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Mijn kind, laat al Gods kinderen zich rustig neerzetten en toelaten dat Zijn Licht door hun ziel schijnt.
Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor volmaakte stilte, om na te denken over de liefde van God
en het plan van Mijn Zoon om de mensheid te redden.
Er staat al Gods kinderen een prachtige toekomst te wachten en dit Nieuw Tijdperk van Vrede zal
verwelkomd worden door al diegenen die het geluk hebben de poorten binnen te treden.
Tot die dag aanbreekt, zal de Boze alles in het werk stellen om ontwrichting en haat te veroorzaken.
Hij en zijn demonen creëren verdeeldheid onder Gods kinderen.
Zij moedigen in elk deel van de wereld moord, abortus, haat, geweld en oorlog aan.
Zij zullen niet rusten tot zij iedere zwakke ziel die bezwijkt voor de bekoring, die zij dergelijke zielen
voorzetten, in de val gelokt hebben om te zondigen tegen God, de Heer, de Allerhoogste God.
Zoveel zielen hebben zich onbewust laten meetrekken naar hun donkere gevangenis, waaruit
nauwelijks te ontsnappen valt eens men daar is.
Zodra de Boze een ziel voor zich gewonnen heeft, houdt hij niet op tot hij deze ziel volkomen in
beslag neemt.
De zonde moet dus vermeden worden, want geen enkele zonde is onbeduidend. Al wat er nodig is, is
één verleiding en de ziel wordt zwak en weerloos.
Bid, bid, bid tegen de oorlog die door de Boze tegen Gods kinderen gevoerd wordt.
Wanneer iemand tegen je zondigt, zelfs al ben je een onschuldig slachtoffer, mag je je niet laten
meeslepen om door zonde wraak te nemen, want dat is juist wat de Boze wil.
Hij zet de ene ziel tegen de andere op, in de hoop dat er tussen die twee haat zal woekeren.
Wees elke dag op jullie hoede en vergeet nooit de bescherming die Mijn Heilige Rozenkrans tegen
Satan biedt!
Ik spoor alle zielen, alle religies, aan om Mijn Heilige Rozenkrans elke dag te bidden. Wanneer jullie
dat doen, zal de Boze jullie mijden en jullie verlaten want hij kan de pijn, die hij doorstaat wanneer
Mijn Rozenkrans gebeden wordt, niet uithouden. Vooral wanneer deze hardop gebeden wordt.
Ga heen in vrede! Onthoud dat Ik de Moeder van de hele mensheid ben!
Ik ben de Moeder van de Verlossing. Mijn bescherming moet door Gods kinderen gezocht worden.
Door om Mijn hulp en gebeden te vragen, zullen jullie veel genaden verleend worden.
Moeder van God
Moeder van de Verlossing

