Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.02, 15.30
Niech modlą się do Mnie o dar rozeznania
Moja bardzo gorąco umiłowana córko, musisz teraz odpocząć, ponieważ trwają
ataki tych, którzy nie są w stanie przyjąć Mojego prawdziwego słowa.
Nie wolno Ci występować jako obrońca Mojego Słowa, a obecnie pouczam Cię, abyś
nie angażowała się w spory z tymi, którzy wątpią w Moje słowo, bo
odpowiedzialność za to nie należy do Ciebie.
Moja córko, niezależnie od tego, jak bardzo kuszące się wydaje udowodnienie
ludzkości autentyczności Mojego świętego słowa w tych czasach, nie wolno ci tego
robić (pod żadnym względem).
Ja nigdy nie odpowiadałem Moim katom w czasie ukrzyżowania. Nie wolno Ci
podejmować prób udzielania odpowiedzi tym, którzy pragną Mnie prześladować
poprzez Moje orędzia.
Oni nie są źli na ciebie, ale na Mnie.
Ja mogę tylko powiedzieć światu, jak przygotować się na Moje powtórne przyjście,
ale nie mogę nikogo do tego zmusić.
Traktuj z obojętnością takie kpiny. Wiele z nich pochodzi od szczerych dusz, które
odczuwają potrzebę, aby zadawać pytania. Ale ty nie masz pozwolenia, aby to
robić (odpowiadać).
Niech modlą sie do Mnie o dar rozeznania.
Tylko Ja odpowiadam za ich dusze. Nawet jeżeli ofiarowujesz cierpienia, aby ocalić
dusze, to ciągle jeszcze to nie oznacza, że odpowiedzialność za nie ciąży na tobie.
Więc idź i powiedz tym, którzy wątpią, że to Ja sam stanąłem twarzą w twarz
przed Moim apostołem Tomaszem po Zmartwychwstaniu. I dopiero wtedy, gdy
dotknął Moich ran, w pełni uwierzył.
Niestety, większość dusz na tym świecie nie może pozwolić sobie na ten luksus.
Oni (ludzie) muszą wiedzieć, że pozostało niewiele czasu, aby przygotowali swoje
dusze. To, czy odpowiedzą na Moje wezwanie, jest ich własnym wolnym wyborem.
Twój Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.03, 08.00
Tylko poprzez modlitwy wstawiennicze te dusze w ciemności mogą zostać
ocalone
Moja wielce umiłowana córko, pragnę, aby Moi wyznawcy zrozumieli, że żyją w
okresie pomiędzy dniem dzisiejszym a Ostrzeżeniem.
Wasze intensywne modlitwy są potrzebne, aby ocalić dusze, które nie są już w
stanie pomóc sobie same. Wiele z tych dusz nie przeżyje Ostrzeżenia, stąd jest to
takie ważne, aby one i wszyscy inni, którzy są w stanie grzechu śmiertelnego,
zostali ocaleni przez Boską interwencję.
Wasze modlitwy, błagania o zbawienie tych dusz, są potrzebne — i to właśnie teraz.

To musi się stać dla was nadrzędną sprawą obecnie, w czasie Wielkiego Tygodnia,
bo jeżeli poprosicie Mojego umiłowanego Ojca w Moje Święte Imię, aby ocalił tych
grzeszników, to wasze modlitwy zostaną wysłuchane.
Krucjata Modlitwy (43) O ocalenie dusz w czasie Ostrzeżenia
O Boże, Ojcze Wszechmogący,
w imieniu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
i dla uczczenia Jego śmierci krzyżowej dla ocalenia dusz,
błagam Cię, zbaw te dusze,
które już nie potrafią same siebie ocalić,
a które mogą umrzeć w grzechu ciężkim w czasie Ostrzeżenia.
Aby zadośćuczynić cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna,
usilnie proszę o wybaczenie tym wszystkim,
którzy nie są w stanie szukać odkupienia,
ponieważ nie będą żyć wystarczająco długo,
aby poprosić Jezusa, Twojego Syna,
o Miłosierdzie uwolnienia ich od grzechu.
Amen.
Módlcie się za wszystkich grzeszników. Największym moim pragnieniem jest
ocalenie całej ludzkości. Tylko poprzez modlitwy wstawiennicze te dusze (żyjące)
w ciemności mogą zostać ocalone.
Wasz Umiłowany Jezus Chrystus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.05, 08.00
Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę
oznacza, a szczególnie w tym roku
Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę oznacza,
a szczególnie w tym roku.
Mój Ojciec posłał Mnie na świat i złożył Mnie jako ofiarę, by uratować świat od
ognia piekielnego.
Przyszedłem, aby wam służyć, dzieci, a nie by was potępić. Moja śmierć była
jednak szczególną łaską, która nikogo nie zmusza do przyjęcia Miłosiernej dłoni,
podanej przez Mojego Ojca Przedwiecznego.
Ten dar został ofiarowany, aby ludzkość otrzymała dar pojednania, który uczyni ją
zdolną do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.
Zanim zostałem ukrzyżowany, spożyłem bardzo ważną Wieczerzę Paschalną z
moimi Apostołami w nocy, przed Moją Śmiercią na Krzyżu.
Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny dar — dar Świętej Eucharystii w czasie Mszy
świętej. Ten dar jest sakramentem miłości, zapewniającym wam możliwość
rzeczywistego przyjęcia Mnie w czasie Komunii Świętej.

