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Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van al Gods kinderen maar op dit moment heeft het peil van de 
duisternis die de wereld bestrijkt, tot gevolg dat Ik ween uit bezorgdheid door de staat van hun ziel. 
 
Zo weinigen vatten de waarheid over het toekomstig leven dat hen te wachten staat in het Nieuw 
Tijdperk van Vrede, in de komende wereld. De wereld zonder einde. 
 
Als zij deze alleen maar zouden kunnen zien, aanraken, ervan genieten en getuige zijn van de liefde 
en vrede die in het vooruitzicht liggen, dan zouden zij elke seconde van de dag tot Mij bidden, Mij 
smekend om het recht deze nieuwe wereld, het Nieuw Tijdperk, het nieuw begin, binnen te gaan. 
 
Het is de volmaakte staat van eenheid voor hun familie en al hun broeders en zusters. Dit is geen loze 
belofte. Het is het Paradijs, geschapen voor al Gods kinderen. 
 
De gevallen engelen die de wereld bestrijken, zoeken overal zielen op om hen te verleiden. 
 
Zij wenden geweld, haat en andere bekoringen aan om de wijdverbreide zonde, die overal 
vanzelfsprekend is, aan te moedigen. 
 
Pornografie wordt nu op de subtielste manieren verspreid om te verleiden en aan te zetten tot 
zonde. 
 
Wetten worden aangenomen om ervoor te zorgen dat de zonde overal aanvaard wordt. 
 
Zelfs Mijn Kerk onderschrijft wetten die God beledigen. 
 
Het zal zo doorgaan tot de mensen zich zullen gedragen als dieren, zonder enig gevoel van 
godsvrucht. 
 
Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd zodat, door 
middel van de amusementswereld, het jonge zielen zal aantrekken. 
 
Word nu wakker voordat het te laat is om jullie ziel te redden! 
 
Ouders moeten eenstemmig opstaan overeenkomstig het verlangen van Mijn Hart om de jongeren, 
van wie de ziel het doelwit nummer één is van de Boze, te beschermen. 
 
Hij weet hoe kostbaar jonge zielen voor Mij zijn en hij zal hen meedogenloos opsporen. 
 
Ik vraag jullie om voor de jonge zielen, de jonge kinderen, dit kruistochtgebed (73) te bidden. 
 

O Jezus, help mij om de zielen van de jonge mensen, overal ter wereld, te redden. 
Help hen door Uw genade om de waarheid over Uw bestaan in te zien. 
Breng hen naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw liefde en barmhartigheid. 
Behoed hen voor het vuur van de hel, red hen door mijn gebeden en wees hun ziel genadig. 
Amen. 

 
Jullie Jezus 


