Er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw
in Mijn ogen heilig maakt
Woensdag 2 oktober 2013 22.15u
Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een grote misvatting over wat een man
of vrouw in Mijn ogen heilig maakt.
Wanneer het op bidden aankomt, vinden velen in de wereld het moeilijk om
de praktijk van het Christendom te omhelzen. Zoveel goede en welmenende
mensen vinden het moeilijk om rustig te gaan zitten, in een vreedzame
contemplatie van Mijn grote lessen, die aan de wereld gegeven zijn om hen
te doen begrijpen wat van hen verlangd wordt. Ik stel geen grote eisen. Ik
dwing zielen niet om uren en uren voor Mij door te brengen, maar Ik ben
toch zo gelukkig wanneer nederige zielen dat wel doen – maar dat is een
zeldzaam iets.
Dat is de manier waarop Ik met al Gods kinderen een intieme relatie wens te
ontwikkelen. Ik moet gewoon jullie kleine stemmetje tot Mij horen roepen
wanneer jullie je persoonlijke gedachten, jullie leed, jullie vreugde, jullie
zorgen, jullie gebreken en jullie verlangen naar Mij zouden willen delen zodat
Ik Mij tegenwoordig kan stellen en door jullie waargenomen kan worden.
Zoals nooit eerder in de geschiedenis van de wereld zal God toestaan dat Hij
voelbaar is in de ziel van diegenen die Hem nu zullen opzoeken – door Mij Zijn
enige Zoon. Door de macht van God de Vader, de Allerhoogste, kom Ik voor
zelfs de geringsten, de meest onwaardigen, de meest verwarden, de meest
gekwelde geesten staan, om jullie de gave te schenken Mijn aanwezigheid
waar te nemen. Hoe doe Ik dat? Hoe zullen jullie weten dat Ik met jullie
communiceer? Eerst zal Ik jullie vervullen met de tranen van bekering. Jullie
zullen een grote droefheid beginnen te voelen aangezien jullie Mijn
kruisiging herbeleven. Jullie zullen het leven door Mijn ogen beginnen te
zien, zelfs in alledaagse situaties. Jullie zullen naar anderen getrokken
worden, die reeds met de gave van de Heilige Geest vervuld werden.
Ik kies niet diegenen van wie jullie geloven dat ze waardiger, heiliger, meer
gezegend, gedisciplineerder zijn dan jullie. Ik kies enkel diegenen die in
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volkomen nederigheid tot Mij komen, waarbij hun eigen vrije wil vrijwillig
door hen afgelegd werd zodat deze Mijn Wil kan worden.
Als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie ware vrede kennen. Als jullie
oprecht van Mij houden, zullen jullie tot Mij zeggen:
“Jezus, Uw Wil is het enige dat telt. Mijn vrije wil is van U. Doe ermee wat
U wilt!”
Wanneer een ziel dit tot Mij zegt, is deze een ware dienaar van Mij, en zij zijn
de reden waardoor Ik de rest - van diegenen die te koppig zijn om de zin van
met Mij in vereniging te zijn, te erkennen – kan redden.
Ik kan veel dingen doen en veel wonderen teweegbrengen wanneer de vrije
wil, die door Mijn Vader aan iedere persoon gegeven werd, aan Mij, Zijn Zoon,
teruggegeven wordt. Dit is de grootste kracht, die de macht van het Beest zal
elimineren wanneer hij aan de macht komt. Kom tot Mij en schenk jullie vrije
wil aan Mijn Vader om het menselijke ras vrijheid te brengen! Bid dit bijzonder
kruistochtgebed a.u.b.:
Kruistochtgebed (123) ‘Geschenk van de vrije wil aan God’
Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij,
een meest onwaardige ziel,
en help mij meer van U te houden.
Ik geef dit geschenk uit vrije wil aan U terug, lieve Jezus,
zodat ik Uw nederige dienaar kan worden
en aan de Wil van God onderworpen kan blijven.
Mijn wil is Uw Wil.
Uw opperbevel brengt met zich mee
dat ik aan elk van Uw verlangens onderdanig ben.
Mijn vrije wil behoort U toe
om ermee te doen wat nodig is
om overal ter wereld alle mensen,
die van U gescheiden zijn, te redden.
Ik draag mijn geschenk,
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dat mij bij de geboorte gegeven werd,
over aan Uw allerheiligste dienst. Amen.
Hoe beter jullie Mij beginnen te kennen, hoe beter jullie twee dingen zullen
begrijpen. Mijn onderrichtingen zijn nooit veranderd. Ik houd van alle zielen.
Jullie Jezus

Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op aarde een aanvang
neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die
voorzegd werden
Donderdag 3 oktober 2013 22.35u
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de kruisiging van Mijn Kerk een aanvang
neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden.
De vijanden van God zullen elk aspect van Mijn eigen kruisiging nabootsen,
te beginnen met de ontheiliging van Mijn Lichaam. Toen Ik voor Mijn beulen
gesleept werd, kleedden zij Mij helemaal uit om Mij te bespotten en
beschamen. Zij kleedden Mij daarna in het rood – de kleur die met het Beest
geassocieerd wordt. Dan ruzieden ze over wie de eerste nagel in Mijn
Lichaam zou slaan. Vervolgens rukten ze als wilden aan Mijn ledematen en
rekten Mijn armen zo ver uit, dat ze deze uit de kom trokken om Mij extra
pijn te berokkenen. Om mij meer te laten lijden, sloegen ze de spijkers in
een hoek door de palm van Mijn handen zodat ze er langs Mijn polsen
uitkwamen. Mijn beide armen werden in twee ongemakkelijke hoeken
getrokken en Ik hing in een pijnlijke, ongewone hoek, bedoeld om Mij de
maximale pijn en vernedering te bezorgen.
Zij lootten zodat de laatste acht mannen de leiding konden nemen over de
bloederige foltering, die zij Mijn Lichaam toebrachten. Ze zongen
obsceniteiten, sloegen en stompten Mij, schopten Mij in de buik en brulden
als wilden. Ze bezoedelden Mij in elk opzicht om al diegenen, die van Mijn
kruisdood getuige waren, te tonen dat Ik gestraft werd voor Mijn zogenaamde
goddeloze leugens. Ik werd vermoord om Mij stil te houden en om te
verhinderen dat het Woord van God zielen bereikte.
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Weldra zal hetzelfde gebeuren. Het zal voor Mijn vijanden niet volstaan om
de voorstelling van Mijn Eucharistie te veranderen – ze zullen Mijn Lichaam
nogmaals schenden. Ze zullen Mij op vergelijkbare wijze ontheiligen. De kleur
rood zal gebruikt worden; ze zullen voor Mijn kruis gebaren maken en Mij
beledigen door hun nieuwe rituelen. Enkel diegenen die de tekenen
herkennen, zullen ontwaren hoe deze heiligschennissen enthousiast aan de
wereld voorgesteld zullen worden, te midden van grote pracht en praal.
De nieuwe homilieën zullen onzin zijn, en een groot deel van de nieuwe
liturgie zal geen steek houden. Tot diegenen die Mijn onderrichtingen
kennen: wees jullie bewust van de verwarrende, onlogische en ingewikkelde
verklaringen, die met de introductie van nieuwe, herziene onderrichtingen en
geloofsbelijdenissen van weleer gepaard zullen gaan. Ze zullen niet alleen
maar verwarring brengen en in jullie ziel onbehagen teweegbrengen, ze zullen
ook vol tegenstrijdigheden en leugens zitten, die nooit van Mij, Jezus Christus,
zouden kunnen komen.
De waarheid werd jullie gegeven sinds de tijd dat Ik op de aarde rondliep. Nu
zullen de leugens aan jullie gegeven worden, bedoeld om jullie je van God te
doen afkeren. Zorg ervoor dat jullie waakzaam zijn want jullie zullen opgeslokt
en naar een valse leer gevoerd worden. De leer van de duisternis, gedurende
vele jaren minutieus gepland, zal weldra op jullie neerdalen. Jullie mogen
nooit beloftes aannemen die Mijn Woord tegenspreken. Zodra jullie deze
dingen zien gebeuren, zullen jullie weten dat deze door de geest van het
kwaad tot jullie gebracht werden om jullie kans op eeuwige zaligheid te
vernietigen.
Jullie Jezus

Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij!
Vrijdag 4 oktober 2013 23.44u
Mijn zeer geliefde dochter, geen mens kan Mij bestrijden en dan eeuwige
zaligheid verlangen, tenzij hij zich ten volle aan Mij overgeeft. Al Gods
kinderen moeten weten dat het moment nadert waarop de wereld moet
weten dat Mijn laatste oproep bijna ophanden is.
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Vrees Mijn oproep nooit! Verwelkom deze want Ik breng jullie liefde, vrede en
redding! Negeer Mij op eigen risico want de tijd, die Ik jullie geef om aan Mijn
oproep vanuit de Hemel gehoor te geven, is beperkt!
Jullie, Mijn geliefde volgelingen – ongeacht wie jullie zijn – zullen weldra
merken dat jullie geïsoleerd zijn en afgesneden van Mijn ware
Tegenwoordigheid. Mijn Tegenwoordigheid, Mijn Woord en de ware Leer
van God gaan verbannen worden en jullie zullen in een zeer eenzame staat
verkeren. Wanneer jullie het pad van de misleiding volgen, zullen diegenen
van jullie achterblijven, die deze boodschappen – Mijn heilige boodschappen
van liefde aan de wereld – beschimpen en bespotten, zich afvragend hoe dit
kan gebeuren. Hoe verder jullie dit pad bewandelen, hoe groter de afstand die
jullie tussen jullie ziel en Mijn barmhartigheid zullen creëren.
Wanneer jullie van Mij houden, zullen jullie in Mijn Leer geloven. Als jullie Mij
kennen en aannemen dat Ik ooit zou toelaten dat Mijn heilig Woord
omgevormd wordt tot iets dat het niet is, zonder tussenkomst van Mijn kant,
dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij kennen. Als jullie geloven dat Ik, de
Mensenzoon, die namens jullie een beestachtige dood stierf om jullie te
redden uit de zonde, achterover zou kunnen leunen en een dergelijke situatie
door de vingers zou kunnen zien, dan ontkennen jullie het Woord van God.
Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij! Aanvaard de zonde als iets goeds,
of geloof ook maar één minuut dat Ik deze zal verontschuldigen, dan kunnen
jullie niet langer op een plaats in Mijn Koninkrijk aanspraak maken! Ik
waarschuw jullie dat deze komende periode jullie over het meest gevaarlijke
pad van de ondergang zal voeren, tenzij jullie Mijn Woord trouw blijven.
Mijn Woord is eeuwig. Mijn Koninkrijk behoort jullie toe wanneer jullie Mijn
Woord aanvaarden zoals het jullie gegeven werd. Durf het te vervalsen, of om
het even welke vorm van nieuwe aanpassing te accepteren, en jullie zullen
daarvoor boeten! Mijn toorn neemt thans toe daar Ik zie hoe weinig respect
velen van jullie tonen voor de waarheid, zoals deze in Mijn Vaders Boek
neergeschreven werd. Er kan geen andere waarheid zijn. Elke vorm van
afwijking kan nooit door God geaccepteerd worden. Geen argumenten.
Geen menselijke redeneringen. Geen uitzonderingen. De waarheid zal in
eeuwigheid bestaan. Leugens zullen jullie in de armen van het Beest drijven.
Jullie Jezus
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Er zal jullie weldra verteld worden jullie geloof te benutten
om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de
armen te redden
Zondag 6 oktober 2013 23.20u
Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles
wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het
belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de
verkondiging van de waarheid. In plaats daarvan zullen jullie
afleidingsmanoeuvres zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in
de wereld, en dit zal als jullie voornaamste taak als dienaren van God
beschouwd worden.
Als dienaren en volgelingen van God geldt jullie trouw, in de eerste plaats, de
waarheid over wat Ik jullie zei. Van de armen en de hongerigen houden en hen
helpen, is een goede zaak maar Mijn Kerk op aarde heeft een veel grotere rol,
die aan Mij beëdigd werd. Dit omvat het onderwijzen van de waarheid en alles
wat Ik jullie leerde, en als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie dat doen.
De Kerk heeft een missie om de waarheid van Mijn Leer te onderwijzen. Eén
aspect van Mijn Woord nemen, het helpen van de armen, is
bewonderenswaardig maar misleidend aangezien Mijn Leer duidelijk
aangeeft dat jullie de armen van ziel moeten helpen. Help hen hun ziel te
genezen voordat jullie hen helpen vrij te zijn van de beproevingen van het
leven! Als Ik jullie een arme man bezorg en jullie vraag hem te helpen, hoe
zouden jullie dat dan doen? Hem kleren geven? Geld om zijn familie te
voeden? Of zouden jullie willen dat Ik eerst zijn ziel red?
Er zal jullie weldra verteld worden om al jullie aandacht op de armen in de
wereld te richten. Er zal jullie om geld gevraagd worden – en dit zal aan
verschillende bronnen ontleend worden om de armen, werklozen en daklozen
in de wereld te helpen. Er zal jullie verteld worden dat Ik, Jezus Christus,
altijd van de armen hield. Het probleem is dit: Ik zoek eerst de armen van
geest op – om hen te bevrijden uit hun vervlogen leven. De armen van ziel –
diegenen die weinig spiritueel gevoel voor God hebben – zijn degenen naar
wie Ik hunker. Gezegend zijn diegenen die in dit leven arm zijn, waarbij zij
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weinig bereikt hebben, maar die van Mij houden, want deze mensen zijn
helemaal niet arm. De rijke mens die geen liefde voor Mij heeft, heeft Mijn
liefde, Mijn barmhartigheid, Mijn mededogen meer nodig dan diegenen die
genoodzaakt zijn om voedsel, kleding en onderdak te vinden. Hoe jullie van
Mij houden en hoe jullie Mij vragen om jullie te redden, is waar jullie aandacht
aan moeten besteden. De Sacramenten zullen de reddende kracht zijn van
diegenen die rijk en arm zijn, maar die geen liefde voor Mij hebben.
Er zal jullie weldra overal door leiders in Mijn Kerken verteld worden jullie
geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om
de armen te redden. Er zal niets gezegd worden om jullie aan te zetten om
jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, want zij zullen het niet wagen
jullie op deze grootse dag voor te bereiden. Zij zouden jullie gedachten liever
van Mij afleiden door jullie te vragen meer tijd door te brengen met het
huldigen van de werken van de Valse Profeet.
Zeer binnenkort zullen beelden, relikwieën, posters, koppen en grote, in
opdracht uitgevoerde, schilderijen van de Valse Profeet gemaakt worden om
overal in de kerken aangebracht te worden. Zijn afbeelding zal, na verloop
van tijd samen met dat van de Antichrist, veel openbare plaatsen, kerken en
politieke centra tooien, evenals in landen waar gezien zal worden dat hun
parlement de Katholieke Kerk in een ‘nieuw licht’ zal omhelzen. Dit zal een
nieuwe vorm van valse evangelisatie in het leven roepen, en omdat het een
moderne, seculiere samenleving zal aanspreken, zal dat bewonderaars van
over de hele wereld aantrekken.
Niet één woord zal instemmen met het belang van de heilige Sacramenten,
zoals deze aan de wereld geschonken werden, of met de belangrijkste
genaden die deze voortbrengen. In plaats daarvan zullen deze allemaal
gebagatelliseerd worden – er zullen extra betekenissen toegevoegd worden
om diegenen te behagen die deze, zoals ze zijn, loochenen. Dit zal gebeuren in
de hoop dat de gruwel van de ontheiliging van Mijn Sacramenten aan zoveel
mogelijk mensen aangeboden zal worden, om hen van God weg te voeren
zodat de vijanden van God hun pact met de duivel kunnen voltooien.
De duivel zal er velen, die in deze tijd in de geschiedenis tot Mijn Kerk
behoren, misleiden. Hij zal dat op de meest charmante en overtuigende wijze
doen, en wanneer zijn dienaren zullen zeggen dat Ik deze nieuwe
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veranderingen zou goedkeuren, zal hij de leugens rechtvaardigen. Ik, Jezus
Christus, zal fout geciteerd worden om zielen te overhalen. Mijn
onderrichtingen zullen verdraaid worden om Mijn Kerk te verwoesten en die
zielen te stelen die Mij het meest nabij zijn. Miljoenen zullen de leugens
onbekommerd aannemen. Jullie moeten voor hen bidden in de hoop dat zij na
verloop van tijd zullen beseffen dat er iets mis is.
Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een uitverkoren ziel aangesteld werd
om Mijn heilig Woord binnen Mijn Kerk op aarde te verspreiden, is de
waarheid altijd recht voor de raap, duidelijk, bondig en recht op het doel af.
Wanneer jullie voorgelogen worden, door de invloed van de geest van het
kwaad, zullen jullie in de war raken. De bewoordingen zullen geen steek
houden. Zogenaamde verbeteringen, voorgesteld door vijanden binnen Mijn
Kerk, hebben voor dat de waarheid niet ‘goed genoeg’ is.
Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Leer hoeven niet verbeterd te worden
want ze kwamen van Mij. Ik Ben God. Ik Ben volmaakt. Mijn Woord blijft
eeuwig bestaan. Ieder die Mijn allerheiligste Woord vervalst, is een vijand van
God. Mij toorn is groot op dit moment, en ieder die Mijn Lichaam, de
allerheiligste Eucharistie, oneerbiedig behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt,
weet dat dit niet waar is. Ik zou een leider van Mijn Kerk nooit verzoeken om
het Woord van God te veranderen door nieuwe betekenissen of nieuwe
interpretaties in te voeren. Dat zou nooit kunnen.
Jullie Jezus

God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer
groot leger op de been gebracht
Dinsdag 8 oktober 2013 15.40u
Mijn liefste dochter, Mijn goddelijke krachten worden aan al Mijn kinderen
gegeven, die zich tot Mij wenden en Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen te
ondersteunen in deze tijd van grote beproevingen op aarde.
De zonde tiert zo welig, dat Mijn Zoon nu dezelfde ondraaglijke pijn
ondergaat die Hij voor ieder van jullie aan het kruis doorstond. De zonde is
zo wijdverspreid dat jullie er allemaal immuun voor geworden zijn, alsook
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voor het kwaad dat het uitademt. Mijn kinderen, jullie moeten tot Mij komen
en mogen nooit jullie zoektocht naar vrede en liefde opgeven. Denk nooit dat
Ik jullie stem niet zal horen als deze naar Mij roept, hoe klein jullie ook zijn!
De Tweede Komst van Mijn Zoon zal grote chaos, verdeeldheid, wantrouwen,
haat en verdriet teweegbrengen omdat de waarheid van Mijn heilig Woord
terzijde geschoven zal worden. Satan en zijn demonen hebben een zeer groot
leger op de been gebracht – een leger zo groot en machtig dat als jullie
zouden kunnen zien welke vorm dit aangenomen heeft, het niet te geloven
zou zijn. Dit leger controleert wat er jullie, Mijn kinderen, in het openbaar
verteld wordt. Vanaf nu zal er jullie nog maar zelden de waarheid verteld
worden. Daarmee bedoel Ik de waarheid overeenkomstig Mijn allerheiligste
Verbond.
Alle zaken met betrekking tot de wereld waarin jullie leven, zullen niet naar
waarheid aan jullie kenbaar gemaakt worden terwijl men spoedig getuige zal
zijn van oorlogen, die opzettelijk in het leven geroepen zijn om Mijn volk uit te
roeien. Geen van deze oorlogen zullen voor het welzijn van de mens zijn, noch
zullen zij gerechtvaardigd zijn. Mijn Woord, aan de wereld gegeven sinds de
eerste profeet Mijn verlangens openbaarde, zal niet langer serieus genomen
worden. Het Woord volgens Mijn Zoon, Jezus Christus, zal misbruikt en
bezoedeld worden om leugens te rechtvaardigen.
Voor al diegenen die tot de dienst van Mijn Zoon geroepen zijn, is het tijd
om waakzaam te blijven. Jullie kunnen deze oproep, Mijn oproep aan de
mensheid, niet negeren. Ik vraag jullie, door Mijn Zoon, om te allen tijde
samen te blijven, in verbondenheid met Mijn Zoon. Jullie, Mijn kinderen, zijn
Satans eerste doelwit want hij zal niet rusten voordat hij de Kerk van Mijn
Zoon op aarde als eerste in beslag neemt. Zonder de Kerk van Mijn Zoon zal hij
er niet in slagen om de zielen, die hij het meest begeert, aan te trekken. Jullie,
Mijn kinderen, zullen door het Beest – de Antichrist – gekwetst en gekweld
worden wanneer jullie zwichten onder de druk om jullie te dwingen de nieuwe
valse leer, die nu zorgvuldig en meedogenloos voorbereid wordt, te omhelzen.
Ik, de Vader van jullie allen, God de Allerhoogste, wens bekend te maken dat
Mijn vijanden op het punt staan om in geheime rituelen de Antichrist te
omhelzen. Hij wordt, verborgen achter muren, beëdigd op plaatsen die
bestemd zijn voor de aanbidding van Mijn Zoon. De kerkelijke vrijmetselarij,
die nu waargenomen zal worden, speelt in deze gruwel een belangrijke rol.
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Jammer genoeg moet dit alles plaatsvinden voordat Mijn Verbond - om al
Mijn kinderen weer in het Paradijs, dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep,
bijeen te brengen – voltooid is.
Het zal zaak zijn van diegenen onder jullie, die door Mij uitgekozen zijn, om
de waarheid altijd te erkennen zodat jullie Mijn Zoon kunnen helpen om de
andere zielen, die een eed zullen afleggen om het Beest te volgen, te
redden.
De afbeelding van Mijn Zoon, wereldwijd bekend, zal weldra door de
afbeelding van de Valse Profeet vervangen worden. Eerst zal zijn afbeelding,
in plaats van deze van Mijn Zoon, aanbeden worden. Dat zal dan gevolgd
worden door grote afbeeldingen – onder elke vorm - van het Beest, wiens
teken 666 in elk kenteken dat hij in een nietsvermoedende wereld
aanbrengt, ingebed zal zijn. Jullie zullen zien dat dit teken verscholen zit in
die goddeloze voorwerpen, die gebruikt zullen worden net zoals men heilige
voorwerpen zou dragen. Er zal een soort van rozenkrans gecreëerd worden
om de nieuwe unie van de wereldkerken, die spoedig aangekondigd zal
worden, te verafgoden. De nieuwe wereldreligie zal gevierd worden door het
gebruik van heilige gebedenboeken, medailles, scapulieren, rozenkransen,
kruisen om deze te ontheiligen tot ze verworden tot geluksbrengers.
Iedereen zal van de Antichrist houden daar hij enerzijds de wereld buiten de
religie zal vertegenwoordigen, maar doordat hij door de valse bedrieger in de
Kerk van Mijn Zoon op aarde omhelsd zal worden, zal er blijken dat hij ook
alles zal vertegenwoordigen, wat heilig is in de wereld.
Mijn kinderen, laat het nieuws van deze gebeurtenissen jullie hart niet
verscheuren, want wanneer jullie naar Mij luisteren en het pad van Mijn Zoon
volgen, zal Ik jullie veel van de geestelijke vervolging die gaat komen,
besparen. Jullie gehechtheid aan deze boodschappen zal van tijd tot tijd
verzwakt worden door aanvallen, die door Satan opgezet zijn. Een aantal van
jullie zal weglopen. Sommigen onder jullie zullen twijfelen. De overgrote
meerderheid van jullie zal Mij trouw blijven en Ik zal jullie grote gunsten en
genaden verlenen voor jullie gehoorzaamheid.
Ik houd van jullie, kinderen, Ik zal barmhartig zijn en wanneer jullie Mij, door
Mijn Zoon, vragen om jullie hart te kalmeren, en jullie te helpen om in vrede
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te blijven en met vertrouwen naar de poorten van Mijn Nieuw Paradijs toe te
lopen, zal Ik jullie oproep verhoren.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig
is en dat geen enkele daad, hoe kwaad ook, niet door Hem
met de voeten getreden zal worden!
Vrijdag 11 oktober 2013 22.30u
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop,
wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt
voor deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd
reserveren. Denk eraan dat Ik altijd aanwezig ben en altijd gehoor geef aan
diegenen die tot Mij roepen! Niets mag je ooit scheiden van Mijn gezelschap
want de tijd die je aan Mij afstaat, verleent je grote genaden.
Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu, door het Boek der
Waarheid, tot de wereld spreek, zich voorbereiden. Laat Mijn boodschappen
jullie nooit zorgen baren, verontrusten of paniek bij jullie veroorzaken! Geloof
nooit dat Ik jullie zou vragen om uit jullie huis naar toevluchtsoorden te
vluchten, want dat bevel komt niet van Mij! De toevluchtsoorden waarover
Ik spreek, zijn die plaatsen waar jullie heen moeten gaan om de Mis te
bekomen en de Sacramenten te ontvangen.
Mijn getrouwe dienaren zijn zich nu overal ter wereld aan het voorbereiden
op de dag, die gaat komen, waarop het dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.
Jullie moeten het gezegende Zegel van de Levende God altijd in huis hebben,
en in welk formaat jullie ook maar kunnen, om het bovendien bij jullie te
dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van vervolging en jullie
zullen dan de kracht krijgen die nodig is om trouw te blijven aan God en aan
alles wat in de allerheiligste Bijbel duidelijk vastgelegd is.
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Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen
enkele daad, hoe kwaad ook, niet door Hem met de voeten getreden zal
worden!
Diegenen van jullie die ervoor kiezen om aan Mijn oproep gehoor te geven,
zijn gezegend. Jullie zullen op jullie beurt, uit een daad van liefde voor jullie
naaste, overal waar jullie gaan het Zegel van de Levende God verspreiden.
Jullie moeten dit nu doen. Vertrouw op Mij! Voel jullie nooit rusteloos want Ik
verspreid geen angst! Ik verspreid de waarheid, die voor sommigen
overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer, jullie Redder en Ik zal
spoedig komen om jullie de definitieve redding en de toekomstige wereld, die
geen kwaad zal kennen, te brengen. Wees in vrede! Ik zal jullie allemaal
geleiden en beschermen en jullie de gave van volharding schenken in al de
komende beproevingen.
Jullie Jezus

