Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal
vermenigvuldigen tot miljarden
Vrijdag 27 juli 2012 18.30u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt
reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.
Mijn strijdmacht heeft zich al gevormd en wordt verenigd door de kracht van de Heilige Geest die
zich als een lopend vuurtje over de hele wereld verspreidt.
Voor diegenen die thans Mijn instructies aanvaarden: hoewel jullie misschien denken dat jullie in
kleine groepjes samenwerken, moeten jullie weten dat Mijn strijdmacht nu bestaat uit meer dan
25.000 toegewijde soldaten, die Mijn kruistochtgebeden elke dag opnemen.
Jullie toewijding aan Mij, jullie geliefde Jezus, schenkt Mij zoveel troost en vreugde want jullie
gebeden redden elke seconde van elke dag miljoenen en miljoenen zielen.
Als jullie hun dankbaarheid zouden kunnen zien, zouden jullie nooit meer ophouden met bidden,
zo’n kracht heeft dit.
Satan lijdt door deze missie en hij zal al het mogelijke doen om deze te saboteren.
Dat is de reden waarom jullie nooit mogen toestaan dat intimidatie van buitenaf, door diegenen die
jullie betichten van ketterij, jullie ophoudt bij het verspreiden van Mijn boodschappen.
Als jullie toelaten dat anderen jullie in verwarring brengen, diegenen die proberen jullie te
vernederen of die grijnslachen om jullie geloof, kunnen er minder zielen gered worden.
Bedenk dat deze missie hetzelfde is als wanneer jullie aan het werk zouden zijn voor een overzeese
hulporganisatie, die groepen van mensen die naar verwoeste landen gaan om het leven te redden
van diegenen die hongersnood lijden.
Het is van vitaal belang dat jullie alle obstakels overwinnen om de slachtoffers hulp te brengen. Eén
uur vertraging kan het verschil maken tussen leven en dood. Hetzelfde geldt voor deze missie.
Kijk voor jullie uit, negeer de inmenging van diegenen die zullen proberen jullie weg te trekken en ruk
dan verder op.
Verzamel anderen op jullie pad en voer hen naar de overwinning. De overwinning van de redding.
Jullie strijdmacht zwelt elke dag aan. Houd Mijn hand vast tot we de strijdmacht van 20 miljoen, die
Ik verlang, bereiken. Deze zal de voorhoede vormen in de strijd tegen de Antichrist.
Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot
miljarden. En wanneer dat gebeurt, zal het Beest eindelijk vernietigd worden.
Dat is Mijn belofte. Want Gods kinderen zullen massaal, vervuld door Zijn goddelijke liefde, het
kwaad verdelgen.
Denk eraan dat liefde sterker is dan haat. Enkel een overvloed aan liefde kan het kwaad uitroeien.
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