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Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in 
de wereld, in gebed verenigen. 
 
Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de 
zonde en Mijn Zoon smeken om hen te vergeven. 
 
De tijd dringt en enkel diegenen in staat van genade kunnen het Koninkrijk van Mijn Zoon 
binnentreden. 
 
Terwijl er vroeger veel jaren van gebed, offer en devotie voor Mij, jullie gezegende Moeder, nodig 
waren, zal er voor jullie nu nog maar een korte tijd overblijven om te streven naar verlossing. 
 
Bid intens, Mijn kleintjes, voor diegenen die Mijn Zoon beledigen en die Mijn Vader, God de 
Allerhoogste, te schande maken. 
 
Zovelen hebben God de rug toegekeerd. De Boze is erin geslaagd hun hart in steen te veranderen. 
 
Zeer weinigen eren het leven dat aan Gods kinderen gegeven werd. Jullie leven ligt in Gods handen. 
Ieder die Gods Schepping verstoort, zal gestraft worden. 
 
Mijn kind, jij moet al diegenen oproepen, die het Boek der Waarheid gekregen hebben, om tot Mij, 
de Moeder van de Verlossing, te bidden. Er werd Mij de taak toegekend om Mijn Zoon te helpen bij 
de verlossing van de mensheid. 
 
Sta Mij toe jullie te helpen, Mijn kinderen, om de weg naar Mijn Zoon te zien met klaarheid en liefde 
in jullie hart. 
 
Ik zal jullie helpen om elk obstakel, dat jullie tocht naar de barmhartigheid van Mijn Zoon belemmert, 
te overwinnen.  
 
Denk er a.u.b. aan dat Mijn Zoon allesvergevend is. Hij houdt van al Gods kinderen, hoezeer zij Hem 
ook kwellen. 
 
Alles wat jullie moeten doen, is jullie tot Hem wenden en vragen om Zijn barmhartigheid om jullie 
dicht bij Hem te brengen. 
 
Bid, bid, bid voor al diegenen die Mijn Zoon beledigd hebben en die Zijn Kerken ontheiligd hebben, 
want zij hebben jullie hulp nodig. 
 
Zij zijn verdwaalde zielen en moeten terug naar de schoot van Mijn Zoon gebracht worden, anders 
zou dat Zijn Hart breken. 
 
Dank jullie om gehoor te geven aan deze oproep vanuit de Hemel. 
 
Jullie geliefde Moeder 
Moeder van de Verlossing 


