Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze
Dinsdag 25 september 2012 12.50u
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk,
wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal
ontsnappen. Hij is furieus. Hij vit op elke taak die je onderneemt, creëert problemen en obstakels, die
jou gefrustreerd en hulpeloos achterlaten.
Zoveel mensen zijn blind voor de gesel die hij de mensheid oplegt. Omdat zij hem niet kunnen zien,
geloven zij niet dat hij bestaat. Diegenen die, door de zonde, de weg voor hem vrijmaken en hem in
hun ziel toelaten, zullen het onmogelijk achten om zich te ontdoen van de vreselijke pijn en de
ontevredenheid die hij in hun leven zal brengen.
Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze.
Eerst is er het sacrament van de biecht, dat jullie ziel reinigt als jullie oprecht berouw hebben. Voor
niet-katholieken: aanvaard a.u.b. het geschenk van de volle aflaat in kruistochtgebed (24), dat door
deze missie aan de wereld gegeven werd.
De tweede manier is door de dagelijkse toewijding aan Mijn Moeder, aan wie de macht gegeven
werd om Satan te verpletteren. Haar Heilige Rozenkrans is een belangrijk schild dat jullie en jullie
familie zal verbergen voor zijn boze blik.
De laatste manier is door de staat van genade die jullie door een regelmatige communicatie met Mij,
door Mij te ontvangen in de Heilige Eucharistie, kunnen bereiken.
De zovele mensen die willen ontsnappen uit de klauwen van Satan, en die in hun hart weten dat zij in
een draaikolk van kwaad gezogen werden, moeten zich tot Mij wenden en Mij vragen om hen te
helpen door middel van dit bijzonder kruistochtgebed (78) ‘Verlos mij van het kwaad’.
O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan.
Neem mij op in Uw Hart
terwijl ik heel mijn trouw aan hem en zijn verdorven wegen loslaat.
Ik geef mijn wil over
en ik kom met een nederig en rouwmoedig hart op mijn knieën voor Uw aangezicht.
Ik leg mijn leven in Uw heilige armen.
Verlos mij van het kwaad.
Bevrijd mij en breng mij naar Uw veilig toevluchtsoord van bescherming,
nu en voor altijd.
Amen.
Jullie Jezus

