redden. Anderen zullen berouwvol zijn, en het zal enige tijd duren voor zij de
betekenis van hun opvoering tot Mij ten volle begrijpen en er veel aandacht
aan zullen besteden om zich met Mij te verzoenen.
De vijanden van God zullen vervolgens ontkennen dat de Waarschuwing ooit
plaatsvond, en zij zullen miljoenen wijsmaken dat het een kosmisch
gebeuren was, waarbij het licht van de zon de hele planeet overviel door een
eenmalige gebeurtenis, veroorzaakt door de beweging van de aarde om haar
as. Niets zou verder van de waarheid kunnen staan. En terwijl zij al deze
oorzaken naar voren brengen, zullen zij ontkennen dat God bestaat en velen
van Mij wegvoeren. Jammer genoeg zullen velen niet naar Mij terugkeren en
enkel door Gods tussenkomsten, waarbij Hij gedwongen zal zijn Zijn vijanden
te straffen om hen terug tot bezinning te brengen, kunnen zielen gezuiverd
worden.
Wees dankbaar voor deze weldaden, want zonder dit Godsgeschenk zullen
zeer weinig mensen in staat zijn de poorten van het Paradijs binnen te gaan!
Jullie Jezus
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Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn
ellende, smart en zonden te bevrijden
Zondag 17 november 2013 14.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de
Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke
barmhartigheid trekt.
Ik wil dat zij allen, vooral diegenen die niet in God geloven, Mij zien en voor
het eerst naar Mij toe lopen. Zij zijn Mijn eerste bekommernis en Ik vertel hun
dit: Jullie kennen Mij niet. Jullie zien Mij niet. Jullie willen niet in Mij
geloven, maar Ik houd van jullie. Ik wil dat jullie tot Mijn Koninkrijk behoren
zodat Ik jullie allemaal kan overladen met de geschenken van Mijn Nieuw
Paradijs, Mijn nieuwe wereld, Mijn nieuw begin. Ik wil dat jullie, jullie gezin,
jullie familieleden en vrienden eendrachtig zijn, met Mij en heel de
mensheid. Jullie moeten wachten tot aan de grote gebeurtenis, de dag
waarop de wereld door Mijn stralen zal schitteren en gedurende vijftien
minuten stil zal blijven staan. Wanneer jullie dat zien en het meemaken,
moeten jullie niet bang zijn. Weet bovendien dat Mijn liefde goddelijk is, en
dat van die dag af de wereld onherkenbaar zal veranderen.
Probeer niet van Mij weg te lopen, want Ik kom met goed nieuws. Ik kom om
de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te
bevrijden. Ik kom om alle kwaad in de wereld te vernietigen door iedereen het
bewijs van Mijn bestaan te verschaffen. Wanneer dit jullie gegeven wordt,
moeten jullie Mij toestaan om jullie voor te bereiden op het eeuwig leven dat
Ik beloofde. Het eeuwig leven is een leven waarin jullie met lichaam en ziel
voor eeuwig met Mij samen zullen leven. Ik zal jullie uit jullie lijden verlossen
en de pijn verdrijven die jullie moeten doorstaan vanwege het bestaan van
Satan, en hij zal voor de eeuwigheid verbannen worden.
Wijs Mij niet af want Ik wil jullie niet verliezen! Ik Ben jullie redding. Ik Ben
de waarheid. Ik Ben jullie geliefde Jezus Christus, en Ik zal Mij weldra
eindelijk aan de wereld bekendmaken en in het bijzonder aan diegenen die
niet in Mij geloven.
Jullie Jezus
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Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom
niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder
van jullie.
Maandag 18 november 2013 20.10u
Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het
waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de
nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt. Vandaar is het
belangrijk dat eenieder van jullie aan Mij schuld belijdt.
