Dalsze losowe orędzia
Cytaty z orędzia W czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to
jest zobrazowane na wizerunku z Całunu Turyńskiego 19 lipca 2012:

Prawie wszędzie zabronią posiadania Biblii.
Rosja i Chiny obejmą rządy w wielu narodach, począwszy od Europy.
Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą
bestię, jeszcze bardziej bezwzględną i potężną.
Wówczas komunizm przejmie tam stery władzy, zanim wszędzie na świecie się
nie rozprzestrzeni.
Ten okres nie będzie trwał długo. Będzie on krótki.
Wasze modlitwy złagodzą jego następstwa; zostało to jednak przepowiedziane
i się spełni.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata w czasie
Ostrzeżenia.
Jeżeli większość dusz się nawróci, wówczas duża część tego, co ma w czasie
Wielkiego Ucisku nastąpić, może zostać i będzie złagodzona.

Cytat z orędzia Europejskie kraje ulegną dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera 18
lutego 2012:

Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do
obalenia Babilonu.

Po wojnie światowej nastąpi głód, a następnie plagi. Jednak modlitwa może
złagodzić karę
Orędzie 484, piątek, 13 lipca 2012, godz. 16.25
Moja bardzo umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać kolejność mających nastąpić wydarzeń,
albowiem poprzez ich zrozumienie zyskają wiedzę, która ich umocni, a dzięki temu będą mogli
pomóc w złagodzeniu Kary.
Ostrzeżenie jest ostatnią deską ratunku, zsyłaną przez Mojego Ojca, aby światło Boga –
światło Prawdy – zasiać w sercach ludzkości.
Bez tego większa część ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, nie okazałaby się bowiem godna

Królestwa Mojego Ojca.
Jest to Boski Akt Wielkiego Miłosierdzia, by wyzwolić wszystkie Boże Dzieci od zła i zabrać je tam,
gdzie znajduje się ich prawowite dziedzictwo.
Z powodu wielkiej ciemności, spowijającej w obecnym czasie ziemię – gdzie światło Boga prawie nie
dociera – ten Boski Akt jest koniecznością.
Oddzieli On dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy będą uparcie trwali przy bestii, jak i
przy tych wszystkich wspaniałościach, które ona im na tej ziemi obiecuje. Jest to dla tych biednych
dusz zmarnowany czas, bo przecież muszą one wiedzieć, że czas ich pobytu na ziemi jest krótki.
Ziemia zostanie wymieniona na Nowy Raj, a tym duszom odmówi się wejścia do niego, jeżeli
odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia.
Wielu pozostanie w ciemności. Wielu nawróci się natychmiast. Jeżeli większość ludzkości będzie
pokutować, wówczas czas Wielkiego Ucisku nie będzie taki ciężki.
Wojna Światowa nie będzie już miała takiego samego skutku, jeżeli większość ludzi będzie
pokutować po Ostrzeżeniu.
Po wojnie światowej nastąpi głód, a następnie plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę.
Módlcie się gorąco, aby wojna i kara, która po niej nastąpi, zostały złagodzone i odwrócone. Już
sama wiara, jaką mogłaby mieć ludzkość, i wierność Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, mogą
tego dokonać.
Moja córko, to nie Ja, wasz Jezus, jestem tym, który wam nastręczy tych okropnych boleści. One
zostaną sprowokowane przez nikczemne grzechy ludzi, którzy w swej żądzy władzy, pieniądza i
kontroli nad światem dla własnej korzyści – są nienasyceni.
Podczas gdy Moi wyznawcy będą cierpliwie oczekiwać na Moje Powtórne Przyjście, będzie wzrastało
zamieszanie.
Wielu wystąpi i będzie twierdziło, że są Mną, Mesjaszem, a ludzie dadzą wyprowadzić się w
pole.
Nie zapominajcie, co Wam powiedziałem: Powrócę na ziemię w ten sam sposób, jak ją
opuściłem, kiedy wzniosłem się poprzez chmury.
Nie traktujcie serio nikogo, kto twierdzi, że jest on cieleśnie Mną, bo to nigdy nie będzie
miało miejsca.
Moi wyznawcy pozostaną silni w swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu,
które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. Będzie to Misja ocalenia dusz –
wszystkich dusz – zanim Ja nie powrócę.
Miejcie zawsze w pamięci, że wierność w stosunku do Mnie będzie kluczem do zbawienia i do
przyszłego świata, który nie będzie miał końca, będzie to bowiem Nowy Raj, który oferuje każdemu
życie na wieki.
Wasz umiłowany Jezus
●

