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Inleiding
Deze medaille werd specifiek ontworpen op basis van de richtlijnen
van onze Moeder van de Verlossing, die gegeven werden aan Maria
van de Goddelijke Barmhartigheid.
Het opschrift op de medaille is in het Latijn omdat dit een universele
taal is.

Numisma Salutis = Medaille van Verlossing
Mater Salutis = Moeder van de Verlossing

“Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn
over zijn lippen komen.”
(Passage uit een boodschap ontvangen op 9 december 2013)
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Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing
biedt de gave van bekering
Donderdag 18 juli 2013 19.14u
Mijn kind, Ik wens dat bekend gemaakt wordt dat Ik, van nu af aan,
aangesproken moet worden met de laatste titel die Mijn Zoon Mij gegeven
heeft op aarde. In deze missie, de laatste missie, moet er te allen tijde naar
Mij verwezen worden als de Moeder van de Verlossing.
Er moet een afbeelding van Mij gemaakt worden en er moet een medaille
geslagen worden waarop Ik aan de ene kant geplaatst moet worden met de
zon achter Mijn hoofd en waarbij een doornenkroon, waarin twaalf sterren
verweven zijn, op Mijn hoofd staat. Op de achterkant van de medaille wens
Ik dat het Heilig Hart van Mijn Zoon afgebeeld wordt met de twee
zwaarden van verlossing, die er aan weerszijden dwars door moeten gaan.
De zwaarden van verlossing zullen een dubbele bedoeling hebben. Het
eerste zwaard zal het Beest ombrengen, en Mij werd het gezag gegeven om
dat op de Laatste Dag te doen. Het andere zwaard zal het hart van de meest
versteende zondaars doorboren, en het zal het zwaard zijn waardoor hun ziel
gered zal worden.
Deze medaille moet in bulk beschikbaar gesteld worden en moet dan, bij
ontvangst door diegenen die erom vragen, door een priester gezegend
worden en vervolgens gratis aan anderen geschonken worden. De medaille
van verlossing biedt de gave van bekering, alsook verlossing.
Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen, moeten dit
kruistochtgebed (115) ‘Om de gave van bekering’ bidden.
O Moeder van de Verlossing,
bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.
Verlos mij van twijfels.
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Verhef mijn hart
zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.
Help mij de waarheid aan te nemen
en open mijn hart
om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen.
Amen.
Mijn kind, laat deze medaille ontwerpen en vervaardigen a.u.b. Ik zal je bij
elke stap op de weg begeleiden, en daarna moet je ervoor zorgen dat deze
wereldwijd beschikbaar gesteld wordt.
Ga heen in vrede om Mijn Zoon te dienen!
Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn
aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is
Vrijdag 23 augustus 2013 14.09u
Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal
de wereld in veel gedaanten overspoelt.
Er wordt een georganiseerde poging ondernomen om het Christendom weg
te vagen en dat neemt veel vormen aan. Jullie zullen bemerken dat, terwijl
aan de Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God
te betuigen, elke andere geloofsovertuiging - niet van God - wel zal
toegestaan worden om dat te doen. Deze andere geloofsovertuigingen zullen
grote steun krijgen wanneer zij, in naam van hun burgerrechten, pleiten om
gerechtigheid. Wat dit zal aanrichten, is dat de zonden, die voor Mijn Vader
weerzinwekkend zijn, zich verder zullen verspreiden.
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Mensen zullen gedwongen worden om de zonde in hun landen te
accepteren, en het zal voor Christenen een strafbaar feit worden om
bezwaar te maken tegen deze wetten. Christenen zullen als hardvochtig,
conservatief en zonder voeling met de mensenrechten van anderen
aanzien worden. Elke eigenschap die in de zielen wenselijk is omdat het zo
door Mijn Vader bepaald werd, zal als een voorwendsel gebruikt worden bij
hun pogingen om een dergelijke verdorvenheid in jullie naties te
rechtvaardigen.
Wanneer een ziekte van het vlees een gemeenschap treft, doodt dit er velen.
Maar na een tijd van grote droefheid en veel doden, wordt de overgebleven
gemeenschap immuun voor de ziekte. De zonde zal in veel naties ziekte van
het vlees veroorzaken, als de Godsgerichten van de zegels door de Redder
van de mensheid bekendgemaakt en door de engelen van de Heer
neergestort worden. Velen zullen, als zoenoffer voor de verdorvenheid van
de mens, gedood worden. Deze zuivering zal doorgaan tot er nog enkel
diegenen zullen overblijven, die door hun liefde voor God immuun zijn voor
de dood.