De waarheid van Mijn allerheiligste Woord zal onmiskenbaar worden als door
toedoen van Mijn vijanden, die driest zullen zijn in hun streven om jullie te
misleiden, verdraaide versies deze vervangen. Nu is het tijd om jullie te
focussen op jullie eigen ziel en de staat waarin deze zich bevindt. Tegen de
mens die niet in Mij gelooft zeg Ik: wanneer Ik voor jou verschijn, zul je dan
opgelucht zijn te weten wie Ik ben? Zul je met Mij meegaan? Ik zal je
meenemen en je tranen wegvegen, en van zodra je aan Mij schuld belijdt en
Mij vraagt om je in Mijn barmhartigheid op te nemen, zul je een glansrijk
leven leiden.
Tot de mens die in Mij gelooft: zul je in staat zijn om zonder schaamte voor
Mij te staan? Zul je, goed wetend wat je doet met wat Ik je leerde, met een
zuivere ziel voor Mij komen? Het doet er niet toe. Wanneer je tegen Mij zegt:
“Jezus, vergeef mij want ik wil U navolgen.”, zul je gered worden.
Tot de mens die in Mij gelooft, maar die meent dat hij voorbeeldig is en geen
schuldbelijdenis nodig heeft: ben je het ook waard om voor Mij te komen
staan? Wanneer Ik je de staat van je ziel toon, zul je dan met Mij discussiëren
en zeggen dat je het waard bent voor Mij te komen staan terwijl je dat niet
bent? Als je Mijn geschenk van barmhartigheid niet kunt aannemen en je
wangedrag niet kunt toegeven, zul je van Mij gescheiden blijven en zal Ik je
nog slechts één kans op kwijtschelding geven.
Tot de hele mensheid: Ik vraag jullie om eerst jullie ziel voor te bereiden.
Jullie moeten elk deel van jullie ziel in orde brengen voordat jullie klaar zijn
om tijdens de Waarschuwing volmaakt in Mijn aanwezigheid te staan. Als jullie
dat niet doen, zullen jullie een pijnlijke zuivering te verduren krijgen en jullie
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vagevuur zal dan op aarde ondergaan worden, vóór de dag van Mijn Tweede
Komst aanbreekt. Ik verzoek jullie dringend om dit kruistochtgebed te bidden
voor elk van jullie eigen ziel en die van jullie geliefden.
Kruistochtgebed (127) ‘Om mijn ziel en die van mijn geliefden te redden’
O Jezus, bereid mij voor,
zodat ik zonder schaamte voor U kan komen staan.
Help mij en mijn geliefden (noem hen hier) klaar te zijn
om al onze wandaden te bekennen.
Om onze tekortkomingen toe te geven.
Om te vragen om de vergeving van alle zonden.
Om diegenen liefde te betonen, die we onrecht aangedaan hebben.
Om te smeken om de barmhartigheid tot redding.
Om ons voor U te vernederen opdat mijn geweten,
en dat van (noem hen hier),
op de Dag van de Grote Verlichting zuiver zal zijn
zodat U mijn ziel met Uw goddelijke barmhartigheid zult overstelpen.
Amen.
Nu wordt het tijd om jullie alles in herinnering te brengen wat Ik jullie geleerd
heb. Nu is het tijd om de Tien Geboden na te gaan en jullie af te vragen of
jullie je leven werkelijk dienovereenkomstig geleid hebben.
Wees eerlijk met jezelf want als jullie dat niet zijn, zal er jullie – hoe dan ook
– getoond worden hoe jullie Mij tijdens jullie leven bedroefd hebben. Maar
laat Mij jullie bemoediging schenken!
Ik kom uitsluitend als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang
te maken want Ik houd echt van ieder van jullie, ongeacht wat jullie gedaan
hebben, maar Mijn geduld is beperkt. Enkel diegenen die de ernstige aard van
hun zonden tegenover God aanvaarden, kunnen in Mijn goddelijke
barmhartigheid gehuld worden. Diegenen die Mij afwijzen, zullen nog maar
weinig tijd hebben om het goed te maken, want Ik zal de schapen van de
bokken scheiden. Eén kant zal met Mij meegaan. De andere kant zal
achtergelaten worden, en dan zal het Nieuw Begin aan elk schepsel bekend
gemaakt worden. Enkel aan diegenen die van Mij houden, zal eeuwig leven
geschonken worden.
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Neem Mijn oproep ter harte, want Ik doe dit om ervoor te zorgen dat er
zoveel mogelijk van jullie op de dag van de Waarschuwing voorbereid zijn!