Moja prawdziwa obecność, zawarta w Eucharystii, podczas odprawiania Mszy Św.
zapewnia w dzisiejszym świecie bardzo szczególne łaski tym, którzy są w stanie
łaski, kochają Mnie i Mnie przyjmują.
Moja obecność daje się odczuć poprzez wzmocnienie waszej wiary, gdy
akceptujecie Moją prawdziwą obecność w Eucharystii.
Jeśli odrzucacie Moją obecność w Świętej Eucharystii, odrzucacie jeden z
najważniejszych darów, które pozostawiłem, gdy przyszedłem na ziemię, aby
odkupić wasze grzechy.
Umarłem, aby was zbawić, i to samo w sobie jest wielkim darem.
Ale zostawiłem wam bardzo szczególny dar. Dar, w którym możecie przyjąć Mnie
umysłem, ciałem i duchem.
Zaakceptujcie Moją obecność, a dusze wasze przybliżą się do prawdziwej jedności
ze Mną.
Przyjmijcie Mnie.
Nie opuszczajcie Mnie.
Nie zapierajcie się Mnie.
Wierzcie, nie mając żadnych wątpliwości w waszych sercach, że to z powodu
miłości Boga Ojca zostaliście obdarzeni tymi darami.
Rozważcie teraz właściwie prawdę Moich nauk.
Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez przyjęcia darów, danych wam podczas
Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak zrobicie, wasze dusze będzie morzył głód
pokarmu życia.
Wasz ukochany Jezus Chrystus
Odkupiciel ludzkości

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.06, 22.20
Wielkanoc to czas, kiedy Moją śmierć na krzyżu rozważa się we właściwy sposób
Moja umiłowana córko, jak ty Mnie pocieszasz w tym bolesnym dla Mnie czasie! Jak
obdarowujesz Mnie miłością i jak dodajesz Mi otuchy, czego od dusz z takim
utęsknieniem wyczekuję. O, gdyby tak wszystkie dusze swoje serca z Moim
połączyły i splotły, wówczas Święta Boska rodzina stałaby się całością i osiągnęłaby
Swoją pełnię. Dopiero gdy wszystkie dusze zostaną uratowane, wola Mojego
Boskiego Ojca się wypełni.
Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie, a Moje
Zmartwychwstanie jest w pełni przyjmowane jako akt wolności, niesionej ludzkości
w darze.
Moje zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje
Święte Słowo, także mogą powstać z martwych.
Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i służyli Mojemu Ojcu, zostaną również
wskrzeszeni z martwych do chwały w dniu, w którym przyjdę sądzić.