Christenen zullen op verschillende manieren enorm lijden. Hun geloof zal
hun ontnomen worden en in plaats daarvan zal er een gruwel te zien zijn.
Hun pijn, die reeds een aanvang genomen heeft, is dezelfde als deze die op
dit moment door Mijn Zoon ervaren wordt. Vervolgens zullen zij een
verbazingwekkend schouwspel moeten aanschouwen, als de Antichrist bij
zijn aankondiging zal verklaren dat hij een vrome Christen is. Hij zal in zijn
toespraken aan de wereld veel passages uit de Bijbel gebruiken. Afgematte
Christenen, die tot hier toe leden, zullen opeens opgelucht zijn. Eindelijk,
zullen zij denken, is hier een man die door de Hemel gezonden is als
antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen veel zoete en troostende
woorden vloeien, en hij zal een geschenk uit de Hemel lijken doordat men
hem het onrecht tegenover de Christenen zal zien rechtzetten. Hij zal
zorgvuldig beramen hoe hij door Christenen, en dan vooral de RoomsKatholieken, waargenomen wordt, want zij zullen zijn voornaamste doelwit
zijn.
Iedereen zal de Antichrist bewonderen en zijn zogenaamde christelijke
daden, gebaren en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zullen hem
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bij velen meteen aannemelijk maken. Hij zal alle naties samenbrengen en
ceremonieën beginnen houden voor andere religies, in het bijzonder voor
heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot
stand te brengen. Hij zal erin slagen landen te verenigen, die tot nu toe
vijanden waren.
In door oorlog verscheurde landen zal stilte te horen zijn, en zijn afbeelding
zal overal opduiken. Zijn laatste grote verwezenlijking zal plaatshebben
wanneer hij al die naties, die hij verenigt, in het domein van de Katholieke
Kerk en alle andere christelijke kerkgemeenschappen opneemt. Deze
eenmaking zal de nieuwe, ene-wereldreligie vormen. Van die dag af zal op
aarde de hel losbarsten en de invloed van de demonen zal dan op het
hoogste niveau zijn sinds de tijd vóór de zondvloed. Men zal zien dat
mensen God in de nieuwe ene-wereldordekerk aanbidden, en zij zullen in elk
opzicht godvruchtig lijken. Maar buiten de kerken zullen zij zich openlijk aan
de zonde overgeven, want geen enkele zonde zal hen beschaamd maken.
Onder de hypnotische leiding van de valse drie-eenheid, de drie-eenheid die
door Satan in het leven geroepen werd, zullen zij naar elke vorm van zonde
snakken als een middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden.
Deze verdorvenheid zal de zonden van het vlees omvatten, waarbij
naaktheid aanvaardbaar zal worden omdat de mensen op openbare
plaatsen bij obscene zonden van het vlees betrokken zullen raken.
Moorden zullen heel vaak voorkomen en door velen, waaronder kinderen,
gepleegd worden.
In veel katholieke kerken zullen satanische aanbidding en zwarte missen
plaatsvinden. Abortus zal gezien worden als een oplossing voor allerhande
problemen en zal tot op de dag van de geboorte toegestaan worden.
Het zal weldra een strafbaar feit worden om enige vorm van trouw aan
Jezus Christus te tonen. Als jullie met een echt kruis gezien worden, zal
blijken dat jullie een misdaad begaan hebben omdat jullie dan de wet
zullen overtreden. De wetgeving in jullie landen zal een tweeledige
wetgeving worden – waarbij politiek en religie in de nieuwe wereldorde met
elkaar verstrengeld zullen zijn.
Deze vervolging zal ertoe leiden dat velen, zonder het te weten, het Beest
zullen aanbidden en aangetast zullen raken. Ze zullen zo aangetast zijn dat ze
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broer, zus, moeder en vader aan de autoriteiten zullen verraden, als deze
aan het Christendom trouw zouden blijven. Jullie enige hoop, kinderen, om
jullie gedurende deze periode staande te houden, is het gebed.