Jullie Jezus

Op die dag zal Ik de levenden ophalen
Dinsdag 19 november 2013 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een
beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend
maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. Dat is hoe velen van
diegenen die als Christenen geboren zijn, en die Mij afgevallen zijn, Mij nu
zien. Ik Ben van weinig belang, en toch zullen ze onvrijwillig tot Mij roepen
wanneer ze in de problemen zitten, want dat is hun tweede natuur.
Waarom, o waarom, kunnen ze Mij niet aanvaarden? Wat heeft de mens van
Mij gescheiden? Waarom zijn Mijn gewijde dienaren er niet in geslaagd om
hen tot Mij te brengen? Mijn lijden is vandaag de dag hetzelfde als dat het
tijdens Mijn Passie was, en nu zullen diegenen die Mij trouw gebleven zijn Mij
binnenkort in de steek laten. Zij zullen dat doen omdat ze hun opvatting over
wie Ik juist ben en wat Mijn Verbond werkelijk inhoudt, opnieuw zullen
beginnen te evalueren – allemaal ten gevolge van de komende ketterijen.
In Mijn Kerken zal alle eerbetoon aan Mij teruggebracht worden tot louter een
hoofdknik in Mijn richting. Ze zullen niet langer een kniebuiging maken voor
Mijn Tabernakels. Ze zullen niet buigen of knielen voor Mij, noch zullen ze
bidden voor Mijn Lichaam op het kruis, want het zal niet Mijn beeltenis zijn
waarvan hen gevraagd zal worden het te vereren. Ik zal gegeseld en
belachelijk gemaakt worden. Mijn woorden zullen veranderd worden in de
meest eigenaardige omhaal van woorden, en de waarheid over Mijn
kruisdood zal er uitgesmeten worden.
Momenteel is Mijn Tegenwoordigheid nog steeds op aarde. Jullie mogen Mij
niet verlaten, want wanneer jullie dat wel doen, zal Mijn Licht gedoofd
worden en zullen jullie door de duisternis overspoeld worden. Slechts
diegenen die Mij trouw blijven, kunnen Mijn vlam aanhouden en wanneer
het Licht van Mijn Kerk op aarde tot gewoon maar een zwak schijnsel
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teruggebracht is, dan zal vanuit de Hemel de laatste oproep gehoord
worden. Op die dag zal Ik de levenden ophalen. De rest zal samen met de
vijanden van God, aan wie zij hun trouw schonken, achtergelaten worden.
Daarna zullen zij geen enkele vreugde meer ervaren.
Jullie Jezus

Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet
één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en
wat Ik Ben
Woensdag 20 november 2013 14.15u
Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij,
Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen
om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. Ik verlang dat
jullie met de genaden die Ik jullie schenk, in ruil zullen helpen om Mij de zielen
te bezorgen van diegenen die Mijn Hart breken.
Ik moet vragen dat jullie de pijn doorstaan, die jullie ten gevolge van de
scheiding van de mensheid met Mij, Jezus Christus, zullen voelen. Deze zal
veroorzaakt worden door het schisma in Mijn Kerk op aarde. Door dit lijden in
volledige onderwerping te aanvaarden, kan Ik de greep overwinnen, die de
Boze uitoefent op diegenen die te zwak zijn om het ware Woord van God te
verkondigen. Jullie moeten nooit bang zijn voor deze missie, want die is aan
de wereld gegeven door de edelmoedigheid van Mijn geliefde Vader. Hij wil
Zijn schepping gewoonweg ongerept terugwinnen om niet één kind van Hem
te verliezen.
Denk bij om het even wie jullie geselen, jullie bespotten of jullie vervolgen,
aan de straf die over al diegenen komt, die in Mijn gelaat spuwen. Jullie
moeten dan, de beschimpingen negerend, vurig bidden voor elk van deze
arme zielen. Wees edelmoedig van hart en jullie zullen met de Heilige Geest
vervuld worden waardoor jullie aan de zijde van Mijn strijdmacht zullen
strijden om de wereld te redden van het kwaad. Jullie moeten dus met liefde
en vertrouwen wachten, en dan zal Ik jullie grote zegeningen brengen.