Zodra de Hemel en de aarde één worden, zal er geen
vagevuur meer bestaan
Zaterdag 12 oktober 2013 17.10u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn troon zal op de vernieuwde aarde geplaatst
worden en weldra zal iedereen, overeenkomstig de Wil van God, in vrede en
harmonie leven.
De wereld zal worden zoals deze was in het begin, en er zal geen onenigheid
gevoeld worden. Al Gods kinderen, die uitverkoren zijn om zich aan te sluiten
bij de engelen en heiligen, zullen een volmaakt bestaan leiden. Maar weet
dit: Diegenen die de realiteit van het Nieuw Paradijs niet aanvaarden, terwijl
hen elke kans gegeven werd om te beslissen welke weg zij willen kiezen,
zullen geen tweede kans krijgen. Zodra de Hemel en de aarde één worden,
zal er geen vagevuur meer bestaan. De enige weg die de zielen, die Mijn
barmhartigheid weigeren aan te nemen wanneer dit hun overvloedig
aangereikt wordt, zullen nemen, zal deze zijn die naar de hel voert. Velen
zullen zo koppig zijn, omdat zij vrijwel geheel op hun intellectuele redenering
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vertrouwen, dat zij er onbewust voor zullen kiezen om de eeuwigheid in het
vuur van de hel door te brengen.
Diegenen die niet in God geloven of de waarheid niet aannemen, geloven
niet in het bestaan van Satan. Hij, de Bedrieger, zal door leugens hun geest
vertroebelen om hen zo naar de folterkamers te lokken. Eenmaal daar zal hij
hen, vanwege zijn haat tegen de mens, voor eeuwig onafgebroken laten
lijden. Ik kan deze zielen dan niet meer helpen. Hoe ween Ik van bittere smart
om de ziel van de arroganten, de onwetenden en diegenen met een versteend
hart. Zij zijn zo vervuld van trots dat ze Mij nooit zullen zien doordat ze dat
niet kunnen. Het is voor een persoon niet mogelijk Mij te zien of met Mijn
waarachtig Woord vervuld te worden, als zij door de zonde van hoogmoed
aangetast zijn. Anderzijds, diegenen van jullie die Mij kennen, maar die Mij op
jullie eigen voorwaarden aanvaarden – ook jullie houden Mij op een afstand.
Waarom zeggen jullie dat jullie Mij kennen en verdraaien dat wat Ik jullie
vertelde over het navolgen van Mij? Hoe kan je jezelf een Christen noemen en
bereid zijn om een valse theologie en leugens, die jullie verdraaid hebben om
ze naar jullie eigen levensstijl te schikken, te accepteren? Wat ben je als je Mij
niet navolgt en de volle waarheid van Mijn Leer niet aanneemt? Je bent dan
een leugenaar. Je verraadt Mij. Wanneer je Mij eenmaal verraadt, zul je in de
verleiding komen om het telkens weer te doen, tot je uiteindelijk in Mijn ogen
niet langer een Christen bent.
Ik moet diegenen aanspreken, die in Mijn Woord geloven en jullie vragen:
Wanneer heb Ik ooit de zonde vergoelijkt? Ik vergeef de zonde, maar Ik
vergoelijk deze nooit. Als jullie menen dat Ik zonde door de vingers zie, dan
rechtvaardigen jullie de zonde. Jullie zullen boeten voor de dwaling van jullie
gewoontes en jullie zijn niet beter dan diegenen die Mij verraadden, Mij
bespotten, Mij uitlachten en Mij kruisigden.
Denk eraan dat Ik jullie de waarheid onderwezen heb! Niets dan de waarheid
zal jullie ertoe brengen om de zaligmaking, die Ik de wereld nu - in deze fase,
de eindfase van Mijn Verbond om de mensheid te redden – kom brengen, te
aanvaarden.
Vergeet nooit dat Ik de waarheid ben! Alleen de waarheid komt van Mij.
Jullie Jezus
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Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen
Zondag 13 oktober 2013 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, als er onder jullie zijn die zich verlaten voelen en
onzeker over Mijn liefde voor de wereld, mogen jullie het nooit opgeven om
tot Mij te roepen om jullie te helpen. Jullie zullen van tijd tot tijd een gevoel
van uitzichtloosheid, een gevoel van angst en een gevoel van eenzaamheid
gewaarworden wanneer jullie aan Mijn heilig Woord, dat door het heilig
Evangelie aan de wereld gegeven werd, vasthouden. Zelfs nu, terwijl Mijn
heilig Evangelie jullie nog steeds aangeboden wordt, zullen jullie je erg
geïsoleerd voelen omdat maar weinig mensen in de praktijk brengen wat Ik
hun door Mijn heilig Woord geleerd heb.
Als jullie zeggen dat jullie van je naaste houden en hen belasteren, zullen jullie
nog steeds bij Mij horen. Als jullie zeggen dat jullie in de Tien Geboden
geloven maar deze aanpassen om ze naar jullie levenswijze te schikken, dan
zijn jullie blind voor de waarheid. Als jullie de Sacramenten, die jullie door Mij
geschonken werden, aannemen maar deze schenden, dan beledigen jullie Mij.
Wanneer jullie aan anderen Mijn Woord prediken en jullie dan boven die
anderen stellen, door te zeggen dat jullie waardiger zijn in Gods ogen dan zij,
dan krenken jullie Mij. Wanneer jullie verklaren dat het Woord van God er
niet meer toe doet in een moderne wereld en dat het, om voor een seculiere
wereld aantrekkelijk te zijn, aangepast moet worden, dan spuwen jullie in
Gods aangezicht. Wanneer jullie menen dat jullie kennis over Mij superieur
is aan Mijn heilig Woord, zoals Ik het jullie nu door deze boodschappen geef,
en dat er dwalingen in vervat liggen, zijn jullie onwetend betreffende de
waarheid. Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen.
Dus, zelfs diegenen onder jullie die tevreden zijn met hun begrip van Mijn
heilig Woord en Mij nu in deze missie verwerpen – jullie hebben Mij verlaten.
Vooral jullie moeten Mijn hulp inroepen want zonder Mij zijn jullie niets!
Jullie Jezus
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Moeder van de Verlossing: Aan de priesters in de Katholieke
Kerk: Ik verzoek jullie dringend om Mijn allerheiligste
Rozenkrans bij je te dragen
Maandag 14 oktober 2013 15.30u
Mijn lief kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is om
op eigen houtje de bekoringen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden
om de waarheid – het ware Woord van God – de rug toe te keren, te
weerstaan. Zonder voortdurend gebed zullen jullie merken dat jullie niet in
staat zullen zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen, wanneer er
jullie leugens voorgehouden worden.
Jullie moeten allemaal de kruistochtgebeden bidden daar het neerdalen van
de duisternis over de Kerk van Mijn Zoon op aarde reeds begonnen is en
jullie elke seconde daarop voorbereid moeten zijn.
Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om te allen
tijde Mijn allerheiligste Rozenkrans en een Benedictuskruis bij je te dragen.
Jullie moeten elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden en letten op diegenen
uit de hogere rangen binnen de Kerk om te zien wie in het openbaar Mijn
heilige Rozenkrans bidt. Wanneer Ik vereerd word, moet Mijn Rozenkrans
door alle aanwezigen voor Mij gebeden worden. Als zij, die zeggen dat ze de
gelovigen ertoe brengen om voor de troon van God Mijn bijstand in te roepen,
Mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig.
Voor Mij komen staan om Mijn hulp in te roepen zonder Mijn Rozenkrans te
bidden, is zonder inhoud want dat is te vergelijken met een soldaat die zonder
enige wapenuitrusting ten strijde trekt.
Mijn Rozenkrans is het krachtigste gebed en zal, wanneer deze dagelijks
gebeden wordt, de macht van de Boze vernietigen. Diegenen van wie de ziel
door Satan verduisterd werd, zullen het te pijnlijk vinden om dit gebed te
bidden. Door hun handelwijze zullen jullie weten wie ze zijn en jullie moeten
God vragen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te
helpen naar het Licht van God te trekken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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De plannen werden door de onheilige drie-eenheid
opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal
worden
Dinsdag 15 oktober 2013 15.45u
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn priesters, uit elk
christelijk kerkgenootschap, de allerheiligste Sacramenten beginnen te
beschermen. Degenen in de Katholieke Kerk zullen de eersten zijn, die de
vernietiging en de ontheiliging van de Sacramenten zullen meemaken.
Diegenen die Mij, Jezus Christus, trouw zijn, zullen naarstig voorbereidingen
treffen voor deze vreselijke woestijn waarin Mijn Kerk gestort zal worden.
Jullie moeten je nu voorbereiden want het zal door jullie trouw zijn, dat al
Gods kinderen in staat zullen zijn om de Sacramenten in hun heilige staat te
ontvangen.
Tot alle andere Christelijke Kerken zeg ik dit: Herinner jullie Mijn belofte om
terug te komen op de grote en glorieuze dag van Mijn Tweede Komst! Weet
ook dat in de jaren die daar aan voorafgaan, al diegenen die Mij volgen met
vreselijke beproevingen te maken zullen krijgen. Diegenen die in al jullie
kerkgenootschappen nieuwe machtsposities zullen verwerven, zullen door
de Valse Profeet geleid worden, en allen zullen zijn woorden in de mond
nemen en zijn handelwijze overnemen.
Wee diegenen die partij kiezen voor de Valse Profeet, want hij is de
tegenpool van Johannes de Doper en zal de voorloper van de Antichrist zijn,
die zal heersen over jullie allen!
Jullie zullen door Mij beschermd worden, want weldra zal Ik de enige zijn die
jullie hebben om jullie te leiden. Terwijl jullie beïnvloed zullen worden door
de ketterijen, die jullie als de nieuwe vorm van moderne christelijke theologie
voorgesteld zullen worden, ben Ik de enige die vertrouwd kan worden de
waarheid te spreken. Hoe sluw is Satan, want hij zal nooit choqueren – in
plaats daarvan zal hij jullie, door diegenen die hem dienen, naar een nieuwe
verdraaide, omgekeerde interpretatie van Mijn allerheiligste Woord trekken.
De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles
wat waar is, uitgebannen zal worden. En daarop zal alles wat de seculiere
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wereld aanspreekt, de menselijke hebzucht en het verlangen om de zonde te
negeren, door alle Christelijke Kerken aan de gelovigen voorgehouden
worden. Deze dag werd in steen gebeiteld en zal de laatste belediging zijn, die
door God toegelaten wordt, voordat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zendt om al
diegenen te verzamelen, die aan het Woord van God trouw blijven. Wanneer
de leugens jullie voorgehouden worden, zullen deze een goede zaak lijken.
Het kenteken van nederigheid zal in al jullie kerken veel voorkomen
aangezien het door diegenen onder hen, die jullie zullen misleiden,
aangenomen zal worden.
Elke eigenschap die met Mij in verband gebracht wordt – Mijn liefde voor de
berooiden, Mijn liefde voor de zwakken en nederigen, Mijn afkeuring van
hebzucht, gierigheid en lust – zullen gebruikt worden als onderdeel van de
argumenten die aangewend worden om jullie te dwingen deze nieuwe leer
aan te nemen – deze nieuwe ene-wereldreligie om de wereld op de
heerschappij van de Antichrist voor te bereiden.
Deze waarschuwingen om jullie te redden, worden jullie gegeven omdat Ik
een liefhebbende Vader ben. Luister nu naar Mij! Al wat Ik vraag, is één ding:
Blijf trouw aan Mijn heilig Woord! Mijn heilig Woord werd jullie in de Heilige
Bijbel gegeven. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God zullen de
betekenissen ervan verdraaien. Wanneer dat gebeurt, verwerp dan diegenen
die jullie vertellen dat God dergelijke veranderingen zou goedkeuren. Niets
zou verder van de waarheid kunnen staan.
Jullie Jezus

