Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen
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Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn
Tweede Komst. Het is omdat Hij van jullie houdt, dat Hij nu door Zijn profeten tot jullie spreekt, om
ervoor te zorgen dat niemand Zijn barmhartigheid ontgaat. Net zoals God Johannes de Doper zond
om de wereld voor te bereiden op Mijn Zoon – de Eniggeboren Zoon van God, de Messias –
openbaart Mijn Zoon nu aan jullie het beslissende plan. Dit laatste heilsplan zal vergelijkbaar zijn met
Zijn eerste komst, maar met één verschil. Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen.
Nu de waarheid jullie opnieuw geopenbaard wordt, herinnert Mijn Zoon jullie door Zijn heilig Woord
aan alles wat van God komt, terwijl Hij de laatste fase voorbereidt. Toen Mijn Zoon de aarde
bewandelde, werd Gods kinderen de waarheid geschonken. Voor jullie bestwil, opdat jullie niet
misleid worden, zal jullie nu de volle waarheid geschonken worden, waaronder openbaringen over
het werk van Gods vijanden. Wanneer Mijn Zoon jullie deze geschenken bezorgt, moeten jullie
edelmoedig van hart zijn.
Wanneer Ik door de jaren heen aan Gods uitverkoren zieners verscheen, was dat om de zielen voor
te bereiden op deze tijden. Nu, wanneer jullie je opmaken voor de vervolging die de Christenen
opgelegd zal worden, zal het uitermate moeilijk worden omdat het zal gaan om een schending van
de geest, en dat zal de meeste pijn veroorzaken. Wanneer jullie de waarheid over het Woord van
God kennen en wanneer jullie weten hoe het werk van de Bedrieger te herkennen, zullen jullie
sterker worden. Het is veel belangrijker om trouw te blijven aan het Woord van God, dan leugens aan
te nemen die jullie voorgehouden zullen worden door diegenen die niet van God komen.
Mijn Zoon zal jullie tot een grote zaligheid verheffen wanneer jullie Zijn heilig Woord gehoorzamen
en Zijn Leer handhaven. Ik vraag jullie dat jullie Mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient.
Diegenen die Hem afwezen toen Hij op aarde rondliep, erkenden uiteindelijk de waarheid over wie
Hij was, toen Hij stierf aan het Kruis. Diegenen, die Zijn Woord vandaag de dag verwerpen, zullen
tenslotte de waarheid beseffen op de dag dat Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het dan te laat
zijn.
Bid dat alle zielen trouw zullen blijven aan de nalatenschap van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus,
want enkel diegenen die Hem erkennen, kunnen naar Zijn Koninkrijk gebracht worden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

