Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie Dzieci,
wszystko jest w Rękach mojego Syna
wtorek, 17 lutego 2015, godz. 17.00
Moje drogie dzieci, zostały wam dane Modlitwy, Dary i oręż, aby przeć naprzód w przygotowaniu na
Powtórne Przyjście mojego najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.
Jego Reszta została uformowana i nadal się rozrasta w całym świecie, tak aby dusze mogły zostać
ocalone. To właśnie w czasach, które są przed wami, Boża Reszta w każdym zakątku świata zachowa
Prawdę Jego Świętego Słowa. Reszta ta, pobłogosławiona łaską Ducha Świętego, poprzez swoją
modlitwę i ofiarę, złagodzi gniew Boga, kiedy Wielki Dzień Pański zstępować będzie na świat.
Nigdy nie wolno wam zapominać, że Bóg kocha każdego, ale z powodu opozycji, z jaką będą miały do
czynienia Boże dzieci, nie będzie wam łatwo pozostać wiernym Słowu.
Boża Reszta — bez względu na wyznanie czy narodowość — zjednoczy się w nadchodzących dniach,
kiedy wszelkie wzmianki na temat Świętego Słowa Bożego będą tłumione. Bóg będzie się z wami
komunikował poprzez tę Misję, kiedy będziecie potrzebować pociechy, tak by mógł wylać On na was
Łaski, bez których nie można się obejść, aby podtrzymać swoją wiarę.
Odwagi, moje drogie Dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna, Który będzie zabiegał o każdą
duszę, nie wyłączając najbardziej zatwardziałych pośród was. Moja miłość do was wszystkich jest
wieczna i ja pragnę, abyście wykorzystali wszelkie Dary, jakie dane wam zostały poprzez Święte
Ewangelie i poprzez te Orędzia dla ratowania dusz.
Bóg nigdy nie opuści Swojej Reszty — i to dzięki waszym grupom modlitewnym i wszystkim innym
grupom modlitewnym, których powstanie jest następstwem mojego komunikowania się ze światem
za pośrednictwem innych misji, dusze mogą zostać i zostaną zbawione.
Dodawajcie sobie w tych czasach duchowych prób wzajemnie otuchy, a Bóg będzie was prowadził na
każdym kroku tej drogi. Ja, Matka Zbawienia, pozostanę waszą obrończynią i odpowiem na każdą
prośbę, którą do mnie zaniesiecie. Pozostanę u waszego boku aż do Dnia powrotu mojego Syna,
kiedy odzyska on Swoje Królestwo na ziemi.
Dziękuję wam, że na to moje wezwanie i na wezwanie mojego Syna odpowiedzieliście z wiarą,
nadzieją i ufnością.
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