Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności
będzie pozbawiony życia
czwartek, 27 listopada 2014, godz. 8.40
Moje drogie dzieci, fałszywy kościół — ten, który zastąpi Kościół mojego Syna na ziemi — jest
uformowany, a wszystkie herezje będą zręcznie ukryte pomiędzy wierszami nowego mszału, który
zastąpi ten stary.
Fałszywy kościół ciemności zostanie zbudowany, aby zastąpić stary po wielkiej pożodze ognia.
Wszystko, co było obecne w Kościele mojego Syna, zostanie całkowicie wymienione na nowe. Ale
jedna rzecz nigdy się nie zmieni. Nie drgną fundamenty, na których został wybudowany Kościół
mojego Syna, jako że są one mocno osadzone w ziemi. Żaden człowiek nie może ich poruszyć ani też
nie poruszy, ponieważ Bóg na to nie zezwoli.
Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia. Nie obrodzi on żadnym owocem, bo będzie
wzniesiony na zbutwiałej glebie. Z ust tych, którzy będą głosić kazania ze swoich ambon, padać będą
wszelkiego rodzaju herezje. Kościół ten stanie się siedliskiem nieprawości i nic z tego, co głosić będą
chełpiące jego wielkością głosy, nie będzie miało jakiegokolwiek sensu.
Owe dni będą dniami, kiedy wielu chrześcijan — zbyt przestraszonych, zbyt zmęczonych i bez
jakiejkolwiek prawdziwej wiary — będzie w jego murach praktykować. Ale to nie mojego Syna będą
czcić, lecz antychrysta, bo to on będzie tym, który zasiądzie na tronie, który oni w nim wzniosą.
Antychryst będzie rządził, znajdując się w niewielkiej odległości od miejsca, gdzie mój Syn
zbudował Swój Kościół, a wielu ludzi będzie wierzyło, że on Nim jest; ale to będzie ich
największy błąd. Każdy, kto sprzeciwi się temu kościołowi lub go skrytykuje, zostanie
ośmieszony i oskarżony o herezję przez tych zdrajców mojego Syna, którzy sami będą
największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Bożego Kościoła od dnia jego
powstania.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście pozostali silną armią kapłanów mojego Syna, którzy
nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie przyniesie ze sobą przyszłość
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