Ik verzoek jullie dringend om er allemaal heilige voorwerpen op na te
houden, rozenkransen, gezegende kaarsen, wijwater, een exemplaar van
de Bijbel en het heilige dagelijkse missaal, samen met het
kruistochtgebedenboek. Jullie moeten het Zegel van de Levende God in huis
hebben en, zo mogelijk, op jullie dragen. Mijn Medaille van Verlossing zal
diegenen bekeren die het dragen en er zal hen door Mijn Zoon
barmhartigheid betoond worden. Ik verzoek je thans, kind, om de Medaille
van Verlossing nu te laten vervaardigen en om een schapulier van het Zegel
van de Levende God te laten maken.
Deze boodschap is een waarschuwing vanuit de Hemel voor wat komen gaat.
Jullie moeten naar Mij, de Moeder van de Verlossing, luisteren aangezien Ik
jullie de weg naar de waarheid moet wijzen zodat jullie Mijn Zoon te allen
tijde oprecht trouw zullen blijven.
Ga heen in vrede, kinderen, en wees bedaard want door de barmhartigheid
van God zal deze beproeving kort zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, want
Ik zal tijdens jullie beproevingen altijd bij jullie zijn. Jullie zullen nooit alleen
zijn.
Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen
bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus
Christus, openstaan
Zaterdag 14 september 2013 16.10u
O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn
mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste
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kinderen.
Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods
kinderen daar Ik plechtig beloofd heb om hen in hun moment van laatste
redding bij te staan. Mijn Zoon gaf Mij, toen Hij Mij kroonde bij Mijn
kroning in de Hemel, het gezag om de Moeder van de twaalf stammen te
worden – de twaalf naties in het Nieuw Jeruzalem. Voordat die dag
aanbreekt, zal Ik, als de Moeder van de Verlossing, overal naar zielen op zoek
gaan en hen naar Mijn Zoon toe trekken. Ik help Hem bij deze zware taak en
net zoals Mijn Hart in het Zijne vervlochten zit, zit het ook vervlochten in het
hart van diegenen die oprecht van Mijn Zoon houden.
Als jullie Moeder, houd Ik van al Gods kinderen. Ik voel voor ieder van jullie
dezelfde liefde als elke moeder voor haar kroost voelt. Ik zie Gods kinderen
alsof ze allemaal net kleine kinderen zijn. Ik voel hun pijn. Ik lijd met Mijn
Zoon wanneer Hij de zondaars bekijkt, die de liefde die Hij voor hen heeft,
afwijzen. Hoe breekt hij zich het hoofd over hen en hoeveel tranen ween Ik
nu omdat Ik de erbarmelijkheid van de mens, door de verspreiding van de
zonde, zie toenemen. Toch leeft er nog steeds veel liefde in de wereld.
Wanneer deze zuiver is, zal die liefde de duisternis weerstaan en, als een
lichtbaken, zal ze de zielen naar zich toe trekken. Dat is de manier waarop
God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de liefde van diegenen
die van Hem houden, gebruiken om Hem de zielen van de overigen te
bezorgen.
Mijn taak bestaat erin om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden hun
ziel te redden. Ik doe dat door de verschijningen, die bijgewoond worden
wanneer Ik verschijn, om overal het geloof van de zondaars te doen
ontbranden. Ik doe dat nu door de Medaille van Verlossing te verstrekken.
Mijn kind, zoals Ik je gezegd heb, moet deze medaille door jou, en
gebaseerd op Mijn instructies, aan de wereld ter beschikking gesteld
worden. Deze instructies worden enkel aan jou bekend gemaakt. Deze
medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn
Zoon, Jezus Christus, openstaan. Dat zal tot de redding van miljoenen
leiden.
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Dank jullie, kinderen, om jullie hart voor Mij, jullie Moeder, open te stellen
en om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid,
gehoorzaamheid te betonen.
Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

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

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de
Antichrist een zeer heilige man is
Vrijdag 7 februari 2014 15.50u
Mijn kind, mocht Mijn Zoon, Jezus Christus, op dit moment op aarde
rondlopen, dan zou Hij vermoord worden. Geen enkele
hoogwaardigheidsbekleder in Zijn Kerk zou Hem accepteren. Hij zou het
mikpunt van spot, bovendien gevreesd en zo veracht worden dat ze Hem net
als vroeger gekruisigd zouden hebben.
Ditmaal komt Mijn Zoon enkel in de geest en, op bevel van Mijn Vader, zal
Hij zich niet als een mens – in het vlees – op aarde vertonen. Ik verzoek
dringend dat deze boodschap aan iedereen duidelijk gemaakt wordt, want
er zullen er velen in Mijn naam komen, doch één van hen zal bekendheid
verwerven en zeggen dat hij Mijn Zoon is, maar dat zal een leugen zijn.