Dołączą oni do tych, którzy żyją nie tylko w ciele, ale w duchu Pana i zostaną
nagrodzeni życiem wiecznym.
Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.
Wszyscy ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia, zmartwychwstaną w
ciele, umyśle i duchu, wolni od ułomności cielesnych i w pełnym zjednoczeniu
ze Mną.
Wszyscy ci wybrani będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.
Będziecie żyć w miłości, spokoju i harmonii podczas Mojego chwalebnego
panowania na ziemi przez 1000 lat.
Będziecie brać udział w chwale zmartwychwstania tych dusz — w tym waszej
ukochanej rodziny i przyjaciół — które są uznane za godne wejścia do Mojego
nowego raju na ziemi.
To jest życie, którego wszyscy musicie szukać. Niech nie będzie wątpliwości.
Te nieszczęsne dusze, które nie potrafią przyjąć prawdy o Moim istnieniu lub Mojej
obietnicy sądu żywych i umarłych, będą wyrywać sobie włosy z głowy w obliczu
straszliwego losu, jaki ich spotka, gdy prawda zostanie im objawiona.
Wierzącym zaś mówię: wy również musicie uważać. Jest wielu pośród was, którzy
niewystarczająco Mnie kochają lub żyją w błędnym przekonaniu, że Moje
Miłosierdzie nawet wtedy unieważnia grzechy, gdy nie okazujecie żalu.
Miłosierdzie Moje jest hojne, chcę obficie udzielać Moich łask każdemu
grzesznikowi. Ale są i tacy, którzy czują się z siebie zadowoleni, fałszywie
zakładając, że ich wiedza o Mojej Nauce wystarczy im do zbawienia. Są obojętni na
Moją miłość. Brakuje im wrażliwego serca, mają mało pokory w swoich duszach i
wierzą, że pewne grzechy nie są warte tego, aby za nie żałować. To myślenie jest
niebezpieczne i służy jedynie większemu oddaleniu się tych dusz ode Mnie.
Nawet najmniejszy grzech nie może być zlekceważony. Rozgrzeszenie może być
udzielone tylko wtedy, jeśli żałujecie. Żałować możecie wyłącznie wówczas,
gdy jesteście wolni od pychy i macie pokorne serce.
Radujcie się, Moje dzieci, tą Wielkanocą! Tak jak Moja śmierć na krzyżu obdarzyła
was darem zbawienia, tak Moje powstanie ze śmierci obdarzy was także życiem
wiecznym, co zostało zaplanowane przez Mojego Ojca już w tak odległym czasie.
Przed wami jest tak wiele nadziei; albowiem Życie Wieczne, które zostało wam
obiecane, oznacza doprawdy życie wieczne w ciele, umyśle i duszy.
Ważne jest, aby podążać ku temu nowemu życiu i aby przygotować na nie swoje
dusze.
Szatan i jego demony będą robić wszystko, aby przekonać was, że życie
wieczne w Moim nowym raju nie istnieje. Że moje drugie przyjście jest
kłamstwem.
Kapłani, duchowni, pobożni chrześcijanie będą pierwszym jego celem.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby zechciał
chronić was Moją drogocenną Krwią; i aby dzięki temu żaden z was nie rozminął
się z prawdą.
Wasz ukochany Jezus Chrystus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.07, 10.00
Ja jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze
Moja droga, umiłowana córko, w Kościele Katolickim rozpoczęła się schizma, o
której mówiłem.
Obecnie podważa się Moje nauczanie, które się nie zmieniło od czasu powstania
Mojego Pisma Świętego, a które kończy Księga Apokalipsy.
Na przestrzeni wieków Moje Święte Słowo często kwestionowano, opiniowano i
oceniano z teologicznego punktu widzenia.
Wiele uznanych osobistości kwestionowało wskazania i naukę, które przekazałem
ludzkości.
Niektóre z moich nauk zostały wyjęte z kontekstu, przeanalizowane, a potem
zatwierdzone w duchu poszukiwanych, nowych interpretacji.
Było to jednak niepotrzebne. Ponieważ prawda została przekazana ludziom
przez proroków, którzy przyszli przede Mną, a następnie przeze Mnie podczas
Mojego pobytu na ziemi.
Prawda nigdy się nie zmieniła. Prawda jest taka prosta.
Inne informacje, niezawarte w Piśmie Świętym, zostały przekazane światu przez
wybrane dusze jako dar z jednego tylko powodu: aby pomóc wam rozważać Moją
ofiarę za ludzkość oraz pokazać i przypomnieć wam o miłości, jaką w Moim sercu
posiadam dla wszystkich dzieci Bożych.
Wszelkie Boskie objawienia dawane dzisiejszemu światu mają wam pomóc
przygotować się do Życia Wiecznego.
Moja nauka, zatwierdzona przez Święty, Katolicki i Apostolski Kościół, jest obecnie
atakowana pierwszą z wielu prowokacji, zmierzających do podziału Kościoła.
Aby zadowolić współczesną opinię społeczną, zostaną wprowadzone nowe
regulacje prawne, będące na rękę tym, którzy z pychą w sercach*, odczuwają
raczej potrzebę uspokojenia ludzkości, niż okazania posłuszeństwa nauczaniu
Kościoła.
Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze.
Wielu — zarówno tych wewnątrz jak i na zewnątrz Kościoła — będzie próbowało
rozbić jego struktury.
Módlcie się, aby Mój Święty wikariusz, Papież Benedykt XVI, pozostał silny
pośród opozycji, na którą obecnie napotyka.
Jest to zamierzona próba, podjęta przez tych, którzy związali się z Fałszywym
Prorokiem, aby utworzyć nowy kościół.
Ci podstępni ludzie będą chcieli, abyście wierzyli, że to jest ten sam Kościół, choć
być on nim nie może.
Jak Mój Kościół będzie mógł Mnie reprezentować, skoro będzie
podporządkowany nowym prawom i nie tej prawdzie, którą dałem światu, ale
jej przeinaczonej wersji?

