Ostanie orędzie, jakie się ukazało na stronie
źródłowej www.thewarningsecondcoming.com:
Moi oddani Mi, wyświęceni słudzy, którzy
pozostaną wierni wobec Mojego Słowa,
powstaną i was poprowadzą
środa, 4 marca 2015, godz. 22.12
Moja wielce umiłowana córko, Mój Głos został stłumiony przez ducha ciemności w czasie, gdy
ludzkość najbardziej Mnie potrzebuje.
Walka duchowa jest zażarta i Moje Królestwo walczy przeciwko mocom diabła. Jednak wielu ludzi
zapomniało o tym stanie rzeczy, ponieważ zły duch wylewa nową, fałszywą doktrynę, która przez
wzgląd na swoją zewnętrzną otoczkę będzie postrzegana jako warta popularyzacji, podziwu i wyjścia
jej naprzeciw, i której przyklasną ci, którzy twierdzą, że głoszą Moje Słowo, ale ono nie jest ode Mnie.
Diabeł jest ostrożny, sprytny i przewrotny, tak więc, skoro jego agenci przedstawiają nowe podejście
do Mojego Nauczania, to możecie być pewni, że zostanie ono upiększone w sposób wywołujący
podziw i jako takie będzie brane za słuszne. Panowanie Moich wrogów dusi Wiarę Mojego ludu i Mój
lud nie widzi, co się mu proponuje.
Zamieszanie to nie pochodzi ode Mnie. Moje Słowo jest jasne, Moje Nauki są wieczne. Ludzkość
przyjęła humanizm i ateizm jako substytut Mnie. Pozbyto się Mnie, a Moje Słowo jest uznawane
jedynie częściowo, podczas gdy częściowo zostało Ono przeinaczone, aby dopasować Je do potrzeb
grzeszników, którzy chcą usprawiedliwić swoje nieprawości. Mogą oni tolerować wśród siebie
herezję, ale Ja Jestem wszystkowidzący i będę sądził chrześcijan za to, jak odrzucają Moje Słowo, i za
działania, którym wyjdą naprzeciw, a które są skierowane przeciwko Mnie.
Chrześcijanie są szybko skazywani na wygnanie i ucierpią oni wielki ucisk z powodu nienawiści, jaka
przeciwko Mnie istnieje na świecie. Mną pogardzają ci, którzy niegdyś Mnie znali, ale którzy teraz
Mnie odrzucili. Jestem ledwie tolerowany przez tych, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem, ale którzy
odsuwają Moje Nauczanie, ponieważ Prawdę odczuwają jako coś niewygodnego.
Podczas Mojego Pobytu na ziemi wielu Mnie unikało, a w szczególności te wyniosłe dusze, które
przewodziły Mojej Trzodzie w świątyniach. Głosili oni Słowo Boże, ale woleli nie słyszeć Prawdy z
Moich Ust — Prawdziwego Mesjasza.
I dzisiaj istnieją Moi nielojalni słudzy, którzy nie trzymają się Prawdy. Wielu z nich nie akceptuje już
Mojego Świętego Słowa, które jest przejrzyste jak krystaliczna, źródlana woda. Zmącili oni wodę,
której źródłem jest Duch Święty, i niewinne dusze będą ją piły. Prawda zostanie wypaczona i wielu
będzie zmuszonych przełknąć doktrynę ciemności, która będzie jaśnieć jaskrawo niczym
olśniewająca gwiazda. Ta nowa, fałszywa doktryna nie będzie miała ze Mną nic wspólnego i tylko ci,
którzy wierzą w Świętą Ewangelię i którzy odmówią odejścia od niej — znajdą Życie Wieczne.
Przyszedłem, aby wam przynieść Prawdę, aby was zbawić, a wy za to Mnie ukrzyżowaliście. Ale
poprzez Moją śmierć na Krzyżu Ja śmierć pokonałem. Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla was, i
wszystko, co jest następstwem Mojego Zwycięstwa nad śmiercią, jest wasze. Życie w ciele staje się

wasze, jeżeli we Mnie wierzycie, i wasza dusza będzie żyć na wieki. Jeżeli Mnie odrzucicie przed
Moim Powtórnym Przyjściem, nie będziecie gotowi, aby Mnie przyjąć. Jeżeli przyjmiecie kłamstwa,
mimo że już znacie Prawdę Mojego Słowa, popadniecie w rozpacz. A obecnie, choć Jestem
krzyżowany raz jeszcze, Moje krzyżowane Ciało — Mój Kościół — nie będzie wzbudzało smutku, gdyż
zostanę przez was opuszczony do czasu, aż przyjdę tego Wielkiego Dnia. Zostanę zapomniany, ale
oszust będzie wielbiony, czczony i po królewsku pozdrawiany, podczas gdy Ja leżeć będę w rynsztoku
i będę deptany.
Jedynie Mocą Ducha Świętego Moi prawdziwi wyznawcy będą w stanie przetrzymać tę bitwę o dusze,
a Ja udzielam wam każdej Łaski, aby otworzyć wasze oczy na Prawdę i uchronić was od zostania
pochłoniętym przez oszustwo.
Moi oddani Mi, wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni wobec Mojego Słowa, powstaną
i was poprowadzą Ścieżką Prawdy. Ci Moi odważni, wyświęceni Słudzy otrzymają
nadzwyczajne Łaski, aby chrześcijanie byli w stanie wyraźnie widzieć różnicę pomiędzy
dobrem a złem. Nabierzcie wszyscy otuchy i wiedzcie, że te Łaski są obecnie wylewane na
owe Moje sługi, bo bez ich przywództwa byłoby wam trudno głosić Prawdę.
Kocham was wszystkich. Nigdy was nie opuszczę. Przyciągam was do Siebie i nalegam na was,
abyście odmawiali Moje Krucjaty Modlitwy, aby otrzymać Błogosławieństwa, które są konieczne na
tę podróż, która was oczekuje. Duch Święty spoczywa na was i zostaniecie napełnieni każdym
możliwym Darem, aby wytrwać w waszym oddaniu dla Mnie.
Wzywajcie Mnie zawsze, abym wam pomagał, dawał wam odwagę, siłę i czynił was zdolnymi, abyście
swoich wrogów traktowali z miłością i współczuciem, które są konieczne, jeżeli macie być Moimi
prawdziwymi uczniami. Odczuwanie miłości dla Moich wrogów nie oznacza jednak, że
zaakceptujecie herezję. Proszę was także, abyście unikali okazywania w Moje Święte Imię
jakiejkolwiek nienawiści.
Głoście Moje Słowo. Nie jest konieczne, aby go bronić.
Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Zbawiciel i Odkupiciel całej Ludzkości

