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Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden. 
 
Veel mensen in de wereld van vandaag deinzen er niet voor terug om afgoden te omhelzen en 
hebben vervolgens geen schuldgevoel in hun hart wanneer zij de ene, ware God verwerpen. 
 
Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen 
versteend zal zijn. 
 
Zij zullen bij het najagen van plezier zelfs hun eigen familie verwerpen. 
 
Zij zullen diegenen die in armoede leven en diegenen die verhongeren, verwerpen terwijl zij elke 
vorm van eigenbelang in praktijk brengen en de zonde van gulzigheid bedrijven. 
 
Jullie bevinden jullie in deze dagen, kinderen. Aangezien het menselijk ras hulpeloos in verwarring 
ronddwaalt – waarbij niets hen voldoening schenkt – zullen zij zich vastklampen aan alles waarvan zij 
menen dat het de leegte zal opvullen. Deze leegte is er omdat zij de waarheid niet volgen of omdat 
zij Mijn Zoon geen trouw betonen. 
 
Zij verafgoden niet enkel valse goden, zij betonen ook trouw aan die arme zielen die de zonde 
uitdragen alsof deze geen gevolgen heeft. 
 
Wanneer hun in de wereld van vandaag vervolgens leugens over Mijn Zoon voorgelegd worden, zijn 
zij snel om dergelijke onwaarheden aan te nemen. 
 
Het wordt aanvaard om Mijn Zoon belachelijk te maken, maar wanneer andere doctrines – die de 
waarheid niet bevatten – bekritiseerd worden, krimpen de mensen van angst ineen. Van Mijn Zoon 
zijn zij niet bang. 
 
Zij vrezen de ene, ware God niet omdat zij niet van hem houden. Hun hart is gesloten. 
 
Zij blijven een pad volgen dat hen geen troost brengt. Dit pad laat hen in plaats daarvan ontevreden 
en leeg achter. 
 
Hoezeer ween Ik wanneer Ik hun verwarring zie. Hoe ween Ik om Mijn Zoon die zij met hun 
minachting zozeer kwetsen. Hij, die voor hen leed, en die op de meest pijnlijke wijze stierf. Toch 
begrijpen zij nog steeds de betekenis van Mijn kruisdood niet.  
 
Pas wanneer een persoon Jezus, de Christus, de ware Messias, aanvaardt, zal deze vrede vinden. 
 
Mijn Zoon zal hun weldra het bewijs schenken waar zij om vragen. Wanneer hun het bewijs 
getoond wordt, zullen zij de beslissende keuze moeten maken. 
 
Zij zullen ofwel kiezen voor Mijn Zoon en de waarheid, ofwel zullen zij de leugens aannemen die hen 
door de Bedrieger ingefluisterd worden. 
 
Bid, kinderen, dat de harten open zullen gaan en dat de liefde van Mijn Zoon al Gods kinderen in 
staat zal stellen om Zijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. 
 
Jullie geliefde Moeder 
Moeder van de Verlossing 