De slang geeft de Antichrist speciale boodschappen, die hij
zorgvuldig documenteert
Woensdag 16 oktober 2013 23.27u
Mijn zeer geliefde dochter, de meest onheilige drie-eenheid, bestaande uit
Mijn drie vijanden: de Valse Profeet, de Antichrist en de Draak – waarmee
Satan bedoeld wordt – zal nu opstaan in verzet tegen de Allerheiligste Drieeenheid. Weet dat zij vele duizenden en duizenden toegewijde leerlingen
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hebben, en terwijl de tijd nadert, zullen er veel geheime en walgelijke
ceremonieën plaatsvinden om de slang te eren.
De slang is heel erg voorzichtig om zijn ware zelf niet te onthullen. Zijn
werkelijke, slechte bedoelingen met ieder kind van God zijn verhuld, en hij
doet zich aan zijn selecte groep uitverkorenen voor als een charmante, mooie
prins waarbij hij zich voor hen manifesteert op de meest verleidelijke manier.
Net zoals er met Mijn eigen uitverkoren profeten gecommuniceerd wordt,
geeft de slang de Antichrist speciale boodschappen die hij zorgvuldig
documenteert en vervolgens met zijn hiërarchie op aarde deelt. Deze
boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te ontheiligen als
voorbereiding op de Antichrist, die zijn troon zal innemen en de wereld zal
wijsmaken dat hij de Christus is, de Redder van de wereld.
Luister nu aandachtig, jullie allen die deze waarschuwing verwerpen! Weldra
zullen veel van Mijn leerlingen, die van Mij houden maar die niet in deze
boodschappen geloven, groot gevaar lopen. Het plan om jullie van Mij weg te
halen, heeft een aanvang genomen en tenzij jullie voorzichtig en waakzaam
blijven, zullen jullie in het hol van de duisternis gelokt worden. Hij, de
Antichrist, zal elk aspect van Mijn Godheid, die door de slang aan hen bekend
gemaakt worden, trachten te evenaren. Hij, de slang, keek naar Mijn kruisiging
en alleen hij beschikt over de kennis van de details die deze verschrikkelijke
gebeurtenis omgaven. Hij zal de spot met Mij drijven door zijn toegewijde
dienaren op te dragen om de rituelen in Mijn Kerk achterstevoren te
reconstrueren. Er zal aan Mijn Woord geraakt worden en er zullen nieuwe,
obscene delen aan toegevoegd worden om het Beest te eren, en velen zullen
de zwaarwichtigheid ervan niet inzien.
Vermaak jullie met de duivel en stel jullie te zijner beschikking, en dat zal tot
grote beproevingen leiden! Herhaal de verachtelijke woorden die hij jullie zal
inprenten, en jullie zullen je ziel voor hem openstellen! Aanbid hem door van
de Antichrist te houden wanneer hij arrogant voor jullie paradeert, en jullie
zullen hem in plaats van Mij in jullie hart onderbrengen. Alles wat Ik jullie
geleerd heb, zal achterstevoren, ondersteboven en binnenstebuiten
gebeuren. Omdat zovelen Mijn onderrichtingen niet echt begrijpen, en omdat
maar zo weinigen van jullie aandachtig geluisterd hebben naar de Evangeliën
met betrekking tot de gebeurtenissen in de aanloop naar Mijn Tweede Komst,
zullen jullie er niet veel wijzer van geworden zijn.
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O hoe breekt Mijn Hart dit nieuws te moeten onthullen. Hoe zou Ik willen dat
jullie niet zo hoefden te lijden. Maar Ik beloof dat Ik jullie pijn zal verlichten en
dat zijn heerschappij, wanneer dit zich afspeelt, snel zal verlopen.
Aan de zielen die onschuldig bij deze parodie van Mijn Godheid betrokken zijn,
zal Mijn barmhartigheid betoond worden. Diegenen die geloven dat zij zullen
heersen in een paradijs dat hen door de Bedrieger beloofd is, zullen jammer
genoeg merken dat zij in de vuurpoel geworpen werden, waar zij voor
eeuwig zullen lijden. Er zal daar niemand zijn om hen te helpen want zij zullen
de leugens - die bedacht zijn om hun vertrouwen te winnen - geslikt hebben,
wat het verlies van veel zielen, die blindelings hun valse leer zullen volgen, tot
gevolg zal hebben.
Bid om barmhartigheid voor diegenen die door de koning der duisternis
misleid zullen worden!
Jullie Jezus

Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn
Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de
waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd
Donderdag 17 oktober 2013 20.38u
Mijn zeer geliefde dochter, als er toch maar meer mensen echt in Mij, hun
Jezus, zouden geloven, dan zouden zij vrede vinden in hun hart. Waar er geen
vertrouwen is, heerst er angst. Angst verhindert dat de liefde van God jullie
ziel doordringt, en dan word je een gevangene. Niets, buiten Mijn licht, zal de
last opheffen.
Wanneer Ik jullie de waarheid vertel, doe Ik dat enkel omdat Ik van jullie
houd en omdat Ik snak naar de dag dat we eindelijk verenigd zullen zijn.
Wees niet bang voor de waarheid! Mijn liefde zal jullie vervullen met de moed
en de kracht om stand te houden en Mij in alles trouw te blijven. Ik bescherm
al diegenen van jullie die Mij erom vragen, maar het zijn enkel de zielen die
zich geheel aan Mij overgeven, die geen angst zullen hebben.
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De verdorvenheid van het Beest zal als charmant en modern gemaskeerd
worden, en dat zal aan allen achter een dun laagje menslievendheid,
liefdadigheid en ‘de zorg voor de armen’ kenbaar gemaakt worden. Geloof
voor geen minuut dat Satans aanhangers jullie ooit hun ware aard zullen
tonen! Elke leugen die voorgehouden wordt om de waarheid te veranderen,
zal logisch en voor het algemeen welzijn van allen lijken. Elke nieuwe wet, die
weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot
drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd in de Tien
Geboden, die aan Mozes gegeven werden. Elk gebaar, hoe subtiel het ook
moge zijn, zal bedoeld zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, te
beledigen. De Bedrieger kan het niet weerstaan om door zijn dienaren de
spot met Mij te drijven want hij haat Mij. Hij zal elk gebruiksvoorwerp in
Mijn Kerk smaden door daden, woorden en de toevoeging van satanische
symbolen. Enkel diegenen die de waarheid kennen, zullen deze gruwelen zien
en exact begrijpen wat die gebaren werkelijk betekenen.
De macht van Satan kan Mijn leerlingen verwarren, afleiden en kwellen. Hij,
Satan, zal jullie nooit met rust laten, vooral wanneer jullie getuigenis afleggen
van de waarheid. Maar weet dit – hij kan overwonnen worden wanneer jullie
volkomen op Mij vertrouwen. Wanneer jullie je aan Mij overgeven, zal hij niet
de macht krijgen om jullie geloof in Mij te beïnvloeden. Hij, Satan, heeft
afgedaan. Zijn heerschappij, hoe pijnlijk het ook was voor de mensheid, is ten
einde. Zijn laatste belediging tegenover Mij zal door de Antichrist uitgevoerd
worden, die Mij zal imiteren en de wereld zal wijsmaken dat hij gekomen is
om de wereld te redden.
Wanneer jullie de waarheid kennen, zullen jullie in staat zijn deze bekoring te
weerstaan. Wanneer jullie standvastig bij de waarheid blijven, die vervat ligt in
de allerheiligste Bijbel, zullen jullie gered worden.
De laatste aanval zal snel gebeuren en daarop zal Ik de wereld de waarheid
tonen, en enkel diegenen die vervuld zijn van haat jegens Mij, zullen deze
ontkennen. Wees niet bang want Ik Ben de enige Redder van de mensheid!
Enkel Mijn liefde zal jullie staande houden. Vrees slechts voor die arme zielen,
die Mij zullen bespuwen wanneer Ik Mijn hand uitsteek om hen naar het
Nieuw Paradijs te brengen.
Jullie Jezus

~ 20 ~

Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding,
maar toch zullen velen van hen Mijn waarschuwingen
negeren
Vrijdag 18 oktober 2013 12.38u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die het
meeste van Mij houden, massaal zullen weigeren om naar Mijn stem te
luisteren, nu Ik tot hen roep.
Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar toch zullen
velen van hen Mijn waarschuwingen negeren. Zelfs diegenen die Mijn stem
horen, zullen Mij negeren en Mijn woorden afdoen als ketterij. Zij zullen de
tijd waarin zij leven niet herkennen en zullen de waarheid pas beseffen
tijdens de Waarschuwing. Tegen die tijd zullen velen van hen Mij vervloekt
en zich zover van Mij verwijderd hebben, dat Ik niet in staat zal zijn hun hart
te bereiken of hun ziel te redden.
Onderschat de haat niet die de duivel voor Mij heeft! Mijn Vader verraadde
hij schromelijk, maar Mij verafschuwt hij. Dat brengt met zich mee dat hij
Mijn Kerk haat, en het zal tussen Mijn Kerk op aarde en de door Satan
gestuurde demonen zijn, dat de beslissende strijd zal plaatsvinden. Deze
strijd heeft een aanvang genomen en heeft Mijn geliefde zielen, van wie er
velen niet inzagen hoe zij God beledigen, al weggekaapt.
Wanneer Mijn aanwezigheid weldra gevoeld wordt onder al diegenen die van
Mij houden – ongeacht of ze al dan niet in deze boodschappen geloven – zal Ik
door de kracht van de Heilige Geest hun ziel met kennis overstelpen. Dat is
Mijn belofte aan de wereld. Ik zal jullie nooit aan de macht van het kwaad
overleveren omdat Ik zoveel van jullie allen houdt. Jullie zijn als ledematen
van Mijn Lichaam. Jullie maken deel uit van Mijn Lichaam. Jullie zijn een deel
van Mij.
Of jullie Mij nu willen of niet, Ik zal jullie volgen tot op de Grote Dag en Ik zal
strijden om jullie ziel te redden. Jullie kunnen Mij de rug toekeren, maar Ik zal
jullie nooit verlaten want Ik Ben geduldig. Mijn volharding en goddelijkheid
gaan jullie verstand te boven. Jullie mogen Mij, jullie Jezus, nooit vergeten
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want Ik Ben altijd bij jullie, wachtend tot jullie naar Mij komen.
Jullie geliefde Redder
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus

De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel
bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te
verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum
te werken
Zaterdag 19 oktober 2013 20.00u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die Mij gehoord hebben
en die Mij in deze boodschappen herkennen, op om nu naar Mij te luisteren.
Dit werk, dat jullie verleend werd, is heilig. Welke kwelling, verguizing, lijden
en bespotting jullie ook mogen ondergaan, denk eraan dat dit werk het Mijne
is! Mijn laatste missie, die door Gods profeet aan de wereld gegeven wordt, is
een groot geschenk aan de mensheid. Sta boven de spot die jullie zullen
waarnemen en weet dat dit teweeggebracht werd door de Boze in een poging
de waarheid tegen te houden. De waarheid, Mijn heilig Woord, zal met de
voeten getreden worden en elke demon die uit de hel losgelaten werd, zal al
het mogelijke doen om Mijn stem tot zwijgen te brengen.
Werkend doorheen die zielen, die zich blootstellen aan de teistering, zullen de
snode werken van Satan weldra gecamoufleerd en als de Heilige Schrift aan de
wereld voorgesteld worden. Ze zullen zeggen dat de nieuwe leer door Mij,
Jezus Christus, goddelijke geïnspireerd werd. Het zal in de hele wereld onder
de aandacht gebracht worden terwijl het laagje na laagje onthuld en, vooral
door de seculiere wereld, toegejuicht wordt. Diegenen van wie jullie nooit
zouden verwachten dat zij God eer zouden schenken, zullen de eersten in rij
zijn om de reeks ketterijen – leugens tegen Mij – te omhelzen wanneer deze
bekend gemaakt worden.
Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zo’n publieke eer ontvangen hebben van
de mediawereld en de politieke elite. Zoals nooit tevoren zullen atheïsten en
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alle religies, met inbegrip van diegenen die Mij niet vereren, hun armen
openen en op hun knieën vallen ter ere van diegenen die zeggen dat ze van
God komen.
Wanneer Mijn beeltenis verdwijnt en niet meer te zien is, en wanneer Mijn
kruisen, heilige Bijbels, missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen,
medailles, scapulieren, en Benedictuskruisen niet langer te vinden zijn, dan
zullen jullie weten dat de heerschappij van het Beest een aanvang genomen
heeft.
De wereld zal de loftrompet steken over de Antichrist. Nog maar nauwelijks
zal hij vrede gesticht hebben – een valse vrede, gecreëerd vanwege oorlogen
die hij hielp opzetten – of hij zal opzienbarende uitspraken doen. Hij, de
Antichrist, zal verklaren dat hij boodschappen van God de Vader ontvangen
heeft, en deze zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de kracht
van het occulte, zal men zien dat hij velen geneest en het zal lijken dat hij
over grote geestelijke gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de
‘zogenaamde’ wonderen die hij zal lijken te verrichten, en de wereld zal hem
aanbidden en uitgestrekt aan zijn voeten liggen. Dan zal hij, de Antichrist, zich
uitroepen tot Jezus Christus, de Mensenzoon, en zeggen dat de tijd voor
hem gekomen is om de wereld te hervormen en heel de mensheid te
redden. Ieder die het waagt om de smeerlapperij en de obsceniteiten - die uit
de muil van het Beest stromen - aan te vechten, zullen streng gestraft worden.
Op dat moment zal, door de teistering van Satan in de wereld, de zonde zo
wijdverspreid zijn, dat de menselijke waardigheid het laagste niveau zal
bereiken waardoor in elke openbare plaats onkuisheid, begeerte, hebzucht en
elke andere - in Gods ogen verachtelijke - zonde te zien zal zijn. Doordat er
verklaard zal worden dat de zonde een aangeboren menselijk gebrek is, en
omdat jullie verteld zal worden dat God jullie niet zal beoordelen op een zwak
menselijk trekje, zullen velen de zonde omhelzen en geen schaamte in hun ziel
kennen.
De beroemdheden van de wereld, de entertainers, de media, de filmsterren
zullen er allemaal op aandringen om met de Antichrist gezien te worden en
zijn beeltenis zal meer te zien zijn dan van om het even wie voor hem kwam.
Hij zal veel talen vloeiend spreken, hij zal knap zijn, een groot gevoel voor
humor hebben en over buitengewone communicatieve vaardigheden
beschikken. Hij zal zeer voorzichtig zijn met wat hij over God zegt en hij zal
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nooit naar de Moeder van God verwijzen, want Zij zal beschouwd worden
als iemand die verder geen rol meer te spelen heeft.
De interviews van de Antichrist op de televisie zullen veelvuldig zijn en de
mensen zullen aan zijn lippen hangen bij elk woord dat uit zijn mond komt.
Hij zal in elke natie politici beïnvloeden en diegenen met wie hij gezien
wordt, zullen als vorsten behandeld worden. Het zal daar niet bij blijven. Zijn
citaten zullen vanop de preekstoel van alle kerken verkondigd worden. In
alle kerken zal hem grote eer en een goede plaats geschonken worden, tot
hij uiteindelijk op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon zal
zitten. Zijn invloed zal zich uitstrekken over alle banken, handelswetten en de
wereldeconomie. De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel
bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn
nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken. Diegenen die van het
imperium van de Antichrist deel willen uitmaken, zullen grote rijkdom
scheppen. Ieder die hem trouw zweert, hetzij door religieuze ceremonieën,
bedrijfsovereenkomsten of handelsverdragen, zullen een merkteken moeten
aannemen. Diegenen die het merkteken aannemen, wat zal gebeuren in de
vorm van een bankkaart en een speciale chip die in hun hand geïmplanteerd
zal worden, zullen hun ziel aan hem verliezen. Al diegenen die het Zegel van
de Levende God dragen, zullen ontsnappen aan de klauwen van de
Antichrist en immuun worden voor deze verschrikking. Negeer deze
waarschuwing niet! Wees er niet bang voor, want als jullie Mijn instructies
opvolgen, zullen jullie beschermd zijn!
Ik vergoot veel tranen terwijl Ik je deze boodschap gaf, en dat is de reden
waarom Mijn pijn in jou, Mijn dochter, momenteel zo groot is. Troost Mij door
Mijn barmhartigheid in te roepen en Mij om bescherming te vragen!
Jullie Jezus
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Jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een vast
voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, te
blijven verkondigen
Zondag 20 oktober 2013 12.07u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang om aan jullie allen, Mijn geliefde
apostelen – diegenen die op aarde rondlopen en Mijn heilig Woord
verkondigen – kenbaar te maken, dat jullie je aan Mij, jullie Jezus, moeten
vastklampen als nooit tevoren. De tijden die voor jullie liggen, zullen moeilijk
zijn en al diegenen die in Mij, met Mij en voor Mij blijven, zullen er
verantwoordelijk voor zijn om in de komende donkere dagen de vlam van
Mijn Licht brandend te houden.
Mijn dierbare kinderen, jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een
vast voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, in alle
uithoeken van de wereld te blijven verkondigen. Jullie, Mijn restleger, zullen al
Gods kinderen tot Mij brengen en helpen om hen te behoeden voor de wasem
van het kwaad, welke miljoenen mensen zal omhullen. Jullie zijn de Mijnen, en
jullie wandelen in het Licht van God om de weg vrij te maken opdat de wereld
gered zou worden.
Mijn genaden worden over jullie uitgestort, Mijn geliefde apostelen, en zodra
jullie beseffen dat jullie door Mij geleid worden en jullie volkomen op Mij
vertrouwen, zal er jullie geen kwaad overkomen. Maar als jullie je zouden
veroorloven om gewillige dienaren van bedrog te worden, dan zal Mijn
bescherming zich niet over jullie uitstrekken. Diegenen van jullie die de kant
van de Valse Profeet en de Antichrist kiezen, zullen door Satan in de val
gelokt worden en hij zal jullie dan niet ongehinderd laten gaan. Diegenen
van jullie die aan de zijde van Mijn vijanden lopen en de kelk van de slang
slikken, zullen door hem vermorzeld worden als jullie het zouden wagen hem
aan te vechten.
Sla nu acht op Mijn waarschuwing – kies de kant van het Beest en zweer een
onheilige eed om ketterij na te leven, en het zal jullie zeer moeilijk vallen om
jullie los te wrikken uit zijn gemene greep! Bid dat jullie de wijsheid zullen
bezitten om de waarheid in te zien!
Jullie Jezus
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Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende
fasen
Zondag 20 oktober2013 17.48u
Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de
Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn
Kerk in alle ernst een aanvang neemt.
Jullie moeten al jullie vertrouwen op Mij stellen en getroost zijn in de
wetenschap dat wanneer de Grote Dag aanbreekt, jullie slechts in een
oogwenk met lichaam en ziel in Mijn armen gehesen zullen worden. Dat is de
reden waarom jullie met liefde en geduld de wereld moeten herinneren aan
Mijn Leer. Herinner hen eraan dat de zonde bestaat en vergeven zal worden,
maar zij moeten Mij dan eerst om vergeving vragen. Niettegenstaande hen
verteld wordt dat de zonde de tweede natuur van de mens is, moeten zij
weten dat zij, als Gods kinderen, elke keer om verzoening moeten vragen,
hoe onbeduidend hun zonden ook mogen lijken. De zonde is wat jullie van
God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie zullen worden en
hoe dieper het zielenleed dat jullie zullen voelen, en dan zullen jullie zo
rusteloos zijn dat niets dan Mijn genade jullie pijn zal verlichten of jullie
waarachtige vrede zal brengen.
Weet dat wanneer de heerschappij van de ketterij een aanvang neemt,
diegenen die zich daarmee inlaten, een vreselijke eenzaamheid en
ellendigheid gewaar zullen worden. Maar naar de buitenwereld toe zal alles
voor de Kerk aanvaardbaar lijken. Terwijl jullie innerlijk zullen worstelen,
zullen alle uiterlijke rituelen – die in de naam van een wereldwijd verenigde
kerk uitgevoerd worden – maken dat jullie je ongemakkelijk voelen. Binnen de
zes maanden nadat de ketterij in Mijn Kerk ingevoerd wordt, zullen velen die
Mijn roep negeerden, wegvluchten en diegenen opzoeken die Mijn heilig
Woord trouw bleven. Dan zal Mijn strijdmacht aanzwellen, groeien en de
overblijvers uit alle Christelijke Kerken verzamelen en de geest van het kwaad
bestrijden.
Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste
fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en
de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de
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leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot
stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze
horen te zijn, ontzegd worden. De derde fase zal plaatsvinden wanneer Mijn
Kerken geschonden werd, en het zal dan zijn dat Mijn heilige dienaren
eindelijk de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, zullen begrijpen.
Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen.
Zij openbaren enkel Mijn heilig Woord en doen wat hen door de Heilige Wil
van Mijn Vader opgedragen wordt. De tekenen dat de laatste profeet – de
enige profeet aan wie vandaag de dag vanuit de Hemel de machtiging gegeven
wordt om de wereld op de Tweede Komst voor te bereiden - gekomen is, zijn
er nu. Wanneer jullie begrijpen dat de profetieën - die vanuit de Hemel aan de
wereld gegeven worden - erop neerkomen om jullie geloof te doen toenemen
en om ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord, dan
zullen jullie deze aannemen. Zodra deze zich afspelen, zoals voorzegd, zullen
jullie de waarheid kennen.
Sta klaar! Wees in vrede, want Ik zal jullie allen, die zich nu verzamelen om
Mijn restleger op aarde te vormen, vergezellen.
Jullie Jezus