De Antichrist zal opstaan en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal te
zien zal zijn. Er zullen standbeelden naar zijn evenbeeld opgetrokken worden
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en wereldwijd zal zijn gezicht voortdurend in het nieuws en op de
televisieschermen opduiken. Hij zal door de machtigste leiders toegejuicht
worden, maar pas wanneer hij openlijk verwelkomd en bovendien door de
Valse Profeet gesteund wordt, zal hij daadwerkelijk op de mensheid zijn
invloed uitoefenen.
Mocht Mijn Zoon zich opnieuw in het vlees kenbaar maken en aandacht
afdwingen, zouden ze Hem ombrengen. De Antichrist zal echter in de wereld
verwelkomd worden en verkeerdelijk voor Jezus Christus gehouden worden.
Elk woord dat in de Bijbel opgenomen is met betrekking tot de Tweede
Komst van Mijn Zoon, zal aangepast en verdraaid worden om de wereld
ervan te overtuigen dat ze getuige zijn van de wederkomst van Jezus
Christus. De vijanden van Mijn Zoon, die zich overal in de Kerken van Mijn
Zoon onder die onschuldige dienaren van Hem mengen, zullen in ernstige
dwaling gevoerd worden. Hun leiders zullen de Antichrist omhelzen en zielen
ertoe aanzetten hen te verafgoden. Zijn invloed zal velen, die God trouw
blijven, shockeren en het is belangrijk dat jullie je ziel tegen zijn hypnotische
aantrekkingskracht beveiligen.
De Medaille van Verlossing zal – wanneer deze op jullie lichaam gedragen
wordt – samen met de andere genaden die ze belooft, jullie beveiligen
tegen de macht van de Antichrist. Vergis jullie niet, de Antichrist zal er velen
betoveren en hij zal als de machtigste, populairste, meest charismatische en
invloedrijkste leider aller tijden gezien worden. Velen zullen geloven dat de
Antichrist een zeer heilige man is, en vanwege zijn banden met de Kerk van
Mijn Zoon zullen de mensen zich met miljoenen bekeren tot wat zij zullen
geloven dat de waarheid is. Dit bedrieglijk uiterlijk van heiligheid zal al
diegenen die tot dan toe in hun leven geen vertrouwen noch geloof in God
gehad hebben, tranen van vreugde bezorgen. Zij zullen deze man
bewieroken en hem de redding van hun ziel toedichten.
Aanvankelijk zal de Antichrist als een groot leider met een aantrekkelijke,
charmante en beminnelijke uitstraling gezien worden. Na verloop van tijd zal
hij dan genezende krachten beginnen te vertonen en veel mensen zullen
naar voren treden en beweren door hem genezen te zijn. Velen zullen ook
beweren in zijn aanwezigheid getuige te zijn van wonderen. Bovendien zullen
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er zich wijd en zijd een reeks valse verschijningen voordoen, waarin het
beeld van het teken van de Heilige Geest gezien zal worden.
De media zal een op God gelijkend beeld van hem creëren, en maar zeer
weinigen zullen het wagen om hem openlijk terecht te wijzen. Door zijn
beheersing van vele talen zal hij in een zeer korte tijdsperiode miljoenen om
de tuin leiden. Vervolgens zullen de geruchten, dat Jezus Christus een
tweede keer terug is gekomen, beginnen. Deze zullen nog aangewakkerd
worden door diegenen die onvermoeibaar voor de Antichrist zullen werken
door leugens te verspreiden, tot hij uiteindelijk verkeerdelijk voor Mijn Zoon
gehouden zal worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar
wanneer ze zich allemaal voor jullie ontrafelen, zal dit op een natuurlijke
reeks gebeurtenissen lijken, die door velen als verheffend gezien zullen
worden.
Net zoals door Satan elke snode leugenachtigheid de wereld achterstevoren
voorgehouden wordt, zal men dan de Antichrist – door satanische rituelen –
ten Hemel zien opstijgen. Mijn Zoon zal men bij Zijn terugkeer op de wolken
zien neerdalen – het omgekeerde van toen Hij ten Hemel opsteeg – net
zoals Hij het beloofde.
Daarop zullen de Antichrist en al diegenen die hem slaafs aanbaden in de
poel van vuur geworpen worden, en zal de vrede jullie toebehoren, lieve
kinderen. Wat al diegenen die trouw blijven aan de waarheid betreft: zij
zullen in een oogwenk in het Nieuw Paradijs getild worden, wanneer de
Hemel en de aarde één worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze
tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn
Donderdag 20 februari 2014 18.39u
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om
Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet
meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.