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De hoop mag nooit uit angst opgegeven worden. Angst mag jullie nooit blind
maken voor de taak die van jullie verlangd wordt, zodat wanneer Ik als de
Koning van Barmhartigheid kom, niet één ziel in enige twijfel gelaten zal
worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben. Kom samen! Verenig jullie! Breng alle
zielen in Mijn barmhartige armen! Om Mij hierbij te helpen, om Mij te helpen
alle zielen te verzamelen en te verenigen, moeten jullie dit bijzondere
kruistochtgebed bidden.
Kruistochtgebed (128) ‘Om alle zielen te verzamelen en verenigen’
Liefste Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen,
om de wereld in Uw armen samen te brengen
en U de zielen aan te bieden,
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Sterk ons met de gave van de Heilige Geest
om ervoor te zorgen dat de vlam der waarheid al diegenen overspoelt,
die van U gescheiden geraakt zijn.
Verenig alle zondaars
opdat aan iedereen elke kans op verzoening gegeven wordt.
Schenk ons allen de kracht
om vastberaden bij Uw heilig Woord te blijven
wanneer we gedwongen worden om de waarheid,
die door de allerheiligste Evangeliën aan de wereld verkondigd werd,
te verwerpen.
Wij blijven in U, met U en voor U,
elke stap van deze tocht, onze tocht naar zaligheid. Amen.
Wees in vrede! Vertrouw op Mij! Laat al jullie gebeden aan Mijn voeten
achter en Ik zal gehoor geven aan elk verzoek dat tot Mij gericht wordt om
iedere ziel, van wie de naam aan Mij voorgelegd wordt, te redden.
Jullie Jezus
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De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de
kracht heeft om het kwaad te vernietigen
Zaterdag 23 november 2013 17.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe
jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad
zich verspreidt.
Satan is niet in staat lief te hebben, maar hij is in plaats daarvan
zelfingenomen met wat hij meent dat zijn macht en grootsheid zijn. Wanneer
hij zielen teistert, is het eerste wat hij doet de liefde in de ziel vernietigen.
Zodra hij dat bereikt, zal hij die ziel een vreselijke haat bijbrengen en het is
deze haat die verdeeldheid veroorzaakt. Door haat ingegeven verdeeldheid en
meningsverschillen kunnen tot wanhopige daden leiden, die door de ene ziel
verricht worden tegen een andere. Deze van haat vervulde daden kunnen heel
vaak tot een verschrikkelijke wreedheid en zelfs moord leiden. In zielen die
zich voor de duivel openstellen, wordt de zonde van hoogmoed ingeprent, en
dat heeft een meedogenloze ambitie en hebzucht tot gevolg. Maar waar er
liefde is, is er Gods aanwezigheid.
De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het
kwaad te vernietigen. Liefde is niet egoïstisch. Liefde is mild, vergevingsgezind
en niet bezoedeld door de zonde van hoogmoed. Jullie moeten elk dag aan
God om de gave van liefde vragen, en wanneer dit jullie gegeven wordt,
gebruik het dan als jullie wapenrusting tegen haat. Liefde trekt, wanneer deze
in een zuivere ziel aanwezig is, haat aan van die zielen die God uit hun leven
verbannen hebben. Zij kunnen het Licht van God – dat uit de ziel van diegenen
straalt, die vervuld zijn van Gods liefde - niet verdragen.
Ga nu heen, in de wetenschap dat de liefde gebruikt moet worden om de ziel
van diegenen die Mijn hulp hard nodig hebben, bij te staan. Bid a.u.b. dit
kruistochtgebed om de gave van liefde.
Kruistochtgebed (129) ‘Om de gave van liefde’
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O God, vervul mij a.u.b. met Uw liefde.
Help mij de gave van liefde te delen
met al diegenen die Uw barmhartigheid nodig hebben.
Help mij meer van U te houden.
Help mij al diegenen te beminnen
die Uw liefde nodig hebben.
Help mij Uw vijanden lief te hebben.
