Matka Zbawienia: Tak łatwo ludzie akceptują
nowe prawa, które uchodzą za dobre
środa, 10 lipca 2013, godz. 15.26
Moje dziecko, twoje modlitwy są wysłuchiwane i Mój Syn zainterweniuje w twojej szczególnej
intencji. Musicie modlić się za tych wszystkich na świecie, którzy są wprowadzani w błąd
wierząc, że zło jest dobrem. Ta pajęczyna kłamstwa okryła ludzkość do takiego stopnia,
że wielu już dłużej nie widzi różnicy pomiędzy Prawami Boga, a nikczemnością diabła, kiedy
on ujawnia się pośród was.
Tak łatwo ludzie akceptują nowe prawa, które uchodzą za dobre – dla dobra wszystkich – podczas
gdy w rzeczywistości maskują one to, co jest w Bożych Oczach grzechem śmiertelnym.
Wre walka pomiędzy tymi, którzy podtrzymują Prawo Boże, a tymi, którzy je profanują. Ci, którzy
publicznie podtrzymują Prawa Boże, są demonizowani i uznaje się ich za okrutnych i podłych.
Oszustwo oraz kłamstwa, które przepełniają tych, którzy twierdzą, że kochają ludzkość,
można wyraźnie dostrzec, kiedy publicznie usprawiedliwiają grzech śmiertelny. O, jak
przebiegły jest diabeł. Tak nieliczni pojmują jego wpływ na ich życie oraz to, w jaki sposób wypacza
on ich rozumowanie.
Niech wiedza, drogie dzieci, że Ja, Matka Zbawienia, potrafię pokonać diabła pośród was, będzie dla
was pocieszeniem. Musicie Mnie wzywać za każdym razem, kiedy czujecie się przytłoczeni władzą,
którą on wywiera na waszych narodach. Zniweluję jego wpływ, kiedy do Mnie wzniesiecie waszą
prośbę.
Proszę odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (113) O pokonanie zła w naszym kraju
O Matko Zbawienia, przybądź pomiędzy nas i weź nasz kraj pod Swoją obronę.
Zmiażdż głowę bestii i podepcz jej zły wpływ, jaki wśród nas roztacza.
Pomóż Twoim nędznym, zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, kiedy jesteśmy
otoczeni przez kłamstwa
Proszę, o Matko Boża, ochroń nasz kraj i zachowaj naszą siłę, abyśmy potrafili pozostać
wierni Twojemu Synowi w czasach naszych prześladowań. Amen.
Nigdy nie wolno wam przyjąć argumentów, które doprowadzą do tego, aby te nikczemne
prawa weszły w życie; prawa, które będą wam narzucać, w jaki sposób — wbrew Słowu
Bożemu — przeżywać swoje życie. Kiedy takie prawa przenikają do waszych krajów — niszczą one
dusze. Zaufajcie Mnie, Matce Zbawienia, jeśli idzie o pomoc przy zbawieniu dusz tych, których
kochacie i pomiędzy którymi pracujecie. Wezwijcie Mnie, a Ja obiecuję, że osłonię wasz naród Moim
Świętym Płaszczem.
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