H. Maagd Maria : Er zal Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te
bidden om de gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.
Woensdag 16 mei 2012 9.00u
Mijn kind, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon a.u.b.
Het is belangrijk dat al diegenen die geloven in de waarheid van het heilig woord, dat in deze tijd aan
de wereld gegeven wordt, rustig blijven.
Het is jullie plicht om gehoor te geven aan de instructies van Mijn geliefde Zoon. Gebed en
vertrouwen in Mijn Zoon zullen jullie redding bewerkstelligen.
Het geschenk van het Zegel van de Levende God zal, in een tijd van oorlog of tweedracht, jullie
grootste bescherming zijn.
Door trouw te betonen aan God de Vader, door middel van de aanvaarding van dit kosteloze
geschenk, zullen jullie vrij blijven.
Vergeet nooit de kracht van het gebed en hoe dit de impact van dergelijke gebeurtenissen kan
afzwakken.
Jammer genoeg moeten veel van deze gebeurtenissen geschieden daar ze geprofeteerd werden.
Kinderen, Ik roep al diegenen op – die Mij, jullie Gezegende Moeder, vereren – om te beseffen dat dit
het roepen van de Hemel is.
Er zal aan al Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om de gevaren, verbonden aan
een wereldoorlog, af te wenden.
Jullie moeten volhouden in jullie lijden en het als een geschenk aanbieden aan God de Vader.
Het dagelijks bidden van Mijn Rozenkrans is op dit moment belangrijk, ongeacht tot welke Kerk jullie
behoren.
Jullie moeten deze bidden omdat het bescherming biedt aan de naties die deze dagelijks en massaal
bidden.
Bid, bid, bid voor Europa op dit moment en wend jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem de kracht, de
moed en de volharding die nodig zijn om jullie vertrouwen in God te behouden.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Hemel en Aarde
Moeder van de Verlossing