Laat de liefde waarmee U mij gezegend hebt,
gebruikt worden om het hart te overspoelen
van iedereen met wie ik in contact kom.
Help mij om met de liefde die U in mijn ziel stort,
alle kwaad te overwinnen,
zielen te bekeren
alsook de duivel en al die verdorven vertegenwoordigers van hem,
die de waarheid van Uw heilig woord trachten te vernietigen,
te verslaan. Amen.
Ik Ben liefde. Wanneer jullie oprecht van Mij houden, zal Ik jullie met meer
liefde overstelpen en met deze liefde zullen jullie Mij dan helpen om de
wereld te redden.
Jullie Jezus

Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God
een leven van eeuwige heerlijkheid genieten
Zondag 24 november 2013 16.45u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting
te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God
doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote
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barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen in de Tegenwoordigheid
van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten.
Door deze grote Daad van Barmhartigheid breng Ik het geweldige nieuws
van de glorieuze belofte, waarop Mijn Tweede Komst – die kort na de
Waarschuwing zal volgen – Gods plan voor Zijn kinderen zal voltooien. Alle
zielen zullen het geschenk van Mijn barmhartigheid krijgen, maar niet
iedereen zal het aannemen. Aan diegenen die het niet aannemen, zal maar
een korte tijd gegeven worden om te beslissen wat voor soort leven zij willen.
Zij kunnen voor één kiezen waarin zij met lichaam en ziel in Mijn Nieuw
Paradijs een volwaardig en volmaakt leven zullen leiden, of voor één zonder
God. Diegenen die beseffen wat het is dat Ik hen aanbied, mogen een
dergelijk geschenk nooit van de hand wijzen. Nochtans zullen diegenen die Mij
afwijzen er tevreden mee zijn zich in duisternis te wentelen, in de overtuiging
dat het er niet toe doet. Wat zij niet weten, is dat zij een verschrikkelijke pijn
zullen voelen wanneer zij definitief van Mij gescheiden zijn. Zij zullen zich in
een pikzwarte afgrond bevinden, waar zij niets zullen zien. Zij zullen over niets
beschikken. Alles wat zij zullen voelen, zal een laaiend vuur zijn dat hen als
een zwaard zal doorklieven, en dat zij voor eeuwig te verduren zullen krijgen.
De scheiding van God trad op toen Lucifer Adam en Eva door de zonde van
hoogmoed verleidde. De zonde van hoogmoed is de wortel van alle zonden,
en één die de mens aan Satan bindt. Wanneer Ik kom om Mijn troon op te
eisen, zal deze scheiding er niet meer zijn. Diegenen die voor Mij, met Mij en
in Mij zijn, zullen zich eendrachtig verenigen. Maar op de dag dat Ik eindelijk
kom en waarop Ik de wereld zal oordelen, zullen diegenen die zich van Mij
afgescheiden hebben en die Mij zullen blijven afwijzen, het definitieve einde
ervaren waardoor Ik niet langer aanwezig zal zijn. Waardoor Ik niet in staat zal
zijn om hen troost te bieden. Om hen terug te trekken. Ze zullen dan, samen
met het Beest en al zijn demonen, eeuwige pijn en lijden ondergaan in het
vuur van de hel.
Ik wil jullie niet bang maken, schokken of jullie geen leed berokkenen, maar
opdat jullie de gevolgen begrijpen, moet Ik jullie de waarheid vertellen.
Zovelen van jullie geloven niet in de hel. Jullie geloven er niet in omdat jullie al
zolang misleid zijn. Hemel, hel en vagevuur bestaan. Op de laatste dag zullen
er nog maar twee bestaansvormen zijn – het Nieuw Paradijs, wanneer
Hemel en aarde één worden en de afgrond, wat de hel is.
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De waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar zonder de waarheid te kennen,
kunnen jullie je bestemming niet kiezen.
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen
verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de
Tabernakels ontheiligd hebben
Maandag 25 november 2013 17.25u
Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van
gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat
zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.
