Pierwsza Tajemnica w Księdze Prawdy
ujawnia spisek masońskich grup przeciwko
Kościołowi.
Niedziela, 29.04.2012, godz. 15.33
Moja droga, ukochana córko, tobie dany został dar, który wielu odrzuciłoby ze strachu.
Ze względu na ofiarowane ci łaski, daną ci siłę i ogień Ducha Świętego, jesteś w pełni uzbrojona, aby
głosić proroctwa tak dawno temu obiecane dla świata.
Teraz zbliża się wypełnienie proroctwa danego Danielowi, gdy zostało mu nakazane
zapieczętowanie Księgi Prawdy, aż do końca czasów, kiedy zawartość byłaby ujawniona.
Także Objawienia dane Janowi Ewangeliście podane były jedynie w części, ale niektóre tajemnice
zostały mu pokazane w Zwoju Siedmiu Pieczęci.
Nie zostało mu udzielone pozwolenie na ujawnienie zawartości. Zamiast tego otrzymał polecenie
zapisania zwoju i połknięcia go, tak żeby aż do tej ery Pieczęcie nie mogły zostać złamane, ani treść
ujawniona. Przy połykaniu zwoju została dana ludzkości wskazówka.
Gorzka przy jedzeniu Prawda wywołuje strach.
Może ona także urażać tych, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko o Bożym planie dla ludzkości.
Jednak Prawda, potężna Miłość, którą Bóg ma dla każdego człowieka na tej ziemi, jest słodka dla
tych, którzy Prawdę uznają.
Prawdę, tajemnice powierzone Janowi Ewangeliście, którą tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę
ujawnić. Słodka Prawda zostanie powitana z miłością przez tych, którzy podążają za Bożymi
Naukami.
Może ona powodować strach, ale Boża moc pokona wszelkie zło i wszystkie prześladowania, gdyż On
może uczynić wszystko.
Pierwsza tajemnica tkwi w fakcie spiskowania przeciwko Bogu i wszystkim Jego dziełom, przez
masońskie grupy utworzone w średniowieczu.
Ich lojalność należy do złego. On, szatan, jest ich bogiem i są dumni z oddawania mu hołdu
poprzez czarne msze.
Z kolei Stolica Apostolska znajduje się pod ostrym atakiem tej grupy od 1967 roku.
Powoli zinfiltrowali Mój Kościół, nie tylko wewnątrz Watykanu, ale też w dalszych szeregach, w
każdym kraju.
Ich zamierzone skażenie Mojego Kościoła spowodowało nikczemne potworności wyrządzone
niewinnym ofiarom.
Ich miłość do pieniędzy i władzy jest niczym w porównaniu z obrzydliwym oddaniem, jakie okazują
królowi kłamstwa, samemu szatanowi. Jest on uwielbiany w grupach otwarcie i w tajemnicy. Kapłani

i inni wyświęceni słudzy, w tym biskupi i kardynałowie, sami weszli w sojusz w pewnych kręgach z
tą grupą.
Nikczemne czyny, w których oni uczestniczą są zbyt poważne, by je wam ukazywać, wiedzcie
jednak, że oni oferują złemu składanie ludzkich ofiar w świątyniach powstałych dla Ofiary
Najświętszej Eucharystii Mszy Świętej.
Ta grupa, tak ostrożna, by ukryć swoje prawdziwe działania wobec tych prawdziwych i
pobożnych kapłanów, pobożnych biskupów, pobożnych kardynałów i innych wyświęconych
sług, popełnia ohydne czyny.
Oni nienawidzą Boga z zaciekłością, która zszokowałaby was. Moce przyznane im przez szatana
powodują, że ich nikczemność, chciwość, żądza i dewiacje seksualne są pożądane przez ich
zwolenników we wszystkich krajach.
Witają się prywatnymi sygnałami przeznaczonymi dla okazywania sobie wzajemnej lojalności.
Jedna rzecz jest pewna. Ich nikczemne czyny dobiegną końca i, o ile nie zwrócą się do Mnie podczas
Ostrzeżenia, będą mieli pozostawione mało czasu, zanim zostaną wrzuceni do jezior ognia, gdzie
będą cierpieć straszliwe prześladowanie przez wieczność.
Wykreowali i wzniecili apostazję, która istnieje na całym świecie.
Osiągnęli to przez infiltrację Mojego Kościoła.
Wasz ukochany Jezus
Baranek Boży