Nie będzie mógł. Dlatego Mój Ojciec będzie kierował swoim Kościołem — tymi
prawdziwie lojalnymi wiernymi — prosto z Nieba.
Zachowa On klucze do czasu Powtórnego Przyjścia, kiedy powstanie Nowa
Jerozolima, jeden prawdziwy Kościół Katolicki, odradzając się z popiołu po
wspólnym odzyskaniu go przez wszystkie dzieci Boże wszystkich religii i wyznań.
Oto jak było zamierzone (od początku): pełna i ostateczna jedność w nowej erze
pokoju na ziemi.
Wasz ukochany Jezus Chrystus
Odkupiciel ludzkości
* Po angielsku dosłownie: z pychą (dumą) w ich duszach.

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.08, 15.30
Niebo i ziemia staną się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego
Moja wielce umiłowana córko, zbliża się okres Mojego królowania na Ziemi i
ludzkości pozostało już niewiele czasu, aby zrozumieć Moje miłosierdzie i okazać
żal za grzechy.
Ważne jest również, żeby Mój Kościół przygotował swoją owczarnię do życia
wiecznego i wykorzystywał każdą okazję, by nakłaniać do (sakramentu) pojednania.
Jest to ważny okres roku i musicie zwrócić się teraz do Mnie, waszego Jezusa, i
modlić się o łaski, które wam, Moim wyznawcom, dadzą moc przekonywania, aby
szerzyć prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.
Cierpienia ludzkości oraz Mojego Przedwiecznego Ojca i Moje, Jego
umiłowanego Syna, dobiegają wreszcie końca.
Panowanie szatana na ziemi ustanie i Ja przejmę Mój prawowity tron.
Podczas gdy Moje królowanie w Moim Kościele oznacza, że Mój Duch jest w Nim
obecny w postaci łask ofiarowanych zasłużonym duszom, to Wola Mojego Ojca
będzie ostatecznie spełniona dopiero wtedy, gdy szatan zostanie uwięziony.
Tak naprawdę żaden człowiek nie rozumie, czym jest Życie Wieczne.
Żaden człowiek nie rozumie też w pełni, co się stanie podczas Mojego Powtórnego
Przyjścia.
Żaden człowiek — z powodu ograniczeń ludzkiego rozumu — nie może pojąć Moich
planów zgromadzenia Moich dwunastu narodów na ziemi. (Wyjaśnienie:
porównaj z 12-toma pokoleniami Izraela.)
Tak wielu wierzy, że Moje Powtórne Przyjście to koniec świata.
Będzie to koniec czasów — ale takich, jak wy je rozumiecie — natomiast jest to
jednocześnie początek chwalebnej przyszłości, zaplanowanej przez Mojego
Przedwiecznego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.
Niebo i ziemia staną się jednym.
Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. A w Moim Nowym Raju żyć będą
sprawiedliwi i wszystko zaistnieje w przeogromnej obfitości.

