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Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd. 
 
Toch hebben zij niet geluisterd naar de waarschuwingen die Ik door de eeuwen heen aan de 
zieners gaf. 
 
Een aantal van diegenen, die de belofte van de Heer kennen - die zei dat Hij zou terugkomen om te 
heersen over een wereld zonder einde - kunnen de tekenen herkennen. 
 
De meeste mensen zullen dat niet kunnen omdat zij de evangeliën niet kennen. 
 
Kinderen, deze tijd is zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder, bied jullie bescherming 
tegen Satan als jullie Mij daar slechts om zouden willen vragen. 
 
Er werd Mij de macht verleend om hem te verpletteren. Als jullie Mijn hulp inroepen, kan Ik jullie 
kwelling verlichten. 
 
Mijn kind, zijn invloed wordt voor velen onder jullie, die hun ogen openen, steeds duidelijker. 
 
Zijn verdorvenheid heeft zich in veel van Gods kinderen gemanifesteerd. 
 
De moorden, zinloze moordpartijen, oorlogen, hebzucht, vervolging, onzedelijkheid en 
ongebreidelde zonden, die elk van Gods Geboden – door Mozes opgetekend – overtreden, zijn 
zichtbaar voor jullie allemaal. 
 
Diegenen die weinig geloof bezitten en zeggen: “Wat maakt het uit?”, moeten zich bewust zijn van 
de schade die Satan toebrengt aan jullie ziel. 
 
Hij is als een ziekte die moeilijk te genezen valt. Zodra deze jullie aantast, leidt dat tot andere 
ziektes, nog erger dan de eerste zodat één behandeling niet volstaat. 
 
Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel, dat het zeer moeilijk wordt om jullie ervan los te 
maken. 
 
Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eenmaal hij een ziel teistert, zal hij 
deze niet met rust laten zodat de ziel in kwestie bijna zijn verstand verliest. 
 
In sommige gevallen hebben zij hun eigen impulsen niet meer onder controle. 
 
Als Moeder van al Gods kinderen heb Ik de macht om te helpen jullie ziel te bewaren. 
 
Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel. 
 
Jullie moeten elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden om bescherming en dan zal Satan jullie en 
jullie dierbaren met rust laten. 
 
Onderschat dit gebed nooit want de macht van Satan neemt af zodra jullie deze bidden. 



 
Kinderen, de kracht van God wordt nagelaten aan diegenen die een beroep doen op Mijn Zoon, Jezus 
Christus, om hen de sterkte te geven deze tijd door te komen. Die kan jullie niet gegeven worden 
zonder dat jullie er om vragen. 
 
Hier is het volgende kruistochtgebed dat jullie moeten bidden om bescherming tegen Satan te 
vragen. 
 
Kruistochtgebed (68) ‘Bescherm mij tegen de invloed van Satan’ 
 

Moeder van God, Moeder van de Verlossing, 
Bedek mij met Uw allerheiligste mantel en bescherm mijn familie  
tegen de invloed van Satan en zijn gevallen engelen. 
Help mij te allen tijde te vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid  
van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. 
Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta mij nooit toe  
af te dwalen van de waarheid van Zijn Leer  
ongeacht hoeveel verleidingen mij voorgezet worden. 
Amen. 

 
Bid, bid, bid altijd om bescherming tegen de Boze, want hij brengt in jullie leven vreselijke pijn, onheil 
en ellende teweeg. 
 
Als jullie er niet om vragen, kunnen jullie deze genaden niet ontvangen. 
 
Vertrouw te allen tijde op Mij, jullie Moeder, want het is Mijn taak Mijn Zoon te helpen om de ziel 
van al Gods kinderen te bewaren. 
 
Jullie liefhebbende Moeder 
Koningin van de aarde 
Moeder van de Verlossing 


