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Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna 4 marca 2014
Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi 10 lutego 2015
Nie lękajcie się tych wydarzeń, gdyż one szybko przeminą 11 września 2014
Wasza działalność na rzecz innych nie będzie miała dla Mnie w ogóle znaczenia, ponieważ wy
będziecie sądzeni z waszej wierności wobec Prawdy 14 grudnia 2014
Usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia 16 stycznia 2015
Bóg Najwyższy: Moja Moc przekracza wszystko to, co jest z tego świata i co jest poza nim 10
stycznia 2015
Moje Drugie Przyjście wywoła wielkie szczęście 30 grudnia 2014
Bóg Ojciec: Przyjmę każdego człowieka, każdą rasę, każde wyznanie i każdą religię 25 stycznia
2015
Ta Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania pozachrześcijańskie 11 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Byłam wysyłana jako Jego posłaniec poprzez wszystkie wieki 9 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Mój Syn przyznał mi moc, aby zmiażdżyć głowę węża 8 grudnia 2014
Bóg Ojciec: Beze Mnie niczego by nie było. Ani wszechświata. Ani miłości. Ani życia 7 grudnia 2014
Jeżeli przyjmiecie praktyki „new age”, wyprzecie się Mnie 6 grudnia 2014
Moja Obecność wstrząśnie ziemią i skorupa ziemska zadrży 4 grudnia 2014
Każdy człowiek posiada przymioty Mojego Ojca 2 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie powymienianych na coś innego, dopóki ostatecznie nie
uformuje się nowa religia 3 stycznia 2015
Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek 1 stycznia 2015

Ważne: Niektóre ważne wydarzenia w życiu Kościoła | Ostrzeżenie
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Kiedy przybędę jako Król Miłosierdzia, wówczas nie będzie żadnej duszy, która by miała
wątpliwości co do tego, Kim Ja Jestem 20 listopada 2013
Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak
nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech 27 marca 2013
Matka Boża: Aby stać się godnymi Jego Królestwa, muszą oni zostać ogołoceni ze światowych
wpływów 22 kwietnia 2013
Tytuły, które łączone są z Moją Osobą, zostaną uzupełnione o nowe nazwy 28 listopada 2014
Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany
Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowali
Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech,
będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność
Przychodzę, aby odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy, zgryzoty i grzechu 17
listopada 2013
Jedynie Światło Boga może przynieść wam wieczne szczęście 18 grudnia 2013
Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał 9 października 2014
Bóg Ojciec: Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich
nieprawości 12 października 2014
Jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz 13 listopada 2014
Niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację 16
października 2014
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Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane 14
października 2014