Cudów tych nie można opisać ludzkimi słowami. Wielki pokój i radość będą
odczuwane przez każdą duszę, która odziedziczy prawo do bycia częścią Mojego
Królestwa.
Moje serce pęka, kiedy widzę, dzieci, strach w waszych oczach, ilekroć nawiązuję
do czasów ostatecznych.
Zamiast tego proszę was o zaufanie do Mojej wielkiej miłości do was wszystkich.
Wiedzcie też, że Moja obietnica jest taka, iż będziecie naprawdę ze Mną w domu i
pozbędziecie się waszych cierpień na wieczność.
Nowy Raj, który obiecuję, ma się objawić ludzkości już wkrótce.
Niech was strach nie paraliżuje ani przez chwilę. Radujcie się. Wypatrujcie waszej
przyszłości.
Zaufajcie Mi całkowicie, bo kocham was zbyt mocno, aby kiedykolwiek was
zawieść.
Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci były (wystarczająco) pokorne sercem, aby
przyjąć klucze do Raju.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.09, 10.00
Najświętsza Maryja Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została
zapomniana
Moje dziecko, świat jest na krawędzi przejścia przez swe ostateczne przemiany,
podczas gdy walka o dusze się nasila.
Szatan porani Kościół Katolicki, a Ja, Matka Boga, zostanę uwikłana w podział
Kościoła.
Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie jest
zaakceptowana, co uwidacznia się poprzez podziały w Katolickim Kościele.
W wielu kręgach odrzuca się rolę, którą Ja definitywnie odgrywam w zbawianiu
dusz.
Mój Syn jest urażony i czuje się bardzo tym dotknięty, w jaki sposób Ja, Jego
Matka, jestem odsuwana.
Moja godność jako niszczycielki węża nie jest rozumiana.
Mnie zostało przyznane błogosławieństwo wraz z łaskami i mocą do pokonania i
zniszczenia diabła.
On, diabeł, posiada wewnątrz Kościoła Katolickiego wielu swoich wyznawców,
chcących się przeciwstawić władzy, która została Mi przyznana przez Najwyższego
Boga.
Era pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.
Owa Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu Mojego Syna i będzie trwała
przez 1000 lat.

To nastąpi wówczas, kiedy niebo i ziemia zjednoczą się w jeden chwalebny, Nowy
Raj.
Z powodu wiary, jak i gorliwej pobożności Moich dzieci ku Mnie, ich umiłowanej
Matce, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.
Obecnie szatan ciężko pracuje nad tym, aby przekonać członków Kościoła
Katolickiego, że tak się nie stanie.
Odmawia Mi się Mojej roli w obwieszczaniu Powtórnego Przyjścia (Chrystusa) jako
Matce Zbawienia i Współodkupicielce, działającej u boku Mojego Umiłowanego
Syna.
Dzieci, módlcie się za te dusze, ofiary oszusta w łonie Kościoła Katolickiego, aby
moje dzieci nie zostały przez nie odwiedzione od ich momentu zbawienia.
Módlcie się, aby Papież Benedykt zatrzymał to zło, usiłujące przeniknąć do
głębi Kościoła Katolickiego.
Przenigdy, dzieci, się nie poddawajcie, walcząc w obronie prawdy.
Obietnica Mojego Syna, że powróci, aby przynieść ludzkości życie wieczne w Raju,
jest na progu swego spełnienia się. Ale będzie On zwalczany na każdym jednym
kroku przez te dusze, które dopuściły, aby oszustwo diabła kompletnie odmieniło
ich myślenie.
W łonie Kościoła lojalność wobec Mojego Syna ulegnie osłabieniu.
Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie zostanie
przyjęta.
Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna pozostali mocni i aby bronili prawdy.
Wasza umiłowana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia

Maryja Dziewica: Czas, bym zmiażdżyła węża, przybliża się

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.10, 20.45

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Ziemi. Jestem Niepokalanym
Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, który narodził się jako człowiek.
Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest blisko.
Czas zdruzgotania węża przybliża się. Ale — do dnia, gdy Szatan i jego demony
zostaną przegnane na dzikie pustkowie, wiele zamieszania wybuchnie na ziemi.
Dla tych, którzy wierzą w Mojego Syna, będzie to czas męki. Zostaną oni
pociągnięci w dwóch różnych kierunkach przez Kościół Katolicki.

