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Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om 
jullie dagelijks gebed voort te zetten. 
 
Vasten zal zoveel zielen redden en is een groot geschenk aan Mijn geliefde Zoon. 
 
Zoveel mensen in de wereld hebben zich van Mijn Zoon afgekeerd. 
 
Hoezeer weent Hij op dit moment. Hij houdt zoveel van hen en het is hartverscheurend om aan te 
zien, vooral de ontrouw van diegenen die aanvaarden dat Hij de ware Zoon van de Allerhoogste God 
is. 
 
De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom. Het is een plaats van verwarring, haat, 
beroering en onrust geworden.  
 
Het is zoals de toestand in de hel, hoewel niets zo angstaanjagend of pijnlijk is. Toch heeft de macht 
van de Boze deze hatelijke spanning gecreëerd en het omringt al Gods kinderen. 
 
Weinigen zijn onaangetast gebleven door het gif dat door de duisternis in elke natie verspreid wordt. 
Velen zijn verblind door deze duisternis en voelen geen hoop. 
 
Er zijn er velen die zich niet tot God wenden en die doorgaan langs een weg die hen veel ongeluk 
bezorgt. 
 
Diegenen die van God houden, maar die weinig aandacht aan Hem besteden door gebed, zijn net zo 
hulpeloos. 
 
Enkel gebed, devotie en opoffering kunnen jullie dichter bij God brengen. Niets anders zal jullie 
vrede brengen. 
 
Bid, bid, bid voor die zielen die valse goden verafgoden! Zij hebben op dit moment veel gebed nodig. 
 
Bid voor diegenen die door de Boze verleid worden en die ontbering veroorzaken bij diegenen die 
onder hun controle staan. 
 
Zij hebben nog maar weinig tijd voor de Schuldbelijdenis, de Waarschuwing. Wanneer deze dag 
aanbreekt, moeten zij nederigheid tonen zodra de waarheid hen geopenbaard wordt. 
 
Het grote plan van Mijn Zoon, om een groot deel van de mensheid te redden, staat op het punt aan 
de wereld geopenbaard te worden. 
 
Velen zullen niet gered worden. 
 
Dat is de reden waarom al Zijn liefdevolle leerlingen nu zo’n verantwoordelijkheid hebben om te 
bidden om bekering teneinde zoveel mogelijk zielen te redden. 
 
Ga heen in vrede, Mijn kinderen, gerust in de wetenschap dat Mijn Zoon altijd barmhartig is. 
 



Hij wil allen redden en de Schuldbelijdenis is het geschenk dat Hij de wereld aanbiedt om dat te 
bewerkstelligen. 
 
De Waarschuwing is het grootste geschenk aan de mensheid sinds Zijn kruisdood. 
 
Verheug jullie, want veel zielen, die anders voor eeuwig in de hel gekweld zouden geweest zijn, 
kunnen gered worden en het geschenk van Eeuwig Leven krijgen. 
 
Dank je om gehoor te geven aan deze oproep vanuit de Hemel. 
 
Jullie geliefde Moeder van God 
Moeder van de Verlossing 
 
 