Het lawaai zal oorverdovend zijn als de vijanden van God Zijn Lichaam
overnemen en het ontheiligen. Ze zullen jubelen en grote afkondigingen
uitschreeuwen, die overal gehoord zullen worden, want dit zal een
gebeurtenis zijn die veel hardnekkige tegenstanders en gewezen vijanden van
de Kerk van Mijn Zoon zal overhalen. Elk soort van nieuwe verklaring
betreffende de betekenis van het heilig Woord van Mijn Zoon zal uit haar
mond stromen. Elke leugen, listig gecamoufleerd zodat deze zinnig lijkt, zal
gebruikt worden om Gods kinderen in deze nieuwe, gerenoveerde kerk te
lokken. Elke zonde zal gerechtvaardigd worden zodat meer buitenstaanders
in de tempels van God verwelkomd zullen worden, tot er uiteindelijk binnen
haar muren complete verwarring te zien zal zijn.
Terwijl ze de Kerk van Mijn Zoon steen voor steen afbreken, zullen diegenen
die Mijn Zoon nog resten, gedwongen zijn deze te ontvluchten. Elk
argument, elk gebaar en elk verweer dat diegenen voorhouden, die aan de
Kerk van Mijn Zoon trouw blijven, zal weggewuifd worden. Dit zal een
stilzwijgende kruisiging zijn, net zoals deze die Mijn Zoon onderging toen Hij
leed met weinig meer dan wat zacht gejammer. De stemmen van diegenen
die de waarheid zullen blijven verkondigen, zullen geen publiciteit in de media
krijgen. Geen aandacht. Zelfs als zij erin slagen hun stem te laten horen, zullen
ze daarvoor gedemoniseerd worden.
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Ik dring er bij al diegenen die van Mijn Zoon houden, en die beseffen dat deze
tekenen voorzegd werden op aan, dat zij Mijn Zoon moeten blijven dienen. In
plaats van te strijden voor hun geloof en trouw te blijven aan Mijn Zoon zullen
veel priesters weglopen. Anderen zullen zich niet gewonnen geven, en zij
zullen al diegenen die naar de ware aanwezigheid van Mij Zoon zoeken,
voorzien van het Brood des Levens.
De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de
Tabernakels ontheiligd hebben. Wanneer ze dat bereikt hebben, zullen ze
vervolgens de troon voorbereiden waarop de Antichrist zal zetelen.
Bid, bid, bid, dat diegenen van jullie, die de waarheid kennen, in staat zullen
zijn om troost te bieden aan diegenen die enorm zullen lijden doordat de
grootste geloofsafval ooit – die de Kerk van Mijn Zoon, Jezus Christus, zal
verslinden – zich voor jullie ontvouwt.
Mijn verdriet is groot en Mijn Hart is bezwaard door de verdorven misleiding
die zelfs diegenen zal treffen, die zielsveel van Mijn Zoon houden. Hun lijden
zal het grootste van allemaal zijn.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan
om de mensheid te redden, bekendmaken
Dinsdag 26 november 2013 12.53u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd
worden, begrijpen waarom dit gebeurt. Denk eraan dat Mijn kruisdood en het
lijden dat Ik doorstond, gebeurde opdat Ik de mensheid uit de slavernij aan
het Beest zou kunnen bevrijden. Weet dat Mijn kruis, wanneer jullie merken
dat jullie dit moeten dragen, een moeilijke last is. Jullie zullen niet alleen door
de goddelozen, maar ook door heilige mensen - die echt van Mij houden,
maar die het ontbreekt aan onderscheidingsvermogen - gehaat worden
wanneer jullie Mijn kruis opnemen.
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Wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mijn Leer uitdragen, zullen jullie
veracht worden. Wanneer jullie Mijn kruis opnemen door de waarheid te
verkondigen, die in deze boodschappen vervat ligt, zullen jullie meer dan enig
andere leerling van Mij, die voor jullie kwamen, belasterd en gehaat worden.