Jedna połowa będzie, kierując się poczuciem obowiązku, wierzyć, że
konieczne jest podążanie za Fałszywym Prorokiem — papieżem, który będzie
następcą Benedykta XVI.
On, bestia, przebrany będzie za baranka, ale nie będzie pochodzić od Mojego
Ojca, Boga Najwyższego, i oszuka biedne dusze, w tym kapłanów, biskupów i
kardynałów.
Wielu pójdzie w jego ślady i mu uwierzy, że jest on posłany przez Boga, aby objąć
panowanie nad Jego Kościołem na ziemi.
I, co jest bardzo smutne, wiele dusz podąży za jego — obraźliwym dla Mojego Ojca
— nauczaniem.
Pozostali, napełnieni Duchem Świętym i posiadający dzięki swoim pokornym sercom
łaskę rozeznania, natychmiast będą wiedzieć, że w kościele w Rzymie siedzi
oszust.
Nowy, fałszywy Papież już obecnie planuje — mimo że jeszcze nie wstąpił na
tron w Stolicy Piotrowej — aby zdradzić nauki Mojego Syna. A potem Mnie,
Najświętszą Matkę Boga, także zdradzi i będzie się naigrywał z Mojej roli jako
Współodkupicielki.
Moje dziecko, twoja rola stanie się nawet trudniejsza niż dotychczas. Albowiem
wiele Moich dzieci traci orientację. Zniewagi, na jakie napotykasz każdego dnia, i
udręki, które znosisz w imieniu Mojego Syna, będą się nasilać.
Moje dziecko, nigdy nie bój się powiedzieć światu prawdy.
Staniesz się bardziej odporna w wyniku fizycznego i psychicznego cierpienia, które
przyjmujesz w imieniu Mojego Syna, aby zbawić dusze.
Zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, szczególnie przez jedną,
oddzieloną część Mojego Kościoła Katolickiego, aby unieważnić Moje orędzia,
które są Ci przekazywane.
Twoje posłuszeństwo i wierność wobec Mnie i Mojego umiłowanego Syna będą
wystawione na próbę, jak nigdy dotąd. Może to spowodować, że wycofasz się na
jakiś czas, ale gdyby tak się stało, nie potrwa to długo.
Módl się, Moje dziecko, za wszystkie dzieci Boże, które, nie z własnej winy, są
wciągane do ostatecznej bitwy o dusze.
Wszystko to musi się wydarzyć, ponieważ jest to zawarte w Księdze Mojego
Ojca.
Wszyscy aniołowie w niebie cię chronią, Moje dziecko, w tej nieco samotnej misji.
Zawsze pamiętaj, jak ważna jest modlitwa.

Módl się, módl się, módl się, ponieważ bez modlitwy, a szczególnie bez
odmawiania Mojego Świętego Różańca, szatan może cię odwieść od Świętego Słowa
Mojego drogiego Syna.
Pamiętaj również o znaczeniu postu, bo utrzymuje on oszusta na uwięzi.
Bez regularnej modlitwy, Moje dzieci, będzie wam trudno pozostać blisko Mojego
Syna.
Nigdy nie lękajcie się o przyszłość, Moje dzieci; albowiem, jeżeli pozostaniecie
blisko Mojego Syna, zostaniecie otoczeni opieką i otrzymacie też niezbędne łaski,
potrzebne do przygotowania waszych dusz i waszych rodzin do Nowej Ery Pokoju,
co już przed tak długim czasem zostało zapowiedziane.
Wasza ukochana Matka
Królowa Ziemi
Matka Zbawienia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.11, 21.20
Nienawiść przeciwko tobie będzie przybierała na sile. Usłyszysz, że to dzieło
pochodzi od szatana
Moja wielce umiłowana córko, jak to się dzieje, że i ty czasami powątpiewasz w
łaski, którymi Ja sam ciebie obdarowuję?
Dar czytania w duszach został ci powierzony, abyś mogła odgadywać zamiary
owych biednych dusz, które będą próbowały dokonać demontażu lub osłabienia
Mojego Świętego Słowa.
Dar ten umożliwi ci odczuwanie dla tych dusz współczucia i pomożesz im odnaleźć
drogę do życia wiecznego; pomożesz im też uwolnić ich dusze od udręki, jaką
przechodzą.
Dar ten pozwoli ci także na rozpoznawanie fałszywych proroków.
Będziesz z miejsca rozpoznawała, kto przychodzi w Moim imieniu, a kto nie.
Najpierw będziesz odczuwała okropny, przenikający strach, gdyż rozpoznasz dzieło
szatana. Będziesz natychmiast dostrzegać jego obecność w innych.
Kiedy inni będą cię atakowali, będziesz się czuła tak, jak gdyby ktoś zadał ci cios
prosto pod żebro.
I będziesz się też podle czuła, kiedy oko w oko staniesz z kimś, komu szatan ukradł
duszę. Będziesz drżała i będzie ci słabo.
Będziesz jednak przemawiała do tych dusz Moimi słowami i z Moją mocą. I będziesz
wiedziała, że moc ta nie pochodzi od ciebie.
Wielu spośród tych, którzy przyjdą do ciebie z czystym sercem, poczuje światło i
Moja obecność przeniknie ich członki.
Tylko niewielu spośród tych, których serca są pokorne i którzy obdarzają Mnie
głęboką miłością, nie udzieli wtedy odpowiedzi Mojemu Duchowi Świętemu, który
zaleje ich dusze.

