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 4. štvrťrok

             

  
       Nepoškvrnená je pri vás
   „Som vaša  Nepoškvrnená Matka. Dnes  všetci zo všetkých  častí
sveta  pozdvihnite oči  ku mne  a hľaďte  na mňa  v sláve, kam ma
zvláštnym privilégiom postavila Najsvätejšia Trojica.

   Nikdy  som nepoznala  hriech. Môj  Syn Ježiš  chcel tak nechať 
zažiariť vo mne prvé a najkrajšie ovocie svojho vykúpenia.

   Ako jeho krv vás môže očistiť od každej 
škvrny hriechu, tak mi dal výsadu, že som 
hriechom  nikdy nebola poškvrnená už od 
prvého okamihu svojho  počatia. Chcel ma  
mať ‚celú krásnu‘,  aby vo mne našiel bránu, 
ktorou by sa dostal až k vám.

   Moji  najmilší  synovia,  nechajte  sa  stále  
viac priťahovať svojou nebeskou Matkou, ak 

chcete,  aby som vám pomohla zbaviť sa hriechu, ktorý  je vaším sku-
točným  zlom a kazí  obraz môjho Syna Ježiša, ktorý jediný má žiariť 
v každom z vás.

   Práve v tento deň sa k vám približujem a hovorím vám: ‚Nebojte 
sa,  neľakajte sa ničoho, pretože máte vedľa seba svoju Nepoškvrnenú  
Matku!‘ Ja  som vám  ukázala cieľ,  ku ktorému  vás túžim doviesť.  
Ja som vám  naznačila cestu, ja  som vás povolala z každej časti  sve-
ta, a ukryla  som vás do  tohto Nepoškvrneného Srdca. Tiež som  vám 
predpovedala, čo sa má  stať. Teraz, v tento deň,  vás  vyzývam,  aby  
ste  sa  mi  plne  zverili  bez strachu a úzkosti.

   Keď som vám povedala, že v najväčšej tme dostane sa vám svetla 
od môjho  Nepoškvrneného Srdca, tým som  vás chcela upozorniť, že 
ja sama vám v rozhodujúcich  okamihoch všetko ukážem. Poviem 
vám, koho budete  musieť nasledovať, aby ste  zostali verní zástupcovi 
môjho Syna Ježiša a mojej Cirkvi.

   Upevním vás  v tom, čo  budete musieť hlásať,  aby ste zostali v 
pravde,  ukážem vám,  koho sa   máte báť  a po  ktorých cestách 
budete  môcť ísť,  aby ste  unikli nebezpečenstvám,  zatiaľ čo ja sama 
všetko vopred zariadim pre  toho, koho povediem na Kalváriu, aby 
bol obetovaný.

   Ja, Nepoškvrnená, som pri vás:  V týchto chvíľach vašej očisty dám  
o sebe  vedieť mimoriadnym  spôsobom, pretože  musíte zviesť veľký 
boj  proti satanovi, proti hriechu  a celému veľkému vojsku zla.

   Preto  vás žiadam,  aby ste  sa zverili  len mne  a odo dneška budete 
vidieť moje veľké divy.“                                                           (8.12.1977)
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212
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