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Moja najmilsza Córko, cierpiałaś, gdyż byłaś dręczona przez oszusta. Musisz się 

mocno modlić, aby odeprzeć jego ataki. Złóż całe swoje zaufanie we Mnie i pozwól 

Mi działać. Zamiast tego ty się denerwujesz, podczas gdy musisz ofiarowywać Mi to 

cierpienie z radością w sercu. Jeśli będziesz pamiętać, że cierpienia te mają miejsce 

dlatego, że jesteś w Jedności ze Mną, i że ty, jako wybrana dusza, jesteś naprawdę 

błogosławiona, wtedy poczujesz się inaczej. 

Wielu Moich wyznawców zaczyna teraz zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się na 

świecie, i przez łaskę Ducha Świętego mobilizują się dla wyzwania, jakim jest obrona 

Mojego Słowa. Ta armia wiernych stanie się teraz silniejsza i bez lęku prowadzić 

będzie grzeszników do ocalenia. 

Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt potrzebuje waszych modlitw. Módlcie się za 

niego codziennie, gdyż  potrzebuje on ochrony na każdym poziomie, aby przetrwał 

udrękę, która go czeka. Ważne jest, aby Moi wierni zachowali czujność wobec nowego 

papieża, który może wystąpić, bo nie będzie on od Boga. Proszę i napominam 

wszystkie Moje wyświęcone Sługi, aby przygotowali się do strasznego wyzwania, 

najbardziej zatrważającego, jakie ich kiedykolwiek spotka w ich posłudze. Będzie 

wymagało wielkiej odwagi, aby wystąpić dla Prawdy Moich Nauk. Tak wielu z Moich 

wyświęconych Sług jest ślepych na obietnice, które zrobiłem, gdy powiedziałem, że 

przyjdę ponownie. Myśleli, że kiedy to nastąpi? Tak nawykli do recytowania Moich 

Nauk, że zapomnieli, że może kiedyś mogą być świadkami tych wydarzeń, a być może 

nawet za ich własnego życia? Dlatego jest to dziś jedno z największych wyzwań. 

Jeżeli wysyłałem proroków w świat tysiące lat temu, to oczywiście ślę ich ponownie 

dla przygotowania świata w czasie, gdy znowu przyjdę. 

Obudźcie się na nauki, które przekazujecie waszym wiernym. Zrozumcie, że to Ja 

Jestem, który mówi do was. Wielu przyjdzie w Moim Imieniu, ale niewielu będzie 

mówić Prawdę. To orędzie pochodzi ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Módlcie 

się o zdolność rozpoznania Mojego Prawdziwego Głosu, gdy jest On wam dawany. 

Otwórzcie wasze serca teraz i słuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nadszedł 

czas, aby was poinformować, że proroctwa, zawarte w Księdze Apokalipsy, są w 

trakcie spełniania się przed waszymi oczami. 

Wy, Moi ukochani Słudzy, musicie walczyć z odwagą, z powodu waszej miłości do 

Mnie, przeciwko przeszkodom stawianym przez oszusta, co będzie dla was 

wyzwaniem aż do kresu wytrzymałości. Musicie uznać, że ma miejsce uwodzenie was 

przez fałszywego proroka. Oczarowuje was i przekonuje, że to on stanowi prawdę. 

Musicie teraz okazać waszą wierność wobec Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. 



Proszę, nie traćcie nadziei. Bo choć wydarzenia zaszkodzą wam i was przestraszą, 

wasza wierność i lojalność musi być ze Mną. 

Po raz pierwszy w waszej posłudze teraz naprawdę zostanie sprawdzona wasza wiara. 

Kościół Piotrowy jest Moim Kościołem. Gdy jednak klucze zwracane są Bogu Ojcu, co 

stanie się teraz, Kościół staje się częścią Mojego Królestwa. Ja jestem Prawdą. 

Podążajcie za Prawdą w każdym czasie. 

Módlcie się teraz do Mnie o łaski, które dadzą wam pewność, że z czasem będziecie 

mogli przezwyciężyć oszustwa szatana. W przeciwnym wypadku fałszywy prorok usidli 

Moje ukochane Dzieci — przez jego charyzmatyczny, czarujący sposób bycia. Sposób 

stosowany przez oszusta, który jest związany z szatanem. Szatan nie zwycięży Mojego 

Kościoła, jeśli Moi Słudzy są świadomi oszustwa i widzą je takim, jakim jest: 

szatańskim kłamstwem, od którego, jeśli się angażujecie i składacie przysięgę 

wierności tej nowej odrazie, nie będzie żadnego odwrotu! 

Słuchajcie Mnie teraz. Zwracajcie się do Mnie o przewodnictwo i specjalne łaski, 

niezbędne do prowadzenia Mojego Stada z powrotem do Mnie i Mego Niebieskiego 

Ojca. Gdy to uczynicie, obdarzę was takimi łaskami, że nie będzie to trwało długo, a 

znajdziecie siły, by za wszelką cenę bronić Mojego Słowa. 

Kocham was wszystkich i tęsknię za waszym wsparciem podczas tych Ostatecznych 

Czasów. 
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