Zoals lammeren naar de slachtbank zullen ze de weg naar
de ondergang volgen
Maandag 21 oktober 2013 10.56u
Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad aan Mijn geliefde, trouwe
leerlingen – diegenen die zich altijd vastberaden aan de waarheid zullen
houden – zal van die volgelingen in Mijn Kerk komen, die ten prooi zullen
vallen aan de grote misleiding.
Zoveel mensen zullen, vanwege hun ondoordachte trouw, misleid worden
door de Bedrieger die overal in Mijn Kerken de teugels in handen zal nemen.
Hoewel ze zich soms ongemakkelijk kunnen voelen wanneer zij vreemde
vertolkingen van Mijn Woord horen, die niet in de juiste context gebruikt
zullen worden, zullen ze zoals lammeren naar de slachtbank de weg naar de
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ondergang volgen. Zij zullen de Valse Profeet met lof overladen en hem als
een grote dictator groeten. Zij zullen solidair worden om een groot leger te
creëren. Dit leger zal bij hun medechristenen de grootste vervolging
veroorzaken. Broeder zal tegen broeder strijden in deze verschrikkelijke strijd
om de waarheid. Het aantal van diegenen die de onheilige drie-eenheid –
bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en Satan – zullen volgen, zal veel
groter zijn dan dat van diegenen die het heilig Woord van God, zoals het vanaf
het begin vastgelegd werd, trouw blijven.
Jullie, Mijn uitverkorenen, die niet van de waarheid afwijken, zullen deze
tocht moeilijk vinden. Nooit, nog geen moment in jullie leven, zouden jullie
je de verschrikkelijke misleiding, waarvan jullie getuige gaan zijn, kunnen
voorstellen hebben. Mijn vijanden zijn goed voorbereid, hebben veel invloed
en worden goed gefinancierd. Ze hebben veel voordelen, maar de macht van
God hebben zij niet op hun hand. Zij bezitten niet enkel de macht van God,
Mijn Vader, de Almachtige, niet maar ze kunnen ook te allen tijde door Zijn
Wil neergeslagen worden. Jammer genoeg zullen ze veel zielen van Mij
wegtrekken, en Ik zal dat toestaan als onderdeel van de definitieve zuivering
van de mensheid. Deze periode op aarde zal dienen om de goeden van de
kwaden te scheiden.
Wat bedoel Ik hiermee? Ongetwijfeld zullen jullie zeggen dat de goeden om
de tuin geleid zullen worden en dat dit niet hun schuld is. Dat is waar. Maar
wanneer diegenen die zeggen dat ze ware Christenen zijn, ketterijen
aannemen in plaats van Mijn heilig Woord, lasteren ze tegen Mij. Ze zijn zich
goed bewust van de waarheid en ze moeten elke seconde op Mijn Woord
bedacht zijn. Zovelen van jullie slapen. Zovelen kennen Mij niet echt omdat
jullie geen nederigheid in jullie ziel bezitten, zo trots zijn jullie op jullie kennis
van de Heilige Schrift. Velen van jullie hebben het nagelaten de Evangeliën te
lezen of zijn er niet in geslaagd te begrijpen wat er voor Mijn Tweede Komst
zal gebeuren. Jullie weten vooralsnog nog altijd niet dat de waarheid jullie
gegeven werd in de allerheiligste Bijbel. Waarom gaan jullie door met het
Woord van God te trotseren, beredeneren en verwerpen, en blijven jullie
strijden tegen de Hand die jullie schiep? Jullie zijn niet meer ontwikkeld dan
diegenen die Mij kruisigden. Jullie bezitten niet meer kennis dan de farizeeën,
die geloofden dat hun interpretatie van het heilig Woord van God superieur
was aan deze van de Mensenzoon. Door jullie weigering om de laatste
profetieën aan te nemen, zullen jullie Mij verloochenen. Al jullie diensten aan
Mij zullen niets te betekenen hebben want jullie zullen degene volgen, die
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door Satan gestuurd werd om jullie je rechtmatige erfdeel in Mijn Paradijs te
ontzeggen.
Hoe doen jullie Mij wenen. Hoe jullie Mij zullen verraden, zal zich
weerspiegelen in de vervolging die jullie zullen richten op diegenen die jullie je
broeders en zusters in Mijn naam zullen noemen. Jullie zullen met leugens
geïndoctrineerd worden, zoals anderen dat voor jullie werden door verdorven
leiders en dictators uit het verleden. Door jullie gebrek aan echte liefde voor
Mij, die grote offers vereist, zullen jullie Mij veel verdriet en lijden bezorgen.
Terwijl de vijanden van Mijn Kerk jullie in een web van bedrog zullen trekken,
zullen jullie de loftrompet over hen steken alsook diegenen aanbidden en
liefhebben die Mij haten, en Ik zal vergeten zijn.
Onthoud deze woorden: Wanneer jullie valse goden boven Mij plaatsen,
zullen jullie je de toorn van God op de hals halen!
Jullie Jezus

Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest
onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de
ondersteuning van dergelijke goede doelen
Dinsdag 22 oktober 2013 00.20u
Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de
nieuwe rituelen. Publieke verklaringen over de noodzaak om nederig en
zorgzaam te zijn, zullen een precedent scheppen voor de seculiere
filantropie (= wereldse menslievendheid) die door de Antichrist ingevoerd zal
worden. Al deze dienaren van Satan nemen in het geheim deel aan vieringen
en hun wereldwijd netwerk zal wereldomvattende goede doelen in het
leven roepen, die opgezet worden om jullie ervan te overtuigen dat zij
goddelijk geïnspireerd zijn.
Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drieeenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede
doelen, zodat dit hen in de ogen van de wereld zal verheffen. Plotseling zal er
over een nieuwe, indrukwekkende en zogenaamd evangelische beweging
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gesproken worden en mensen zullen hun geld afdragen om eraan mee te
helpen dat hun inspanningen, om de armen in de wereld hulp te verlenen,
toenemen. Iedereen zal menen dat het algemeen belang gediend wordt, en
bepaalde leiders uit Mijn Kerken zullen in alle uithoeken van de aarde
bewonderd worden. Zeer weinigen zullen debatteren over hun bedoelingen,
maar wanneer jullie zien dat ’s werelds grootste banken zich bij hun
inspanningen aansluiten, dan zullen jullie weten dat dit een daad is, die
bedoeld is om jullie te misleiden. Hoe sluw is het Beest. Hoe vernuftig lijken
zijn acties doordat ze verbloemd worden door een vorm van bedrog die enkel
diegenen zullen kunnen bespeuren, die gezegend zijn met de gave van de
Heilige Geest. En tijdens al dat gepraat over het algemeen welzijn van de
mens, het verlangen om alle religies samen te brengen om één grote
gemeenschap van mensen te vormen, zal er met geen woord gesproken
worden over Mijn onderricht, dat Gods kinderen aan Mijn heilig Woord vast
moeten houden.
De tijd gaat snel en te midden van deze schijnbaar goed geregelde en
zorgvuldig georkestreerde propaganda, zullen de barsten zich beginnen te
vertonen. Wanneer Satan aan het werk is, verspreidt zich verwarring, wordt
er verdeeldheid gecreëerd en verloopt er niets ooit vreedzaam. Bepaald
eerbetoon, dat Mij voor Mijn Tabernakels geschonken wordt, zal
verdwijnen. De Altijddurende Aanbidding zal stopgezet worden en zij zullen
de kerken spoedig ontdoen van de heiligenbeelden. Al hun acties zullen
vergoelijkt worden in naam van de ontworteling van de Kerk van weleer, en
om deze relevanter, boeiender en aantrekkelijker te maken voor nietgelovigen.
Diegenen die Mij kennen, moeten alles doen wat ze kunnen, door de
verspreiding van de Evangeliën, want wees er zeker van dat jullie niet over de
heilige Bijbel zullen horen spreken. De enige citaten die jullie zullen horen,
zullen deze zijn, die verdraaid zijn om leugens te ondersteunen. Doordat ze de
Kerk beroven van haar waardigheid, zullen de straffen vanuit de Hemel op hen
beginnen neerstromen. Na verloop van tijd zullen zij gestopt worden maar,
zoals voorzegd, moeten eerst deze beproevingen plaatsvinden.
Jullie Jezus
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Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen
van de laatste kruisiging van Mijn Kerk
Dinsdag 22 oktober 2013 13.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in
verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun
trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om
tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de
grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te
verspreiden.
Het gebrek aan respect voor Mij, Jezus Christus, is in alle naties op openbare
plaatsen en in Mijn Kerken, duidelijk zichtbaar aan het worden. Het is nu Mijn
verlangen om Mijn restleger goed voor te bereiden. Mijn geliefde volgelingen,
laat deze dingen jullie niet verontrusten, want ze zullen jullie alleen maar
afleiden terwijl Ik het nodig heb dat jullie sterk staan in jullie geloof. Net zoals
de deuren voor Mijn Moeders neus dichtgesmeten werden toen zij vlak voor
Mijn geboorte probeerde om onderdak te vinden, zo zullen de deuren ook
voor jullie neus gesloten worden. Weet dat wanneer deze deuren door die
misleide dienaren in Mijn Kerk in jullie gezicht dichtgeslagen worden, jullie je
dan enkel tot Mij dienen te wenden. Weet ook dat diegenen die heilige
mensen beweren te zijn, bedreven in de Heilige Schrift en de Leer van Mijn
Kerk, in de rij zullen staan en de eersten zullen zijn om jullie te veroordelen
omdat jullie de waarheid volgen. Ik heb het over alle zielen in de wereld, die
van Mij houden en die de waarheid kennen, en niet noodzakelijkerwijs
diegenen die deze boodschappen, Mijn boodschappen voor de hele wereld,
volgen.
De gave van de Heilige Geest zal slechts aan diegenen ten deel vallen, die
waardig zijn om dit kostbare geschenk van God te ontvangen. Diegenen die
verstoken zijn van de Heilige Geest, zullen moord en brand schreeuwen en
jullie ervan proberen te overtuigen om ketterijen te volgen, die spoedig in
alle Christelijke Kerken hoogtij zullen vieren. Hoe meer angst voor deze
boodschappen zij vertonen, hoe meer zij naar jullie zullen uithalen. Jullie
moeten hun hatelijk gif negeren en zwijgen. Deze dagen zijn bijna daar.
Sommigen van jullie zullen al een glimp opgevangen hebben van de hevige
tegenstand die jullie omwille van Mij zullen moeten doorstaan.
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Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste
kruisiging van Mijn Kerk, maar weet dit: Mijn verheerlijkt Lichaam, het Nieuwe
Jeruzalem, zal uit de as herrijzen en jullie zullen uitverkoren zijn om onder de
twaalf naties te regeren. Wanneer jullie Mij trouw blijven, zal Ik jullie in
heerlijkheid doen opstaan en zullen de Hemel en de aarde jullie in de
komende wereld toebehoren. Tijdens de troosteloosheid van de gruwel
moeten jullie enkel op Mij gefixeerd blijven, want het zal kort zijn. En daarna
zal niets jullie ooit nog van Mij scheiden.
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een
grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken
Woensdag 23 oktober 2013 15.34u
Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming
opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk
zullen blijven.
Lieve kinderen, jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd pijn zullen
voelen, veroorzaakt door het isolement, de afkeuring en de afwijzing door
diegenen die het Woord van God verachten. Licht trekt diegenen aan die in
de duisternis verkeren, en zij zullen jullie altijd aanvallen en tegen jullie
uitvaren wanneer jullie ten volle met Mijn Zoon, Jezus Christus, in vereniging
zijn.
Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel
pijn veroorzaken doordat het de gedaante aanneemt van een zuivering. Dit
betekent dat er nu velen voor hun zonden zullen boeten en dat de aarde
voorbereid wordt op Jezus Christus zodat, wanneer de zuivering voltooid is, de
aankondiging zal gedaan worden. De vijanden van God zullen ondertussen
leugens en ketterijen verspreiden om zondaars, en al diegenen die van Mijn
Zoon houden, voor zich te winnen om hen te controleren. Al deze trieste
gebeurtenissen moeten voor de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus
Christus, plaatsvinden.
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Ik vraag jullie, lieve kinderen, geduldig te zijn en deze moeilijkheden ter wille
van Mijn Zoon, die zielsveel van jullie houdt, te verdragen. Wees nooit angstig
want jullie zullen spoedig Zijn Nieuw Paradijs aanschouwen, waar geen
droefheid, pijn of kwaad zal bestaan. Het is zo’n kleinigheid wanneer jullie
voor Mijn Zoon lijden, en het is onbeduidend vergeleken met wat Hij voor
eenieder van jullie doorstond toen Hij aan het kruis stierf om jullie te
redden.
Stel dus a.u.b. al jullie vertrouwen op Mijn Zoon en wees dankbaar dat jullie
een leidraad van de Hemel gezonden wordt! Verheug jullie omdat jullie de
juiste hoeveelheid tijd geschonken werd om jullie passend op de Grote Dag
van de Heer voor te bereiden.
Wees in vrede!
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van
diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden,
niet in vraag zullen stellen
Donderdag 24 oktober 2013 19.45u
Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die
op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het
Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd
hebben. Als één man bundelen zij al hun krachten en zullen de aarde door
hun verdorven misleiding ontsieren.
Ik Ben klaar. Wachtend. Zodra zij hun walgelijke wetten introduceren, zal Ik
uithalen en zal de wereld getuige zijn van Mijn straffen. Mijn
waarschuwingen zijn in dovemansoren gevallen en gestoten op diegenen die
te trots zijn om de hand van barmhartigheid, jullie gegeven door deze
boodschappen, aan te nemen. De leiders van diegenen die jullie in naam van
de mensenrechten zullen vervolgen, zullen door Mijn hand te lijden hebben.
Zij menen dat hun macht almachtig is en dat zij onoverwinnelijk zijn, maar zij
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zullen zich er al snel bewust van zijn dat zij zonder de kracht van hun Schepper
niets zijn.
Ik Ben de Auteur van het leven, en diegenen die zouden beslissen hun macht
te gebruiken om Mijn kinderen het leven te benemen, zowel naar lichaam
als naar ziel, zullen alles verliezen. Wanneer jullie Mijn kinderen bestrijden en
Mijn Zoon, Jezus Christus, verraden, is er nog maar weinig hoop voor jullie. Ik
verleen jullie dan niet gemakkelijk Mijn barmhartigheid omdat jullie Mij zeer
boos maken. Nochtans hunker Ik naar jullie trouw, maar Ik waarschuw jullie
voor de gevaren van het flirten met de Boze. Ik zal jullie alle kansen geven om
jullie af te wenden van de kluisters die jullie aan de onheilige drie-eenheid
binden. Jullie moeten je onttrekken aan de ketenen van Satan. Jullie tijd is
kort.
Ik vraag jullie om te kijken naar Mijn Heilige Bijbel, de Evangeliën, om op zoek
te gaan naar de tekenen die jullie aangaande de grote voorzegde geloofsafval
gegeven werden, want die heeft de wereld overspoeld en verspreidt zich als
een dodelijk virus in elk denkbaar onderdeel van jullie samenleving. Jullie
werden aangetast en nu kom Ik, jullie Vader, om jullie van deze kwelling te
reinigen. Jullie moeten Mij om hulp smeken voordat het te laat is voor jullie.
Jullie moeten dit kruistochtgebed nu bidden. Vraag Mij om hulp!
Kruistochtgebed (124) ‘Aanhoor mijn smeekbede om vrijheid’
O God, mijn barmhartige Vader, Schepper van alles wat is,
aanhoor mijn smeekbede om vrijheid.
Bevrijd mij uit de ketenen van de slavernij,
en bescherm mij tegen de snode vervolging.
Help mij de waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp,
zelfs als ik verward ben en misschien aan Uw Woord twijfel.
Vergeef mij als ik U beledig
en breng mij naar de toevlucht van Uw Nieuw Paradijs op aarde.
Amen.
Mijn tijd, om de Tweede Komst van Mijn Zoon aan te kondigen, is nabij. De tijd
zal snel gaan en de heerschappij van Mijn vijanden zal een eeuwigheid lijken,
hoe kortstondig deze ook mag zijn, door de wreedheid die ze tegenover Mijn
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kinderen aan de dag zullen leggen. Zij zullen deze dwaze mensen, die het
Beest trouw zweren, op geen enkele manier loyaliteit betonen. Net zoals de
Boze Mij haat, zo haat hij ook elk van Mijn kinderen, zowel de goeden als de
kwaden. Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die
verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen. Jullie moeten eventuele
twijfels, die jullie ziel binnendringen wanneer jullie met enige nieuwe vorm
van leer – die in jullie hart niet juist aanvoelt – ongelukkig zijn, keer op keer
onderzoeken.
Ik heb geen bevoegdheid gegeven om enige nieuwe wet of nieuw sacrament
in Mijn heilige naam in te voeren.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen
enig vertrouwen of geloof in God
Vrijdag 25 oktober 2013 23.55u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door
deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling
te begrijpen. Angst komt voort uit de verdorvenheid van diegenen die met een
duisternis van de ziel bezield zijn en die te midden van jullie rondlopen. Jullie
vijanden zijn Mijn vijanden. Ze zullen in elke natie een dergelijke spiritualiteit
creëren, en deze zal niet van Mij komen. Ze zullen zo charmant zijn dat ze
geïnfiltreerd zijn bij diegenen met veel aanzien om de valse leer van new age,
die van oorsprong satanisch is, te verspreiden. Velen zullen deze
verschrikkelijke handelingen als onschuldig vertier beschouwen, maar achter
de schijnbaar onschuldige façade gaat een sluw plan schuil om de wereld te
ontdoen van het geloof in de Heilige Drie-eenheid.
In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen
of geloof in God, en wanneer de dienaren van Satan hen dus valse waarden,
een valse spiritualiteit en het heidendom aanbieden, zullen velen verleid
worden. Ze zullen zich aangetrokken voelen tot de bedrieglijke, welwillende
oproepen voor de rechten van diegenen die de aanvaarding van hun eigen
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levenswijze - die de wetten, die door Mijn Vader vastgelegd werden, trotseert
– nastreven. Doordat hun geloof in God zwak is, zullen ze openstaan voor
leugens. Ze zullen in plaats daarvan een valse god aanbidden, de Antichrist.
Ik vertel jullie deze dingen omdat ze de waarheid zijn. Waarom zou Ik jullie
niet waarschuwen voor deze dingen? Ik Ben jullie Redder en Ik tref
voorbereidingen om jullie, na deze langdurige en pijnlijke tijd, uiteindelijk
allemaal te redden. De mens heeft door Satan onder onnoemelijk veel
tegenspoed te lijden gehad. Zoveel mensen beseffen niet hoezeer hij levens
verwoest. Hij ruïneert jullie relaties met andere mensen, trekt jullie naar
ondeugden die jullie verderven, verandert jullie en lokt jullie in de val.
Ongeacht wat hij jullie schenkt, jullie zullen je altijd leeg voelen. Jullie zullen
blijven vallen en vallen tot jullie betrokken raken bij verderfelijke en
tegennatuurlijke handelingen, en jullie zullen geen voldoening vinden. Enkel
Ik, Jezus Christus, kan jullie de ware vrede, liefde en redding bezorgen.
Aangezien jullie leven op aarde door de Antichrist onvoorstelbaar gewijzigd
zal worden, moet Ik jullie waarschuwen. Ik doe dat niet om jullie angst te
bezorgen, maar wel om jullie voor te bereiden op de waarheid. Alleen de
waarheid zal jullie bevrijden van de verdorvenheid van diegenen die leven,
ademen en zullen sterven vanwege hun trouw aan Satan en zijn demonen.
Enkel Ik, Jezus Christus, ben jullie Weg om verlichting te zoeken voor de
vervolging die deze verdorven, sluwe en bedrieglijke mensen over de wereld
zullen brengen.
Jullie Jezus

De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld
zonder einde beginnen
Zaterdag 26 oktober 2013 11.15u
Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk
kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de
waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun
godsdienst te praktiseren.

~ 36 ~

Op dit moment in de geschiedenis verwerpen zovelen in de wereld Mij, Jezus
Christus, dat het in de meeste naties niet langer aanvaardbaar is om in het
openbaar over Mij te spreken. Zeer zelden zullen jullie horen dat er in de
media over Mijn naam gesproken wordt, tenzij het is om Mijn bestaan in
twijfel te trekken. Zelden zullen jullie in het openbaar mensen ronduit hun
liefde voor Mij horen verkondigen, want ze zouden dat te gênant vinden. Zelfs
Mijn gewijde dienaren zijn, uit angst voor bespotting, niet langer bereid om de
waarheid bekend te maken. Diegenen die Mij wel navolgen, zullen het steeds
moeilijker vinden om Mijn heilig Woord te verkondigen. Zovelen die eens van
Mij hielden, doen dat niet meer, en Mijn verlatenheid en verdriet snijden in
Mijn Hart alsof er een zwaard doorheen gedreven werd.
Waarom, o waarom hebben jullie Mij verlaten? Waarom kwetsen diegenen
van jullie, die in Mij geloven en die Mij kennen, zovele van jullie broeders en
zusters? Waarom gedijt de haat in jullie hart? Waarom voelen jullie de
behoefte om de Evangeliën thans in twijfel te trekken terwijl die al zo lang
bestaan? Wie gaf jullie de bevoegdheid om Mijn Woord, dat aan Mijn
apostelen gegeven werd, verkeerd uit te leggen? Waarom verdraaien jullie
het en waarom geloven jullie niet in wat Ik zei? Mijn Woord is heel duidelijk.
Wanneer Ik spreek, meen Ik wat Ik zeg. Als Ik het één zeg, bedoel Ik niet het
ander. Waarom zou Ik Mijzelf bijvoorbeeld tegenspreken en dan vooral nu,
in deze missie?
Wat aan Gods profeten gegeven wordt, is de waarheid. Alles wat deze
boodschappen tegenspreekt, uit de mond van diegenen die beweren dat Ik
met hen spreek, moet door jullie verworpen worden. Ik zou nooit met Mijn
eigen stem wedijveren want Ik moet ervoor zorgen dat jullie de waarheid
gegeven wordt.
Wat moet Ik doen om jullie te laten luisteren? Wat moet Ik doen om jullie
omzwervingen en het zoeken naar andere vormen van opwinding te stoppen?
Waarom willen jullie geen vertrouwen in Mij stellen? Jullie verspillen zoveel
kostbare tijd met het zoeken naar waarzeggerij, wat als gif uit de mond van
zogenaamde mystici en sensatiezoekers stroomt, dat jullie Mij beledigen door
jullie van Mij af te keren. Ik Ben hier. Dit zijn Mijn woorden. Wat zoeken jullie
nog meer, want de waarheid zullen jullie enkel uit Mijn mond halen. Ik sprak
de waarheid toen Ik op aarde rondliep. Ik liet een erfenis van grote hoop en
redding na. Ik spreek de waarheid nu, terwijl Ik jullie momenteel Mijn laatste
woorden breng, want de Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de
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wereld zonder einde beginnen.
Wanneer Ik spreek, verlang Ik dat jullie luisteren. Ik kan jullie niet dwingen.
Jullie mogen overal zoeken en proberen Mijn boodschappen te vinden, die op
dit moment gegeven worden om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te
bereiden, en jullie zullen deze niet vinden. Mijn publieke boodschappen om
jullie hierop voor te bereiden, op de eindfase voordat Mijn Verbond vervuld is,
kunnen enkel in het Boek der Waarheid gevonden worden.
Dit Woord is het Mijne. Mijn woorden zullen in elke natie gehoord worden.
Niemand zal Mij tegenhouden want Mijn macht is almachtig.
Jullie Jezus

Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie
voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten
Zaterdag 26 oktober 2013 17.52u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te
vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te
bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. Ik discrimineer niet omdat Ik
elke geboren ziel, die allen door Mijn Vader geschapen werden, liefheb.
Geen enkele ziel kan van deze missie, Mijn laatste missie om de mensheid te
redden, uitgesloten worden. Ik kom om aan allen redding te brengen.
Vraag aan om het even welke goede ouder of zij één kind zouden opofferen
boven een ander, en zij zouden jullie dit vertellen: “Hoe slecht ze zich ook
gedragen of hoe ze mij ook kwetsen, ik kan hen nooit verwerpen omdat zij
een deel zijn van mijn vlees.” Hetzelfde geldt voor de vijanden van God. Ze
beledigen Hem en ze berokkenen Hem groot verdriet, maar Hij houdt nog
steeds van hen want hoewel zij door de zonden van de mensheid
uitgehongerd zijn, kwamen ze uit Hem voort.
Hoe komt het, vragen jullie je misschien af, dat Ik diegenen kan vergeven, die
Mij het meest kwetsen? Die anderen geselen en hen pijn en lijden bezorgen?
Dat komt omdat Ik van hen houd. Ik zal altijd van de zondaar houden. Hun
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zonden doen Mij walgen, maar Ik zal altijd staan te wachten om hen te
omhelzen.
Deze missie draait om vergeving. Het draait allemaal om het redden van
jullie ziel. Hoe hard Mijn woorden soms ook mogen zijn, ze worden aan jullie
gegeven omdat Ik van jullie houd en Ik de gedachte om jullie te verliezen, niet
kan verdragen. Diegenen die Mij verraden hebben omwille van
levensambities, mogen nooit bang zijn om tot Mij te komen en Mij om hulp te
vragen. Ik mis jullie. Ik Ben bedroefd, maar Ik zal elke tussenkomst benutten,
zonder Mijn Vaders Verbond van de vrije wil, die tot aan het nieuwe begin
jullie altijd zal blijven toebehoren, te schenden. Niets van wat jullie doen, zal
jullie van Mij scheiden wanneer jullie Mij vragen om jullie te vergeven.
Ik zal de wereld in Mijn barmhartigheid doen opgaan, en Ik beloof dat Ik zal
ingrijpen bij elke verdorven daad die door Mijn vijanden verricht wordt om
jullie in dwaling te slepen. Ik zal jullie niet voor de wolven gooien, die jullie
willen verslinden. Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie
voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten. Ik zal jullie, helemaal tot op
het moment dat jullie de definitieve beslissing moeten maken, ondersteunen.
Ik zal jullie ziel niet zo gemakkelijk loslaten. Ik stierf een wrede dood om jullie
te redden. Ditmaal zullen jullie getuige zijn van een zeer indrukwekkende
goddelijke tussenkomst om jullie terug te winnen. Jullie behoren Mij toe. Ik
behoor jullie toe. Het Beest zal de zielen niet makkelijk voor zich weten te
winnen, want Ik Ben God, een ontzagwekkende kracht. Ik Ben almachtig.
Satan heeft niets, maar zijn sluwheid zal de zwakken onder jullie
aantrekken. Ik verzoek jullie allen - die van Mij houden – dringend, om te
bidden dat de zwakken Mijn goddelijk ingrijpen met liefde in hun hart zullen
aannemen.
Jullie Jezus

Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de
waarheid zou over haar lippen mogen komen
Zondag 27 oktober 2013 23.30u
Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere
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wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke
bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. Wanneer Mijn Kerk de
seculiere wereld omhelst, er politiek gemotiveerd door geraakt en in de
politieke en zakelijke wereld naar erkenning zoekt, weet dan dat Ik een
dergelijke handelwijze nooit zou goedkeuren.
Mijn Kerk werd op Mijn Woord gegrondvest. Mijn Kerk werd op de waarheid
gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen.
Wanneer Mijn Kerk zich met Mijn gezag tegen de zonde uitspreekt, zal deze
altijd kritiek ondergaan want de mens zal de zonde steeds verdedigen. De
zonde maakt het leven aangenamer voor hem en hij zal alles in het werk
stellen om te kunnen verklaren dat de hel onzin is. Wanneer Mijn Kerk alleen
maar over deze wereld spreekt, zijn ellende, zijn problemen, het leed van de
mens, en niet het Woord van God predikt, scheidt ze zich van Mij af. Alleen
diegenen binnen de Kerk, die trouw blijven aan wat Ik hen leerde, kunnen
waarlijk zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk bestaat enkel uit
diegenen die de waarheid spreken.
Wanneer diegenen binnen Mijn Kerk Mij, Jezus Christus, afwijzen dan is de
geest van het kwaad haar domein binnengedrongen. Ik word uit Mijn Kerk
verdrongen. Ik word niet langer vereerd zoals Ik dat eens werd. Mijn eigen
woorden worden niet langer gebruikt om de waarheid te verkondigen. Ze
worden verdraaid om woorden, daden en handelwijzen die niet uit Mij
voortkomen, en ook nooit uit Mij zullen voortkomen, te vergoelijken. Mijn
Woord kan nooit veranderd worden en iemand die Mijn Woord neemt om
het te bezoedelen, zal een eeuwige straf ondergaan.
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de
zetel van de Antichrist worden
Dinsdag 29 oktober 2013 19.30u
Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon,
om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd
zullen bevinden. Zoveel van deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en
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lijden te verduren krijgen wanneer zij de ketterijen, die uit het binnenste van
de Kerk voortkomen, zullen moeten aanschouwen. Zij zullen in de war zijn,
bang, en velen zullen het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Dat is
het moment waarop zij zich tot Mij moeten wenden en Mij moeten vragen
om hen aan Mijn Zoon toe te wijden, zodat Hij elke druppel van Zijn
Kostbaar Bloed over hen kan uitstorten. Bekleed met deze gave zullen zij
weten wat te doen. Zij horen te weten dat Ik, door de eeuwen heen, Mijn
kinderen gewaarschuwd heb voor deze verdorven geloofsafval, die door de
Boze gepland wordt.
De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden en nu de
waarheid geopenbaard werd, zullen velen zich angstig voelen en de pijn van
de geseling van Mijn Zoon ondergaan. De Kerk van Mijn Zoon zal vervolgd
worden, te gronde gericht, ontheiligd – tot deze uiteindelijk de troon zal
herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Het zal van daaruit zijn dat hij, de
Antichrist, zal verklaren dat hij de Christus is en dat de wereld door hem gered
zal worden.
Door leugens te aanvaarden, ontkennen jullie de waarheid. Door de waarheid
te veronachtzamen, zullen jullie in een verzonnen, door de Boze gesponnen
web van bedrog geloven, en dat zal jullie in de val lokken. Eenmaal gevangen,
zullen jullie in elke natie in de verleiding komen om de massa te volgen, die de
Antichrist enorm zal respecteren. A.u.b. kinderen, bid dit kruistochtgebed om
de ketterij, die zich over de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal uitstrekken, te
bestrijden.
Kruistochtgebed (125) ‘Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen’
O Moeder van de Verlossing, help mij,
een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon
zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon,
de genade, de kracht en de wil
om trouw te blijven aan de Leer van Christus
in de tijd van de Verdrukking,
die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.
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Ga naar Mijn Zoon, lieve dienaren van Christus! Jullie behoren Hem toe. Hij
zal jullie tijdens de vervolging helpen. Hij zal jullie in tijden van nood nooit in
de steek laten.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen,
zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in
totale overgave reageren
Woensdag 30 oktober 2013 18.00u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt,
gebeuren er een aantal dingen. Het eerste is een gevoel van verbijstering en
ongeloof. Het tweede is het gevoel door iets overweldigd te worden dat zo
krachtig is, dat het de persoon volledig van de Wil van God afhankelijk maakt.
Het geloof in het eigen superieure menselijke verstand zal verdwenen zijn,
want het verstand heeft dan niet langer enige rol van betekenis te spelen. In
plaats daarvan zal er kennis, een inzicht en een begrip, die hun menselijke
interpretatie te boven gaan, in de ziel gestort worden.
Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich
onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave
reageren. Eenmaal de aanvankelijke angst afgenomen is, zal er een diepe
vrede gevoeld worden en de angst van deze persoon, om gezien te worden bij
het verkondigen van Gods Woord, zal verdwijnen. Zij zullen zich niets
aantrekken van wat de standpunten van de mensen zijn, want uit hun mond
zal de waarheid stromen. De persoonlijkheid van de ziel – of zij extravert,
timide of verlegen zijn – zal naar de achtergrond verdwijnen en zal
ondergeschikt raken aan de manier waarop zij het Woord van God
verkondigen.
Alle zielen die de gave van de Heilige Geest ontvangen, zullen – zonder enige
uitzondering – hun eigen vrije wil aan de Wil van Mijn Vader overgeven. Wat
de zielen betreft die waarlijk gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest;
hun taak zal erin bestaan om het Woord van God te verkondigen, en daardoor
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zullen zij lijden. De mantel van Gods liefde beschut zulke zielen echter, terwijl
zij zonder angst en met moed oprukken om de waarheid te verkondigen.
Diegenen die de waarheid van Mijn Leer verkondigen, in deze tijden van
heidendom en wanneer Mijn Kerk het ware geloof zal afvallen, zullen extra
kracht krijgen om ervoor te zorgen dat Mijn stem gehoord wordt. Die kracht
zal van God, Mijn geliefde Vader, komen. Het zal door het vermogen van de
kracht van God zijn, dat velen van Satans leger zich zullen bekeren terwijl de
rest vernietigd zal worden.
De Heilige Geest zal, zoals vlammende zwaarden, door het hart snijden van
al diegenen die luisteren en die de waarheid aannemen.
Jullie Jezus

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal
hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij
zondigen
Donderdag 31 oktober 2013 23.30u
Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat
zij niet weten wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is louter
door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn dat
zij begrijpen wie Ik ben en wat Ik deed om hen te behoeden voor de afgrond
die al Gods kinderen, die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, tegemoet
treden.
De vrije wil is een geschenk van Mijn Vader. De vrije wil kan echter het streven
van de mens om naar de liefde van God te zoeken, verstoren. Toch gaf Mijn
Vader Zijn kinderen dit geschenk. Zo gul is Hij! Zoveel houdt Hij van Zijn
kinderen! Dit is het geschenk dat hen de vrijheid gaf om op aarde rond te
trekken, te genieten van haar vruchten en haar schoonheid te omhelzen.
Maar door Satan bekoord, maakte de mens misbruik van het vertrouwen van
Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en smeedde een pact met hem
waardoor de zonde al Gods kinderen van Hem zal blijven scheiden.
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Het geschenk van Mijn kruisdood hield in dat Ik deze onnatuurlijke band
tussen de mens en Satan zou verbreken. Zo stelde Ik door Mijn kruisdood de
mens in staat om, door de vergeving van de zonde, redding na te streven. Dat
wil zeggen dat de mens over het vermogen beschikt om de greep van Satan te
ontvluchten, maar enkel diegenen die Mij navolgen, in geheel nederige
dienstbaarheid, kunnen werkelijk redding verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn
om, door verzoening, ronduit jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat
voor elkaar tegenover Mij, Jezus Christus, uit te spreken, zullen jullie niet
zuiver blijven. Zonder zuiverheid van ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn
ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal
hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen.
Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende
manieren.
Jullie zullen eerst jullie lusten, hebzucht en trots voeden. Verder zullen jullie
je gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Jullie
zullen dan over anderen oordelen. Vervolgens gaan jullie over naar de
volgende fase. Jullie zullen diegenen bespotten die in ware vereniging met
Mij zijn, door te verklaren dat zij onvolmaakt zijn. Jullie zullen laster
voortbrengen tegen al diegenen die Mij trouw blijven. Toch zullen jullie
jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar het
zal de Heilige Geest niet zijn die jullie bezield. Het zal in plaats daarvan de
geest van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen
geloven dat jullie je laten leiden door de Hemel.
Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter
geplaatst zijn om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk dan anderen, en
vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie de gebeden van anderen nodig.
In dat stadium bevinden jullie je halverwege de diepten van de hel, en zonder
Mijn tussenkomst zouden jullie verloren gaan.
Neem Mijn boodschap! Druk deze aan jullie hart en vraag: “Bent U dit,
Jezus? Heb Ik werkelijk Uw hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven!
Jullie Jezus
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