Geen enkele andere missie sedert Mijn kruisdood zal met deze, de allerlaatste,
die door Mijn Vader in de Hemel bekrachtigd is, te vergelijken zijn. Als dat niet
zo was, dan zou deze genegeerd worden. In plaats daarvan zal Mijn Woord in
elke hoek van de aarde te horen zijn en door de kracht van de Heilige Geest
door iedereen gehoord worden, met inbegrip van Mijn Vijanden. Niemand zal
Mijn Woord negeren, daar dat niet kan. Want wanneer het Woord van God
te horen is, zal geen mens – ongeacht de staat van zijn ziel – op de een of
andere manier er niet op kunnen reageren. Diegenen die toelaten dat Ik in
hun hart kom, zullen door liefde voor Mij overmand worden, maar ze zullen
ook overweldigd zijn aangezien enkel de stem van God in staat is om zo’n
reactie te ontlokken.
Diegenen van jullie die Mij nu horen, moeten luisteren. Aanvaard het gewicht
van Mijn kruis a.u.b., hoe zwaar jullie last als gevolg daarvan ook is! Dit kruis
zal jullie uitputten maar zal de vruchten van vergeving voor Mijn vijanden, die
Ik verlang te redden, voortbrengen. Jullie vervolging kan groot zijn, deze kan
jullie veel leed en hartzeer bezorgen, maar weet dat dit veroorzaakt wordt
door het feit dat dit Mijn werk is. Mijn werk brengt, wanneer het vlekkeloos
is, een vreselijk lijden teweeg onder diegenen die aan Mij gehoor geven.
Weet echter dat jullie lijden van korte duur en vlug vergeten zal zijn
aangezien de Hemel weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de
mensheid te redden, bekend zal maken. De wereld zal dan vernieuwd worden
en de liefde van God zal zich dan verspreiden tot de Wil van God volbracht is.
Jullie Jezus

Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van
die uitverkoren zielen van God zijn
Vrijdag 29 november 2013 16.45u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus
Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God
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moeten verstaan. Veel mensen hebben te lijden in de wereld en hebben dat
altijd gedaan. Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat zonde verdeeldheid
creëert onder de mensen. De zonde scheidt de mens van God, en als zodanig
zal de mens zondigen tegen de mens. Ik laat het lijden toe omdat het zielen
dichter bij Mij brengt door de zuivering die dergelijke zielen ondergaan. Ik
schep geen behagen in het lijden. In plaats daarvan ben Ik aanwezig in elke
ziel die pijn en zielsangst moet doorstaan. Het is de Wil van God dat
bepaalde zielen meer te lijden hebben dan anderen, want het zal door
dergelijke slachtoffers zijn dat andere zielen, die Mijn barmhartigheid
minder verdienen, gered kunnen worden.
Ik leed gewillig tijdens Mijn Passie, maar Mijn pijn en nederigheid versloegen
een groot deel van de macht van Satan. Satan kan zich niet vernederen, want
dat is onmogelijk. En dus is het door nederigheid, die uit de pijn van het lijden
voortvloeit, dat zielen zijn macht over anderen kunnen afzwakken. Pijn,
vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren
zielen van God zijn. Dergelijke zielen staan het dichtst bij Mij en Ik zal deze
opoffering van hen gebruiken om die andere zielen, die Mijn barmhartigheid
het meeste nodig hebben, in het toevluchtsoord van redding te trekken.
Deze les is voor jullie allen, die van Mij houden, zeer moeilijk en het kan
oneerlijk lijken. Maar weet dat het lijden jullie nog dichter bij Mij brengt en
dat dit jullie het eeuwig leven met Mij in het Paradijs zal opleveren. Geef God
nooit de schuld van het lijden in de wereld, want het werd in eerste
instantie veroorzaakt door de val van het menselijk ras, toen Gods kinderen
voor de zonde van hoogmoed bezweken.
Hoogmoed is de wortel van alle zonden en het is de oorzaak van een groot
deel van het lijden in de wereld. Hoogmoed leidt tot elke andere zonde en
dat schept dan verdeeldheid in de wereld en een gebrek aan
rechtvaardigheid. Wees ervan verzekerd dat de wereld zeer spoedig eindelijk
de ware betekenis van de Wil van God zal verstaan! Tegen die tijd zal de wil
van de mens buigen uit eerbied voor de Heilige Wil van Mijn Vader. Tot die
dag aanbreekt, dat de mens zich van hoogmoed ontdoet en zich voor de Heer,
de Allerhoogste God, vernedert, kan er aan het lijden geen einde komen.
