Matka Zbawienia: Ta wojna o utrzymanie w
mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci
kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą
musieli szukać schronienia
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Moje drogie dzieci, dla waszej wiary nadchodzi czas wielkich prób. Katolicki Kościół będzie
kościołem, w którym rozpocznie się wielki rozłam. To w tym Kościele, w czasie wielkiego
odstępstwa, które wkrótce nastąpi, kapłani Mojego Syna będą cierpieć najbardziej, będą musieli
przetrzymać to, co nadejdzie z jego wnętrza.
Wy, wierni kapłani Mojego Syna, którzy będziecie rozdarci na skutek wewnętrznej rozterki,
musicie pamiętać o konieczności zachowania jedności z Chrystusem Miłosiernym. Nigdy nie
wolno wam odczuwać pokusy opuszczenia Jego Kościoła poprzez akceptację fałszerstw, popełnianych
przez tych pośród was, którzy popadli w ciężki błąd. Musicie czcić Mojego Syna za wszelką cenę i
prowadzić Jego lud ścieżką ku świętości, bez względu na to, jak będzie to dla was trudne.
Ci z was, którzy będą kontynuować odprawianie tradycyjnej Mszy, będą tak długo dręczeni,
dopóki nie zgodzą się tego w zupełności zaniechać. Wielu należących do waszych zakonów
zdradzi was wrogowi poza waszymi plecami. Zostaniecie — tak samo jak Mój Syn przed wami —
zawleczeni przed tych, którzy się mają za waszych pobratymców, i będziecie oskarżeni o herezję,
ponieważ nadal będziecie obstawali przy tym, aby w czasie Mszy składać hołd Najświętszej Ofierze.
Nowe słowa, które będą się równać najbardziej haniebnej profanacji Ciała Mojego Syna, będą
odgórnie wymuszone na tych wyświęconych sługach, którzy odważą się zaprotestować.
To wewnątrz Katolickiego Kościoła brat będzie walczył z bratem, siostra z siostrą, ojciec z synem,
dzieci z rodzicami, dopóki nie powstaną dwa obozy.
Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci kapłani, którzy
pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. Aby to było możliwe, musicie
rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie mogli składać Świętą
Ofiarę i udzielać Bożym dzieciom Sakramentów.
Ja, Matka Zbawienia, będę chronić takie miejsca schronienia, i staną się one — dzięki umieszczeniu
na ich wewnętrznych ścianach Pieczęci Boga Żywego, przekazanej światu przez Mojego Ojca —
niewidzialne dla wrogów Boga.
Nie miejcie przed tym obaw, bo jeżeli dobrze się przygotujecie, to poprowadzicie Boże dzieci do
zbawienia. Jeżeli zaś nie potraktujecie tego ostrzeżenia na poważnie, to zostaniecie zniewoleni na
ciele, w umyśle i duszy przez wrogów Mojego Syna i zbawienie nie stanie się waszym udziałem.
Ci, którzy postępują zgodnie z zaleceniami fałszywego proroka, potrzebują wiele modlitwy, gdyż
niektórzy z nich są ślepi na Prawdę. Innych zaś należy się obawiać, a mianowicie tych, którzy znają
Prawdę, ale którzy staną w jednym rzędzie z tymi, którzy będą zaprzeczali Śmierci Mojego Syna na
Krzyżu. To oni wyrządzą niewypowiedzianą krzywdę niewinnym wyznawcom Chrystusa.

Zachowując Prawdę, poprowadzicie Resztę Armii Mojego Syna, tak że stanie się ona potężną siłą
przeciwko diabłu i tym, którymi on kieruje w jego boju przeciw prawdziwym sługom Mojego Syna na
ziemi.
Musicie, kiedy nadejdzie ten czas, odmówić oddania się pod kierownictwo tych, którzy będą
bezcześcili Słowo Boże i — poprzez swoje kłamstwa i nowe, obsceniczne doktryny —
wprowadzą w błąd wielu. Ci, którzy zaakceptują jakiekolwiek przeinaczenie Mszy lub
Świętych Sakramentów, zostaną za to pociągnięci do odpowiedzialności przed Moim
Synem. Ponieważ staniecie się bezwiednymi sługami diabła — wiele, ale to wiele dusz będzie
zgubionych, gdyż zostaną wciągnięte w rytuały, które będą oddawać cześć szatanowi. Rytuały te
będą honorować fałszywego proroka i antychrysta, którzy są wrogami Boga.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Prawda została dostrzeżona i aby kłamstwa zostały
ujawnione jako to, czym one są — obelgą dla męczeńskiego Ukrzyżowania Mojego Syna.
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