Wybrane Orędzia Ostrzeżenia
Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem
Bóg strzeże Swojej Miłości do człowieka poprzez komórkę rodzinną
Matka Zbawienia &#8211; Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a Nowym
Chwalebnym Królestwem
Matka Zbawienia &#8211; Bóg nigdy nie opuści Swoich Własnych
Wkrótce nadejdzie pewien człowiek i wam powie, że objawia wam Prawdę na temat Mojego Istnienia
Oni nigdy nie zmogą Mojego Kościoła
Zainterweniuję w taki sposób, że zadziwi to świat
Bóg Ojciec – Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, a następnym USA
Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna
Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro, gdyż nadejdzie ono
na was nagle
Nade wszystko Jestem Bogiem Wielkiego Miłosierdzia
Matka Zbawienia &#8211; Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, aby uwolnić was od
zła tego świata
Prześladowanie wizjonerów, odrzucanie orędzi
Ateiści i naukowcy powiedzą, że Ostrzeżenie było iluzją
Będę sądził żywych i umarłych – i tylko ci, którzy okażą się tego godni, wejdą do Mojego Królestwa
Bóg Ojciec – antychryst i nowa światowa waluta
Bóg Ojciec – Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło
Bóg Ojciec – Niebawem nowe Światło, nowe słońce, stanie się widoczne
Bóg Ojciec – Ostatnie wezwanie do ateistów
Bóg Ojciec – Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego
Bóg Ojciec – Rozpoczęła się Moja Wielka Interwencja, aby ocalić ludzkość — i tempo Moich poczynań
będzie widoczne dla wszystkich
Bóg Ojciec – Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany
Bóg stworzył świat — żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka
Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną

Czasy Pokoju i Chwały prawie nadeszły
Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe
Dni Papieża Benedykta są teraz policzone
Jesteście teraz w środku ucisku — druga część z końcem 2012
Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza – a odpowiedź jest prosta
Matka Boża – Przyprowadźcie do Mnie wasze dzieci, abym — tak jak prawdziwa Matka wszystkich
Bożych dzieci — mogła je poświęcić Mojemu Synowi
Moja Sprawiedliwość spadnie na tych wszystkich, którzy uniemożliwiają światu zaznajomienie się ze
Świętym Słowem Bożym
Matka Zbawienia – Który człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić tę nową, doskonałą egzystencję
Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz bliski
Mój Plan Zbawienia dla Świata rozpoczął się 22 grudnia 2012 roku &#8211; Nastąpi ogromy potop.
Doświadczycie także pomniejszych powodzi w wielu innych krajach
Mój powrót dla ratowania was odczuwalny będzie w każdym zakątku świata
Moje Dzieci staną naprzeciw Mnie po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia
Moje przyjście nastąpi szybciej, niż sądzicie
Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy
Musicie się modlić za ich dusze, gdyż oni je sprzedali
Nadużyje ona pochodzącej od Boga Prawdy
Najpierw pojawią się znaki na niebie – słońce będzie wirować
Najświętsza Maryja Panna: szatan traci swoją moc, gdy odmawiacie Mój Różaniec
Najważniejsze Wydarzenie od czasu Mojego Zmartwychwstania
Następstwa Ostrzeżenia
Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością
Nigdy was nie opuszczę, dzieci. Dlatego przychodzę
Ogień Ducha Świętego odczuje w swoim sercu każdy
Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku
Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia, danego Siostrze Faustynie
Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci, przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście

Oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty oraz rozprzestrzenić się
na cały świat
Pierwsze orędzie od Boga Ojca: Teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Moje Chwalebne
Królestwo — Nowy Raj na ziemi trwać będzie 1000 lat
Pragnę utworzyć armię grup modlitewnych
Radujcie się, gdy niebo eksploduje, gdyż będziecie wiedzieć, że Ja przychodzę
Skoro czcicie Moją Matkę, to musicie nawiedzać Jej Świątynie i tam oddawać Jej hołd
Światowa grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się
Trzecie Przesłanie od Matki Bożej
Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie
Wasz moment chwały przed Moimi oczami – wasz moment ocalenia
Wasze życie nie jest niczym innym, jak tylko ulotną chwilą w całym paśmie waszego żywota.
Jesteście na wygnaniu
Wiedza może was bardzo często czynić ślepymi na Prawdę
Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii
Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni
Wielki Ucisk
Wgląd w Moje Ukrzyżowanie
Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed tron Mojego Ojca, aby ich uratować
Wybrałem dwunastu prostych mężczyzn, którzy byli biednymi rybakami, nieposiadającymi
wykształcenia ani znajomości Pisma Świętego
Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

