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Mijn kind, op dit moment ween Ik door de wijze waarop Gods kinderen bang of beschaamd zijn om 
hun liefde voor Zijn Zoon, Jezus Christus, te betuigen. 
 
Zovelen in de wereld van vandaag, die van Mijn Zoon houden, zijn beschaamd om in het openbaar 
ronduit Zijn naam te verkondigen uit vrees berispt te worden. 
 
Zeggen dat je in Jezus Christus, de Mensenzoon, gelooft en dat je in Zijn Leer gelooft, wordt door de 
hedendaagse zogenaamde verdraagzame maatschappij afkeurend bekeken. 
 
Nochtans denken velen nooit twee keer na om gedurende de dag Zijn heilige naam vaak te gebruiken 
bij het uiten van godslasteringen. 
 
Zijn naam wordt zeer dikwijls uitgesproken maar niet zoals het hoort. 
 
Zovelen zijn bang om openhartig te zijn over hun liefde voor Mijn Zoon in een wereld die het 
Christendom misprijzend bekijkt. 
 
Het Christendom wordt door twee derden van de wereld geminacht. 
 
Christenen worden gepest, veracht en vaak vervolgd als geen andere religie ter wereld. 
 
Gods uitverkoren volk, de Joden, lijdt eveneens en werd op de meest onmenselijke wijze vervolgd 
omwille van wie zij zijn, een uitverkoren ras. Zij zullen weldra bekeerd worden en hoewel zij het de 
eerste keer nalieten Hem te aanvaarden, zullen zij de Messias de tweede keer wel verwelkomen. 
 
Kinderen, jullie mogen nooit bang zijn om jullie liefde te betuigen voor Mijn Zoon. Wanneer jullie 
openlijk en onbevreesd uiting geven aan jullie liefde voor Hem, zullen veel mensen luisteren. Hoe 
meer jullie vervolgens Zijn heilig woord verkondigen, hoe zelfverzekerder jullie zullen worden. 
 
Bovendien zullen jullie meer genaden ontvangen om jullie de kracht te geven de volgende stap te 
nemen. 
 
Na een tijdje zal wat anderen van jullie denken jullie niet meer raken. Velen zullen echter onder de 
indruk zijn van oprechtheid en velen zullen meer willen weten over Mijn Zoon. 
 
Nu is het de tijd om over de barmhartigheid van Mijn Zoon te spreken met zoveel mogelijk mensen 
als jullie kunnen. 
 
Er moet hen verteld worden over Zijn goddelijke barmhartigheid, het grootste geschenk van de 
Waarschuwing, die over de hele wereld gezien zal worden. Achteraf zullen zij dan de waarheid 
kennen en zullen er nog veel meer deze boodschappen vanuit de Hemel willen horen. 
 
Dank u, mijn kind, om gehoor te geven aan Mijn oproep. 
 
Jullie geliefde Moeder in de Hemel 
Moeder van de Verlossing 


