
Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden 
gered worden 
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Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs niet voor één ogenblik, dat diegenen die 
verschrikkelijke zonden begaan en van wie de slechte daden in de wereld gruwelijkheden 
veroorzaken, niet gered kunnen worden. 
 
Diegenen die koelbloedig een moord plegen, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen - 
die zich nog in de moederschoot bevinden – doden, kunnen door jullie gebeden gered worden. 
 
Veel van dergelijke zielen zullen in Mijn ogen geen verlossing zoeken, want zij zien geen kwaad in wat 
zij doen. Hun redding hangt af van jullie gebeden. 
 
Dat zijn de zielen naar wie Ik het meest smacht. 
 
Deze verdwaalde zielen zijn zo ver van Mij verwijderd, dat het enkel door het lijden van 
slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen zal zijn, dat zij gered kunnen worden. 
 
Zelfs diegenen die bewust Satan aanbidden en die weten dat Ik besta, maar die doorgaan Mij te 
bespotten, kunnen ook behoed worden voor de eeuwige verdoemenis. 
 
Ik verzoek jullie allemaal dringend om Mij door dit kruistochtgebed te aanroepen, om te vragen om 
verlossing voor die zielen in doodzonde, die moord begaan. 
 
Kruistochtgebed (80) ‘Voor de zielen van diegenen die moord begaan’ 
 

O lieve Jezus, 
ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan. 
Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in doodzonde. 
Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,  
zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven. 
Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,  
bedekt met Uw Kostbaar Bloed,  
zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden. 
Amen. 

 
Denk eraan dat zelfs indien hun zonden jullie doen walgen, Mijn volgelingen, deze zielen jullie hulp 
nodig hebben. 
 
Zij werden besmet door de Boze en velen onder hen kennen het verschil tussen goed en kwaad niet. 
 
Dat zijn de zielen die Mij de meeste smart en pijn berokkenen. Mijn lijden wordt verlengd, zodat 
elk van hen verlost kan worden. 
 
Ga, Mijn leerlingen, en laat Mijn liefde en nederigheid jullie hart overspoelen zodat jullie, door jullie 
edelmoedig lijden, kunnen helpen om deze arme, verdwaalde kinderen van God te behouden. 
 
Jullie Jezus  
 


