Każda osoba żyjąca na tym świecie ujrzy
swoją duszę i dowie się – w wielu wypadkach
po raz pierwszy – że takową w ogóle posiada
Orędzie 481, poniedziałek, 9 lipca 2012, godz. 23.00
Moja najdroższa córko, pragnę obecnie tak przygotować wszystkich Moich wyznawców na
Ostrzeżenie, aby pomóc im i ich najbliższym.
Nie wystarczy żałować za grzechy z powodu strachu. Wymagana jest pokuta.
Moi wszyscy wyznawcy, bądźcie posłuszni teraz Moim wskazówkom, by przygotować wasze dusze na
Ostrzeżenie.
Musicie rozpocząć od medytacji nad wszelkim złem, jakim zawiniliście wobec siebie i
bliźniego.
Ci z was, którzy są katolikami – jeżeli chcą pozostać w stanie Łaski – muszą przystępować do
Sakramentu Spowiedzi co dwa tygodnie.
Dzięki temu wasz ból w czasie Ostrzeżenia zostanie złagodzony i będziecie mieli siłę, aby pomóc
waszym braciom i siostrom, którzy będą cierpieć okropne męki, jak i mieć poczucie winy, próbując
dojść do ładu po rozjaśnieniu ich sumienia.
Dla tych pośród was, którzy należą do innych kościołów chrześcijańskich lub do innych wyznań, ale
którzy wierzą w te orędzia – musicie odmawiać modlitwę daną wam jako Modlitwę Krucjaty (24)
Odpust Zupełny dla Rozgrzeszenia. Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja,
wasz Jezus, udzielę wam rozgrzeszenia:
Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia
(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia 2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać
dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7
kolejnych dni.)
O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.
Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,

abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.
Amen.
A teraz zostawię wam specjalną modlitwę, także za te dusze, które mogą umrzeć z powodu szoku w
czasie Ostrzeżenia, a które mogą znajdować się w stanie grzechu śmiertelnego.
Modlitwa Krucjaty (65) Za tych w grzechu śmiertelnym
O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie
błagam Cię o łaskę uniewinnienia
dla tych wszystkich biednych dusz
pogrążonych w grzechu,
które mogą być wzięte z tej ziemi
w czasie Ostrzeżenia.
Przebacz im ich grzechy
na pamiątkę Twej Męki.
Błagam Cię, abyś użyczył
mi tej specjalnej łaski
dla zadośćuczynienia za ich grzechy.
Ofiaruję się Tobie
umysłem, ciałem i duszą
jako pokutę za zbawienie ich dusz
i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.
Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wspaniałym aktem Zbawienia, w którym udowodnię światu Moje
Boże Miłosierdzie.
Każda osoba żyjąca na tym świecie ujrzy swoją duszę i dowie się – w wielu wypadkach po raz
pierwszy – że takową w ogóle posiada.
Czasu jest niewiele i musicie zacząć przygotowania.
Nie zapominajcie o Moich instrukcjach, aby mieć zapas jedzenia, który wystarczy na dziesięć dni,
poświęcone świece i święte dewocjonalia w waszych domach.
Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie ocalonych.

Nie zdradzę wam daty, ale wiedzcie, że to musi się wydarzyć.
Kiedy wasze grzechy zostaną wam odsłonięte, musicie Mnie poprosić o przebaczenie i pokłonić się w
pokornej wdzięczności za ten Boży Dar, który jest waszym paszportem do życia wiecznego w Nowym
Raju na ziemi.
Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu – nieważne jak ciężkiego – który nie może być przebaczony,
jeżeli zostanie okazana prawdziwa skrucha.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

