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Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden dat de Christelijke Kerken wakker worden voor de waarheid 
van deze boodschappen. Het zal door de kracht van hun groot aantal zijn dat zij de Leer van Mijn 
Zoon zullen blijven handhaven. 
 
Hij, Mijn dierbare Zoon, verlangt de trouw van al Zijn volgelingen. Jullie moeten bidden dat diegenen 
in Zijn Kerken, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verkondiging van Zijn heilig woord, Hem te 
allen tijde trouw blijven. 
 
Ik moet jullie aansporen om niet te luisteren naar eender welke nieuwe leerstelling die in naam van 
Mijn Zoon, Jezus Christus, zal voorgesteld worden maar die niet uit Zijn heilige naam komt. 
 
De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn. Als jullie God trouw willen blijven, zullen 
jullie een groot doorzettingsvermogen nodig hebben. 
 
Wanneer jullie door andere Christenen aangevochten, geïntimideerd en vervolgd worden om nieuwe 
wetten te aanvaarden, waarvan jullie in jullie hart weten dat deze niet van God komen, dan moeten 
jullie dit kruistochtgebed bidden om jullie getrouw aan jullie geloof te kunnen houden. 
 
Kruistochtgebed (91) ‘Houd mij getrouw aan mijn geloof’ 
 

O gezegende Moeder van de Verlossing,  
bescherm mij in mijn uur van nood,  
wanneer ik met het kwaad geconfronteerd word. 
Help mij het woord van God met kracht en moed te verdedigen,  
zonder enige angst in mijn ziel. 
Bid dat ik trouw blijf aan de Leer van Christus  
en dat ik ten volle mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet geheel kan overgeven. 
Help mij zodat ik onbevreesd voort kan gaan op deze eenzame weg,  
om de waarheid over het heilig woord van God te verkondigen,  
zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken. 
O gezegende Moeder,  
ik vraag dat door Uw voorspraak  
het geloof van alle Christenen te allen tijde sterk blijft tijdens deze vervolging. 
Amen. 

 
Kinderen, jullie mogen niet vergeten dat wanneer jullie geloof voortdurend aangevochten, beledigd 
en bespot wordt, Mijn Zoon samen met jullie lijdt. Dit lijden en deze vervolging zijn zoals het was 
tijdens Zijn wreed proces waarin Hij, om het spreken van de waarheid, beschuldigd werd van ketterij. 
 
Wanneer deze uitgesproken wordt, trekt de waarheid controverse, woede en soms geweld aan. 
Weet dat Mijn Zoon jullie de kracht zal geven die jullie nodig hebben om deze tijd van grote 
moeilijkheden te doorstaan. 
 
Kinderen, luister naar Mijn oproep. Ik zal jullie voorspreekster zijn om jullie sterk te houden en Mijn 
Zoon zal jullie met bijzondere genaden overstelpen, om jullie in staat te stellen te vermijden dat jullie 
geïntimideerd worden om godslasterlijke wetten te aanvaarden, die een grote kloof teweeg zullen 
brengen in de Christelijke Kerken, en dan vooral in de Katholieke Kerk. 
 
Ik houd van jullie en bied jullie Mijn gebeden aan in elk stadium van jullie tocht op de weg van de 
waarheid. 
 
Jullie geliefde Moeder 
Moeder van de Verlossing 
 


