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Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan
Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.
Deze gebeden zijn bestemd voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen zoeken naar de
bescherming die zij nodig hebben om om te gaan met de moeilijke tijden waarmee zo veel zielen
geconfronteerd worden.
Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij, jullie geliefde
Moeder, om bij Mijn Zoon voor jullie te bemiddelen.
Denk er altijd aan dat jullie persoonlijke offers, aan God opgedragen, helpen om zo veel zielen op
aarde te redden.
Jullie gebeden worden altijd gehoord.
Zij worden nooit genegeerd maar behandeld overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.
Jullie moeten dus geduld hebben, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in Mijn Zoon !
Overhandig Hem al jullie angsten en lijden en vervolgens moeten jullie erop vertrouwen dat alles
door Hem zal worden aangepakt.
Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of om jullie liefde voor
Mijn Zoon levend te houden, is hier een bijzonder kruistochtgebed (47) om jullie te helpen jullie
liefde voor Jezus opnieuw aan te wakkeren.
Kruistochtgebed (47) ‘Wakker jullie liefde voor Jezus opnieuw aan’
O Gezegende Moeder, Moeder van de Verlossing voor de hele wereld.
Bid dat mijn liefde voor Jezus weer kan aangewakkerd worden.
Help mij om het vuur van Zijn liefde te voelen zodat het mijn ziel vervult.
Help mij om meer van Jezus te houden.
Bid dat mijn geloof in Hem en mijn liefde en devotie voor Hem sterker worden.
Neem elke twijfel die mij kwelt weg
en help mij om het Goddelijk Licht van de waarheid – dat van Uw Zoon, de Redder van de
hele mensheid, uitstraalt – duidelijk te zien.
Amen.
Ga heen in vrede, kinderen. Denk eraan dat, wanneer jullie Mij vanuit het hart vragen om voor jullie
te bidden, Ik, de Moeder van de Verlossing, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon zal voorleggen.
Ik zal nooit één verzoek weigeren eenmaal het strookt met de wensen van Mijn Zoon en het
overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader is.

Leer meer te vertrouwen, kinderen ! Wanneer jullie Mijn dierbare Zoon vertrouwen, bewijzen jullie
je liefde voor Hem.
Als jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.
Enkel diegenen onder jullie, die zich voor Mijn Zoon vernederen, zullen gezegend worden met de
genaden die gegeven worden om jullie geloof te versterken.
Geef nooit op wanneer jullie vertwijfeling voelen !
Wanhoop wordt door de Boze gecreëerd.
Wend jullie dan gewoon tot Mij en Ik zal bidden dat de vrede in jullie ziel terugkeert.
Wanneer jullie dat doen, zullen jullie in staat zijn om de bekoring, door de Boze aangebracht, te
verwerpen en zullen jullie bevrijd worden.
Jullie gezegende Moeder
Koningin van de Engelen
Moeder van de Verlossing