Zodra de wereld uiteindelijk de waarheid en de door Mij gedane belofte om
terug te komen, aanneemt, zal Ik elke traan uit jullie ogen wegvegen. Ik zal de
levenden en de doden in heerlijkheid oprichten, en zij zullen in de Nieuwe
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Hemel en de Nieuwe Aarde, wanneer die twee in Mij één zullen worden, met
grote luister heersen. Wanneer jullie lijden ondergaan, wees dan in vrede,
want het zal spoedig ophouden.
Jullie Jezus

Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te
bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt
Zaterdag 30 november 2013 15.50u
Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik
naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. Ik zal, dat beloof Ik, elke
persoon opzoeken en proberen om hen naar Mijn goddelijke Barmhartigheid
te trekken. Ik verlang Mijn aanwezigheid, Mijn liefde en Mijn mededogen aan
elk van hen kenbaar te maken. Mijn tranen die Ik jou, Mijn kleintje, op dit
moment laat zien, worden vergoten om diegenen die Mijn goddelijke
tussenkomst zullen afwijzen, en die zich daardoor halsoverkop in een
vacuüm van verdorven misleiding zullen storten.
Mijn Passie zal thans herbeleefd worden, aangezien Mijn Lichaam aan een
nieuwe geseling het hoofd zal moeten bieden wanneer de heidenen – die met
een valse schijn van vrede, liefde en nederigheid zullen komen opzetten –
Mijn Kerk met de voeten treden voordat ze deze kruisigen. De wijzen van
geest zullen de waarheid kennen. De oorlog zal bitter zijn en de hoofdprijs, die
door het leger van Satan nagestreefd wordt, zullen de zielen van al Gods
kinderen zijn.
De zielen van de gelovigen zullen zijn eerste doelwit zijn, en daarop zal hij al
zijn energie richten. Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te
bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt. De ongelovigen zijn
voor Satan van weinig belang, want hun ziel heeft hij reeds voor zich
gewonnen en ze bieden weinig uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet aan de
kant staan om op deze verschrikking, die voorzegd werd, toe te kijken. Elk
wonder, elke oproep vanuit de Hemel en elke tussenkomst zal gezien worden
naarmate de eindstrijd – de grootste geestelijke oorlog aller tijden – zich
ontvouwt.
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Diegenen die met intelligentie geboren zijn, zullen wat de waarheid betreft
niets wijzer zijn, want ze zullen de realiteit van hun schepping door middel van
menselijke logica analyseren. Diegenen die met een zuivere liefde voor God in
hun hart geboren zijn, zullen de waarheid aannemen, zelfs als deze hen in
verwarring brengt, omdat hun hart God toebehoort en zij gezegend zullen zijn
met de gave van onderscheiding. Diegenen die het Woord van God en het
ingrijpen van Mijn Vader om zielen te redden, bestrijden en die proberen te
verhinderen dat Hij zielen behoudt, zullen streng geoordeeld worden.
Terwijl de strijd om zielen doorgaat, moeten jullie je altijd tot Mij wenden en
Mij vragen om jullie te ondersteunen, te beschermen en te troosten. Wanneer
jullie met Mij zijn, zullen jullie deze vreselijke troosteloosheid verdragen met
een kalmte die jullie zal verbazen. Maar als jullie niet op Mij kunnen
vertrouwen en jullie niet volledig aan Mij kunnen overgeven, zullen jullie het
bijna onmogelijk vinden om met deze beproevingen – die jullie in Mijn Kerk
te wachten staan – om te gaan, zo pijnlijk zullen deze zijn.
Jullie mogen nooit vergeten dat God almachtig is en dat Satan deze oorlog om
zielen niet kan winnen. Jammer genoeg zullen velen niet sterk genoeg staan in
hun geloof of niet over het vermogen beschikken om de misleiding, die zij in
Mijn naam het hoofd zullen moeten bieden, te herkennen en zij zullen nooit in
staat zijn om zich voor Mijn aangezicht te verlossen.
Dat zijn de zielen die Mij op dit moment zo’n bittere smart bezorgen.
Jullie Jezus
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