H. Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard.
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Mijn kind, bid a.u.b. voor Mijn verdwaalde kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet
en kunnen ook niet geloven in Mijn Zoon en kijken de andere kant op.
Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard. Wat zijn zij verdwaald en hoe leeg
voelen zij zich.
Ik bid dat God, in Zijn barmhartigheid, hun versteende hart spoedig zal openen.
De Waarschuwing is dichtbij, Mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die deze
heilige boodschappen van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God
verantwoording moeten afleggen.
Velen hebben deze missie geschaad en hebben zielen aangespoord zich af te keren. Veel van die
zielen zijn sindsdien in doodzonde gestorven. Als zij de gebeden – aan de mensheid gegeven door de
kruistochtgebeden – aanvaard zouden hebben, hadden zij gered kunnen worden.
Diegenen die deze boodschappen niet willen aanvaarden, mogen niet met de Boze samenwerken om
het woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de hulp die nodig is om innerlijke vrede
te vinden.
Het werd voorzegd dat de eindtijdprofeet niet aanvaard zou worden, ook al zullen er door de
verspreiding van het woord van God veel bekeringen bewerkstelligd worden.
Het afwijzen van de bijstand, die jullie vanuit de Hemel gestuurd wordt om te helpen jullie ziel te
redden, zal op eigen risico zijn.
Beledig Mijn Zoon niet door na te laten om te luisteren! Jullie kunnen jullie oren sluiten nadat jullie
deze boodschappen gelezen hebben, maar jullie moeten eerst luisteren.
Jullie vrije wil houdt in dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te bewandelen.
Jullie vrije wil houdt niet in dat jullie het recht hebben om opzettelijk te lasteren tegen de Heilige
Geest.
Wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, zullen jullie vervuld worden door het Licht van de waarheid.
Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen zien welke goede daden, en slechte daden, jullie tijdens
jullie leven verricht hebben. In dat stadium zullen velen onder jullie de liefde van God omhelzen.
Jammer genoeg zullen velen te koppig zijn om hun wandaden te aanvaarden. Zij zullen verworpen
worden en zullen vreselijk lijden.
Wees te allen tijde voorbereid! De tijd dringt!
Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van de Verlossing

