
Wkrótce nadejdzie pewien człowiek i wam powie, że objawia wam Prawdę na 

temat Mojego Istnienia  

sobota, 6 września 2014, godz. 16.00 

Moja wielce umiłowana córko, Moja Mądrość jest Boskiego Pochodzenia, a człowiek 

nie jest w stanie zrozumieć zakresu tego, Kim Ja Jestem. 

Przekazuję ludzkości wystarczająco dużo wiedzy, co dzieje się za sprawą Daru Ducha 

Świętego. Moje Nauki zostały przekazane światu w prostej formie, tak aby każdy 

człowiek mógł zrozumieć Prawdę. Mądrość Boga nigdy nie jest skomplikowana i dana 

jest po to, aby człowiek zyskał potrzebną mu przejrzystość, by przygotować swoją 

duszę na Moje Królestwo. Miłość jest czysta. Miłość jest prosta. Prawdziwa Miłość jest 

odwzajemniona. Moim jedynym pragnieniem jest, aby dusze odpowiedziały na Moją 

Miłość w taki sposób, żeby — umocnione Darem Ducha Świętego — w oka mgnieniu 

zrozumiały, co jest od nich wymagane, by mogły się stać częścią Mojego Królestwa. 

Ślę wam posłańców, aby ułatwić wam zrozumienie. Jakkolwiek Prawda — z powodu 

dezorientacji, jaka istnieje — nie jest łatwa do przyjęcia w waszym codziennym życiu. 

Mojemu Słowu ciągle się zaprzecza, na nowo się Je bada, na nowo analizuje, na nowo 

ocenia i błędnie się Je rozumie, co powoduje, że Prawdziwego Słowa Bożego trudno 

jest się trzymać. Wkrótce, kiedy otwarcie stwierdzicie, że wierzycie w Moje Słowo, 

Moje Nauki i Moje Sakramenty, zostaniecie z tego powodu wydrwieni. 

Wielu samozwańczych uczonych kościoła wkrótce zakwestionuje Moją 

Prawdziwą Tożsamość i Istnienie Najświętszej Trójcy. Użyją wyszukanych 

argumentów, aby zaślepić was na Prawdziwe Słowo Boże i użyją wszelkiego rodzaju 

argumentów teologicznych, aby udowodnić, że wszystkie religie są takie same. 

Niebawem odrzucą Prawdę — Słowo Boże. Słowo Boże zostanie przez nich 

sprofanowane przy użyciu skomplikowanych i sprzecznych doktryn, a chodzący do 

Kościoła nie okażą za grosz mądrości, kiedy będą karmieni tym nonsensem. Moje 

Słowo zostanie ukryte na uboczu i opuszczone, aby przykryła Je warstwa kurzu. 

Pamiętajcie zawsze, że Moje Słowo musi być tak rozumiane, jak zostało podane. 

Szczegóły na temat Mojej Boskości i na temat Boskiego Misterium nie zostały 

ludzkości objawione, ponieważ tak miało być — do czasu, aż nie zacznie się Nowa Era 

Pokoju. Wkrótce nadejdzie pewien człowiek i wam powie, że objawia wam 

Prawdę na temat Mojego Istnienia oraz szczegóły na temat Mojego Powtórnego 

Przyjścia. Zachwyci on świat. Następnie stwierdzi, że jest Mną. Wielu mu 

uwierzy, ponieważ nie zrozumieli Słowa, które zostało ustanowione w Świętej 

Biblii. 

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę ponownie, aby sądzić żywych i umarłych, ale to nie stanie 

się i nie może się stać na tej ziemi.* 

Wasz Jezus 
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* Porównaj z pierwszym listem do Tesaloniczan (1 Tes 4,16 – 4,17) 


