Matka Zbawienia: Mój Syn przyznał mi moc,
aby zmiażdżyć głowę węża
poniedziałek, 8 grudnia 2014, godz. 17.30
Moje drogie dzieci, gdy usłyszycie pogłoski o nowych wojnach w najbardziej nieoczekiwanych
miejscach, musicie być świadomi, że wypełnienie się proroctw zawartych w Księdze Objawienia jest
tuż, tuż.
Kiedy naturalny porządek na ziemi i to, jak postępuje ludzkość, popadnie w czterech narożnikach
świata w nieład, będzie to czas, aby się przygotować. Wszystkie te rzeczy muszą nadejść jako ostatni
szaniec przeciwko temu wszystkiemu, co jest złem, które wydziela się z podłej zarazy, jaką rozsiewa
diabeł.
Człowiek zwróci się przeciwko człowiekowi, ludzie będą siebie traktować z okrucieństwem, bez
najmniejszych wyrzutów sumienia, a każdy będzie zdradzał zaufanie drugiego. Jest to wynik tego, że
miłość, która pochodzi od Boga, zanika w ludzkich sercach. Nawet ci, którzy wierzą w Mojego
Syna, zwrócą się przeciwko Jego Nauczaniu. Ci — Jemu najbliżsi — zdradzą Go, mimo że Go
kochają. Ci, którzy Go reprezentują, wydadzą Go Jego wrogom, tak samo jak uczynił to
Judasz.
Bardzo niewielu jest wystarczająco silnych, aby powstać i głosić Prawdę Świętego Słowa Bożego.
Człowiek jest słaby i to z powodu grzechu nie może on stać się pełnią. Dopóki grzech nie zostanie
wytępiony, trzeba będzie przetrzymać wiele bólu, aż Mój Syn przyjdzie ponownie. Do tego czasu
modlitwa jest waszą jedyną bronią przeciwko panowaniu szatana. Módlcie się, a szczególnie na moim
Najświętszym Różańcu, i to codziennie, ponieważ osłabia to moc szatana i tych wszystkich, którym
on przewodzi w ostatnim boju przeciwko Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi na ziemi.
Oświadczam wam teraz, że Ja, wasza umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja,
Matka Boża, wręczam wam dzisiaj szczególny dar. Otrzymałam łaskę, aby stać się
obrończynią ludzkości. Pod moją obronę musicie się uciekać w czasach tych walk. Obronię
każdego z was, kto wezwie mnie przeciwko nikczemności diabła. Pod moją ochroną
otrzymacie wytchnienie od ataków, których on się dopuści przeciwko każdemu
chrześcijaninowi, jaki usiłował będzie pozostać wierny mojemu Synowi — podczas prób,
które was oczekują.
Mój Syn przyznał mi moc, aby zmiażdżyć głowę węża, tak aby mógł On sprowadzić was bliżej ku
Sobie. Przyjmijcie moją obronę, a Ja odpowiem wszystkim, którzy proszą mnie o pomoc.
Mam obowiązek wobec Boga i kieruje mną wierność wobec mojego Syna, Jezusa Chrystusa, który tak
bardzo wszystkich was kocha. Nie ma niczego takiego, czego nie uczyniłabym dla mojego Syna, i nie
ma niczego, czego On by nie zrobił, aby przynieść wam wyzwolenie od bólu i cierpienia.
Dziękuję wam, drogie dzieci, za miłość, którą mi okazujecie, ale wiedzcie, że miłość, którą mi
darowujecie, odbieram i oddaję w podarunku mojemu Synowi — dla Chwały Bożej.
Ja sama pozostaję pokorną służebnicą Bożą.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

