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Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de 
Moeder van de Verlossing. Jullie zijn Mijn kostbare kinderen en Ik dek jullie allemaal toe met Mijn 
sluier van redding, aangezien jullie zielen in pijn strijd leveren. 
 
Bid tot Mijn Zoon, Mijn kinderen, met een volkomen geloof en het volste vertrouwen in Zijn 
barmhartigheid. Hij zal jullie nooit in de steek laten. Hoewel jullie pijn en verdriet doorstaan omdat 
jullie de waarheid kennen, en jullie je ellendig voelen door de verdorvenheid die jullie overal om jullie 
heen zien, moeten jullie in vrede zijn. Want jullie worden omringd door de liefde van God, Mijn 
Vader, en jullie worden gezegend met de genaden die Mijn Zoon jullie verleent, en dat verrijkt jullie 
ziel. 
 
Jullie mogen niet toelaten dat angst en zorgen jullie afleiden van de taak die Mijn Zoon voor jullie 
uitgestippeld heeft. Het restleger van Christus zal triomferen en zal in het kielzog miljarden zielen 
meebrengen, die deze voor de troon van God zal leiden. 
 
Wat een zegen werd jullie gegeven! Diegenen onder jullie, die de kruistochtgebedsgroepen van 
Mijn Zoon zullen leiden en helpen, redden miljarden zielen. Deze gebeden zijn als geen andere, 
aangezien deze als een geschenk aan de mensheid gegeven worden en waaraan bijzondere 
genaden verbonden zijn. Buiten jullie medeweten zijn er dertig keer meer zielen die jullie helpen 
redden, wanneer jullie deze gebeden bidden. Ze stellen jullie in staat om het Hart van Mijn Zoon te 
troosten door de zielen, die Hij nodig heeft om Zijn plan van redding te volbrengen, in aantal te 
doen toenemen en versterken. 
 
Dank jullie om gehoor te geven aan de smeekbede van Mijn Zoon vanuit de Hemel. Er werden jullie 
in de afgelopen twee weken veel genaden geschonken. De vruchten van deze genaden zullen jullie 
duidelijker worden naarmate jullie vorderen op de weg van de waarheid, naar het eeuwig leven. 
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