Dusze młodych ludzi są bliskie Mojemu Sercu i opłakuję fakt, że wiele z nich nigdy nie poznało

Prawdy 17 lipca 2012:
Jezu, pokaż mi Prawdę i ocal mnie od złego.
Prawdziwie żałuję za moje grzechy
i proszę Cię, przyjmij mnie teraz
i okaż mi światło Twego Miłosierdzia.
Amen.
●

Bóg Ojciec: Zmiotę z powierzchni ziemi ich fałszywe kościoły, ich bezbożne obrzędy, ich fałszywych
idoli, ich miasta i ich narody 15 lipca 2012

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
●

Ostrzeżenie dla wielu będzie przerażającym wydarzeniem, ponieważ będzie się wydawało, że
nadszedł jakby koniec świata 12 lipca 2012

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech
stron Nieba
Orędzie 478, piątek, 6 lipca 2012, godz. 16.15
Moja najukochańsza córko, pewien okres czasu został przewidziany na to, aby Moje Święte Orędzia
dla świata usłyszała każda dusza, młodzi i starzy z każdego narodu.
Jeżeli będzie im dany dostęp do tych orędzi, wiele dzieci Bożych zwróci na nie swoją uwagę i będzie
słuchać moich wskazówek.
Musicie się teraz dowiedzieć, że zmiany już się rozpoczęły – jak zostało to przepowiedziane. Rośliny
uprawne nie będą przynosić takich owoców jak dawniej, a pory roku nie będą już tym, czym były.
Zmiany te pochodzą z ręki Mojego Przedwiecznego Ojca, a polegają na wprowadzeniu na ziemi
nowych praw, które zostaną zauważone przez każdego człowieka.
Nic, co oparte jest w świecie na prawach natury, pozostanie takim, jak kiedyś.
Morza się podniosą, wody się wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa.
Mój Ojciec nałoży wielką karę, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla
Niego źródłem wielkiej zgryzoty.
Te narody, które sprzeciwiają się Jego Prawom, będą wiele cierpieć. Już wkrótce zrozumieją, że ich
grzechy nie będą dłużej tolerowane i że zostaną ukarani.

Ta kara ma ich powstrzymać od przenoszenia tej zarazy na inne dusze, a jeśli nie zejdą ze swoich
złych dróg, zostaną do tego zmuszeni za sprawą Boskiej interwencji.
Moja córko, musisz teraz szybko rozgłaszać Moje Słowo, gdyż Ostrzeżenie się przybliża.
Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego
Przyjścia.
Moje Powtórne Przyjście nastąpi po Ostrzeżeniu.
Kary, wymierzone przez aniołów z Nieba z rozkazu Mojego Ojca, będą przebiegać etapami. Będą one
się nasilać, jeśli grzech będzie się wzmagał.
Bitwa się rozpoczęła, a wczesne jej etapy dadzą się w wielu krajach już zaobserwować.
Wszyscy odczujecie skutki niszczących zmian klimatu, jakie dadzą się we znaki ziemi, która,
na skutek zwyrodnienia spowodowanego grzechem, wyda z siebie pełne cierpienia jęki.
Wstrząsy się nasilą i naród po narodzie ucierpi według plamy grzechu, jaki deprawuje jego rdzeń.
Przywódcy, którzy pójdą za antychrystem, nie uciekną przed okiem Mojego Ojca i zostaną zniszczeni.
Mój Ojciec ukarze tych, którzy dowodzą teraz złymi rządami, aby ocalić Jego dzieci z ich złej ręki.
On nie będzie bezczynnie stać i się przyglądać, jak ci przywódcy, idący za antychrystem, który
pozostaje na razie w ukryciu, niszczą Jego dzieci.
Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba.
Wtedy wielu zrozumie, że coś jest nie tak i że zostało to wywołane gniewem Mojego Ojca.
Jednak wielu nadal nie wyciągnie z tego nauki. Po Ostrzeżeniu wielu się nawróci, wielu też jednak
się nie nawróci, i to nawet wtedy, kiedy zostanie im ukazany stan ich dusz.
Będą oni nadal ulegać „ponętnym ułudom”, uważając, że to ziemia im je oferuje. Tylko że tym razem
ich pożądanie i te materialne bożki, które są przez nich tak wielbione, staną się jeszcze bardziej
nieprzyzwoite i zdrożne. Wszystkie ich grzechy – które widoczne są dla tych, którzy dostrzegają,
czym one są – będą tak odrażające, że tylko niektóre z dzieci Bożych będą w stanie znieść ich widok.
Każdy odrażający grzech będzie – jako wyraz pogardy dla Boga – publicznie prezentowany.
Każde działanie będzie do tego stopnia obnażać takich grzeszników z godności ludzkiej, że
będą oni zachowywać się jak zwierzęta.
Jakikolwiek szacunek dla ludzkiego ciała zaniknie, a każda ohydna żądza będzie bez jakiegokolwiek
zawstydzenia w ich duszach wystawiana światu na pokaz.
To są więźniowie szatana. Wszyscy oni są dziećmi Bożymi, ale utracą swoje dusze na rzecz bestii.
Kary są częścią Bożych planów odnowienia ziemi, których celem jest zarówno oczyszczenie
grzeszników, jak i ziemi, po której stąpacie.
Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, Moi wyznawcy, o odwagę i hart ducha, aby stawić czoła tym karom.
Nigdy nie wolno wam się ich lękać, gdyż wy, Moja Armio, będziecie się za te narody modlić,
dopomagając przy oczyszczeniu, które jest niezbędne dla odnowienia ludzkości.
Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna.
A to wszystko z powodu miłości, jaką Ojciec darzy wszystkie Swoje dzieci; gdyby bowiem ich nie
ukarał, powędrowałyby one prosto do bram piekieł, nawet o tym nie wiedząc.
Wasz Jezus

Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci
fizycznej i starzenia się
Orędzie 469, wtorek, 26 czerwca 2012, godz. 20.00
Moja najukochańsza córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na
przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.
Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, tak samo jak tamten Raj, od początku stworzony przez
Mojego Przedwiecznego Ojca dla Jego dzieci.
Jak aniołowie pięknie śpiewają i jak się cieszą na tę zbliżającą się chwilę odsłonięcia tej wielkiej
wspaniałości przed oczami niedowierzającego świata.
Zostanie ona zaprezentowana przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię i dzwony
będą wtórowały Mojemu Powtórnemu Przyjściu.
A ty, Moja córko, zostaniesz poproszona, abyś to ogłosiła na krótko przed tym, zanim dam
się poznać.
Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy.
Każde wezwanie z nieba, aż do dźwięku ostatniej trąby, będzie czynione po to, aby wyjść naprzeciw
tym wszystkim, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki dar.
Potem będzie już za późno dla tych biednych dusz. Znajdą się one bowiem poza zasięgiem
pomocy – po tym, jak Moje Miłosierdzie zostanie Mi ponownie ze złością rzucone w twarz,
jako ostateczne odrzucenie.
Teraz liczy się tylko to, aby ostrzec wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie
utraty swoich dusz na rzecz szatana.
Moi wyznawcy, zgromadźcie ich razem. Zachęćcie ich łagodnie do przyłączenia się do Moich owiec.
Nigdy nie przestawajcie się modlić o ich ocalenie.
O, Moi kochani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w
jedno, upadlibyście na kolana i płakalibyście z radości i otuchy.
Wy, którzy boicie się czasów ostatecznych, gdy Ziemia – taka, jak ją znacie – ulegnie
zmianom, musicie pozwolić Mi uwolnić was od waszych lęków.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będziecie mieć swój radosny udział w czystej, pełnej
miłości i harmonii.
Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się.
Będziecie wszyscy posiadać własne domostwa pośród traw, drzew, gór, rzek, strumieni i kwiatów,
otaczających was w całym swym chwalebnym pięknie.
Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.
Wasze dzieci będą zawierać związki małżeńskie i posiadać potomstwo, i wszyscy będziecie
świadkami cudu, jakim będą powstałe z martwych rodziny.
To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, jaką można sobie wyobrazić.
Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z tego życia i poszli do
Nieba.
Będą narody, łącznie dwanaście, zaś owe dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej
Niepokalanej Matki symbolizuje te narody, a wszystkie one będą Mnie i Moim Apostołom i
Prorokom podlegać.
To będzie Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca od czasu, gdy stworzył On Raj na
Ziemi. A każdy, kto je odrzuci, zginie.
Módlcie się o czystość dusz wszystkich dzieci Bożych, aby umożliwić im powrót do domu – Królestwa
Mojego Ojca na Ziemi; jak było ono na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Wasz Jezus
●

●
●

Bóg Ojciec: Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich
nieprawości 12 października 2014
Europejskie kraje ulegną dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera 18 lutego 2012
Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię 27 października 2011