De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal
vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal
zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen
bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond
worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de
diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds
de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door
de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal
moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal
toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke
wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude
harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen
in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat.
Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen
elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms
ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht
worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door
Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede
Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de
stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke
omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn.
Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen
hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden,
als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt.
Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden.
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Wees dus a.u.b. vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag
leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen.
Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal
met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met
Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal
blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die
zich zullen bekeren, weggeveegd worden.
Weet nu dat de geschenken die door de eeuwen heen door Mijn Moeder
aan de wereld gegeven werden, gebruikt moeten worden om jullie te
beschermen. Weet ook dat de Medaille van Verlossing – krachtiger dan alle
anderen – jullie verdediging tegen de verlokking van de Antichrist zal zijn.
Alles zal in het werk gesteld worden om de Medaille van Verlossing tegen te
houden, maar niets zal een eind maken aan de krachten die aan dit geschenk
verbonden zijn.
Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten je in deze dagen toespitsen op het
gebed en al jullie vertrouwen op Mij stellen, want diegenen die de Mijne zijn,
zullen beschermd worden en jullie zullen Mijn reden zijn om de gekwelden
en de heidenen barmhartigheid te betonen. Jullie mogen nooit verzwakken
of opgeven want als jullie dat doen, zullen jullie ontdekken dat deze weg
naar Mij toe onmogelijk te bevaren is zonder Mijn Licht, dat bij elke stap op
de weg nodig zal zijn, als jullie deze tocht willen voltooien.
Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde
Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden
en de missie van redding te beschermen
Dinsdag 25 maart 2014 15.30u
Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren
Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn
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om de langverwachte Messias ter wereld te brengen. Ik was destijds gewoon
een nederige dienares, net zoals Ik dat nu ben.
Denk er altijd aan dat wanneer je God dient in Zijn plan om de wereld
eeuwige zaligheid te brengen, je gewoon Zijn dienaar bent. God te dienen,
vergt een diepe zin voor nederigheid. Het kan op geen enkele andere wijze.
Deze missie, de laatste die door Mijn Vader bekrachtigd wordt in Zijn plan
om Zijn kinderen de uiteindelijke redding te brengen, zal miljoenen zielen
aantrekken om Hem te dienen. Zij zullen uit alle hoeken der aarde komen.
Velen zullen zich niet bewust zijn van hun roeping, tot zij de
kruistochtgebeden bidden. Het zal door het opzeggen van de
kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest deze zielen in vervoering zal
brengen, en dan zullen zij klaar zijn om het kruis van Mijn Zoon te dragen.
Als jullie Mijn Zoon werkelijk dienen en Hem te hulp komen zodat Hij aan
iedere zondaar redding kan brengen, dan zullen jullie het gewicht van het
kruis moeten aanvaarden. Wanneer jullie Mijn Zoon dienen, maar jullie je
dan later storen aan het lijden dat het jullie zal bezorgen, zal dit ervoor
zorgen dat de barrière, die jullie tegen de Boze beschermt, het zal begeven.
Satan zal nooit diegenen lastigvallen, die valse zieners of hun achterban
nalopen, omdat hij weet dat zij geen vrucht voortbrengen. In het geval van
echte missies zal hij echter met een meedogenloze wreedheid aanvallen. Hij
zal zwakke zielen gebruiken, getroffen door de zonde van hoogmoed, om
ware leerlingen van Mijn Zoon te bestormen. Voor diegenen die aan Mij – de
Moeder van de Verlossing – gehoor geven, zal zijn haat het zichtbaarst
worden zodra Mijn Medaille van Verlossing overal ter wereld beschikbaar
gesteld wordt.
De Medaille van Verlossing zal miljarden zielen bekeren, en bijgevolg zal
door de Boze alles in het werk gesteld worden om dit tegen te houden.
Doorheen dergelijke aanvallen zullen jullie het pure venijn zien, dat uit de
Boze en elk van zijn vertegenwoordigers zal stromen, want hij wil niet dat
deze Medaille aan Gods kinderen gegeven wordt. Kinderen, jullie mogen
nooit buigen voor de druk of de verdorvenheid, die zal uitgaan van
diegenen die Mijn Zoon afgevallen zijn. Dat doen, is toegeven aan Satan. In
plaats daarvan moeten jullie, op dit moment van het jaarfeest van de
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Aankondiging, Mij – jullie geliefde Moeder – vragen om jullie de kracht te
schenken om vol te houden en deze missie van redding te beschermen.
