Arabskie powstanie wznieci globalne
niepokoje — Włochy wywołają negatywne
konsekwencje
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Moja ukochana córko, nie mają końca łzy, które wylewam za wszystkie Moje ukochane, dręczone
Dzieci, ofiary przemocy i nadużyć. Moje biedne, drogie Dzieci cierpią wszędzie na całym świecie, a
szczególnie w krajach arabskich. Tak bardzo zwracam uwagę na ich cierpienie. Biedne, bezradne
dusze. Proszę, módl się za nie, Moja córko, ofiarując za nie swe własne cierpienie.
Zbrodnie, które popełniane będą w świecie arabskim, będą niestety nadal kontynuowane, ponieważ
w szereg konfliktów uwikłanych zostanie więcej państw arabskich. Zbliża się czas pierwszego
skrytobójstwa, o których mówiłem do was w lutym. Powstanie w krajach arabskich wznieci pośrednio
niepokoje w każdym zakątku świata.
Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg
światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia.
Módl się, Moja córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten
czas niepokojów. Nie chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak aż do momentu, gdy
Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie pokierowanych
dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.
Apeluję do Moich wyświęconych sług Bożych na całym świecie, aby zaakceptowali, że teraz realizują
się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Objawienia. Rozpowszechniajcie Prawdę
Mojej Nauki i ratujcie wasze Stada, zanim upłynie czas. Idźcie teraz i czyńcie waszą powinność
wobec Mnie.
Apeluję do tych z was, którzy relatywizują Moje Nauki, aby tego zaprzestali. Spójrzcie w swoje serca
i powiedzcie Moim ludziom prawdę, że nie będą mogli być uratowani i nie będą uratowani, jeżeli
sami nie będą szukać przebaczenia dla swoich grzechów. Muszą okazać Mi swoją pokorę i prosić
Mnie, aby dany im był dar Zbawienia.
Wy, Moi wyświęceni słudzy Boży, musicie wypełniać teraz rolę, do której zostaliście powołani.
Bądźcie odważni. Głoście Prawdę.
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