Jullie moeten dit kruistochtgebed (143) bidden ‘Om de missie van redding
te beschermen’.
O Moeder van de Verlossing,
bescherm deze missie, een geschenk van God
om al Zijn kinderen, wijd en zijd,
eeuwig leven te brengen.
Spreek a.u.b. voor ons ten beste bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen:
God te allen tijde te dienen,
vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.
Help deze missie om miljarden zielen te bekeren,
overeenkomstig de Goddelijke Wil van God,
en om die harten van steen
in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.
Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen,
de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen,
en om het lijden dat daarmee gepaard gaat,
met edelmoedigheid van hart
en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan,
te verwelkomen. Amen.
Mijn lieve kinderen, laat nooit toe dat angst om God te dienen, jullie
verkondiging van Zijn heilig Woord in de weg staat. Angst komt van Satan –
niet van God. Moed en sterkte, tezamen met nederigheid en een verlangen
om zich aan Gods Wil te houden, kunnen enkel van God afkomstig zijn.
Vandaag, op dit jaarfeest van de Aankondiging, dank Ik Mijn geliefde Vader,
God de Allerhoogste, voor het geschenk dat Hij de wereld gaf, toen Hij Mij
vroeg Zijn zeer geliefde Zoon te baren om de mensheid te verlossen en de
wereld naar Zijn eeuwig Koninkrijk te voeren.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van
de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van
God, toegekend wordt
Woensdag 4 juni 2014 14.13u
Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid
aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd
worden.
De Medaille van Verlossing is echter een uitzonderlijk geschenk van de
Hemel dat, vanwege de grote liefde die Mijn Zoon voor al Gods kinderen
heeft, aan de wereld gegeven wordt. Door de bevoegdheden die Mij, op
bevel van Mijn Eeuwige Vader, geschonken zijn, zal deze Medaille
verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dit wordt
mogelijk gemaakt omdat zodra een ziel deze Medaille met een open hart
aanneemt, dit tot bekering zal leiden.
Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van Mijn Zoon in Zijn groot
plan om iedereen te verenigen en hun eeuwig leven te bezorgen, staat
vast. Alle bevoegdheden die Mij, als Moeder van de Verlossing,
toegewezen werden om de kop van de slang te verpletteren, hebben
ervoor gezorgd dat zijn macht snel zal afnemen. Dat is de reden waarom
hij, de Boze, deze Medaille verfoeit en hij elke ziel die hij teistert, zal
gebruiken om schunnigheden uit te schreeuwen om deze te bestrijden.
Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de
komende jaren op deze bijzondere dag tot Mij, jullie geliefde Moeder
bidden, om bijzondere genaden. Ik roep deze dag, 4 juni 2014, uit tot
feestdag van de Moeder van de Verlossing. Wanneer jullie op deze dag dit
gebed bidden, zal Ik voor alle zielen ten beste spreken om het geschenk van
redding, vooral voor diegenen die in grote geestelijke duisternis van de ziel
verkeren.
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Kruistochtgebed (154) ‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de
Verlossing’
O Moeder van de Verlossing,
op deze dag, 4 juni, de feestdag van de Moeder van de Verlossing,
plaats ik de volgende zielen voor U (som de namen op).
A.u.b., schenk mij
en al diegenen die U, lieve Moeder, eren
en die de Medaille van Verlossing ronddelen,
alle bescherming tegen de Boze
en tegen al diegenen die de barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus
Christus,
en al de gaven waarmee Hij de mensheid begiftigt, verwerpen.
Bid, lieve Moeder,
dat aan alle zielen het geschenk van eeuwige zaligheid verleend zal
worden. Amen.
Kinderen, denk aan wat Ik jullie verteld heb: Doe in tijden van grote nood
steeds een beroep op Mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen. Ik zal
altijd voor jullie ten beste spreken om jullie te allen tijde vrede en troost te
bezorgen in jullie streven om dicht bij Mijn Zoon te geraken.
Vandaag, de feestdag van de Moeder van de Verlossing, zal de laatste dag
zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt. Verheug jullie, want op
dit moment verenigen al de engelen en heiligen zich omwille van de zielen
die nu beschermd zullen worden tegen de Boze, en van wie het lot nu bij
Mijn Zoon zal liggen.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
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