Moja córko, ten obecny etap twojego posłania jest trudny.
Nienawiść przeciwko tobie będzie przybierała na sile.
Usłyszysz, że to dzieło pochodzi od szatana.
Czyż nie wiesz, jak oszust-szatan działa? On wmawia dobrym duszom, że Moje
słowo, kiedy jesz ono głoszone, nie pochodzi ode Mnie.
Szatan usiłuje innych przekonać, stosując metodę zastraszania, że to w nich są
obecne jego własne rysy charakteru.
Usiłuje zasiać w duszach zwątpienie i niepokój i prowadzi je do mylnego
przekonania, zaślepiając je na prawdę i powstrzymując je od przyjęcia łask, które
Ja sam im przeznaczyłem, aby uzdrowić ich dusze.
Ci, którzy stoją najbliżej Mnie, są przez niego najczęściej atakowani.
Dotyczy to nie tylko wizjonerów i proroków, ale także właśnie tych dusz, które
Mnie samemu są najbardziej potrzebne, aby Mi pomóc w budowie Mojej armii.
Tę armię szatan zwycięży. On wie o tym i nigdy nie zaprzestanie polować na dusze.
Ale nie zapominaj o jednym: szatan nie ma takiej władzy, jaką mam Ja. Nie może
zwyciężyć Świętej Trójcy. Będzie bezsilny wobec Mojej Matki, której dana została
moc, aby go unicestwić. On się Jej boi.
Do wszystkich tych, którzy tym posłaniom nie dowierzają: Proszę, zwróćcie się z
prośbą do Mojej Matki, aby poprowadziła was bliżej Mojego Serca.
Poproście Ją, aby otuliła was swoim świętym płaszczem i otoczyła was ochroną,
jakiej potrzebujecie przed diabłem.
Pamiętajcie, że diabeł jest pełen nienawiści.
Jeżeli odczuwacie w swoim sercu jakiegokolwiek rodzaju nienawiść,
szczególnie w stosunku do Moich świętych posłańców, wiedzcie, że szatan
nakłonił was do grzechu.
Wówczas musicie poprosić Mnie o łaski, abym dodał wam sił.
Nie zapominajcie — Ja nigdy od nikogo z was się nie odwrócę, nie wyłączając tych
spośród was, którzy nienawidzą moich posłańców, oraz tych dusz, które Mnie
odrzucają.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.12, 11.27
Kolejny Papież zostanie wprawdzie wybrany przez członków Kościoła
Katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem
Moja najdroższa córko, wielu ludzi na świecie wciąż Mnie odrzuca, a ma to związek
z opinią publiczną.
Taka ogromna ciemność zstąpiła na wszystkie dzieci Boże, że niewielu ma odwagę
publicznie głosić Moje Słowo.

Wierzący obawiają się ataku obelg i złośliwych drwin, które musieliby znosić, gdyby
otwarcie głosili Moje Święte Słowo.
Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby przeciwstawić się i walczyć przeciw
złym prawom, które się wprowadza w ich krajach, a które stawiane są ponad
Słowem Mojego Ojca.
Ponieważ kapłani mają lęk przed wyizolowaniem i brakiem akceptacji (wśród
wiernych), wstydzą się tego, że postrzega się ich jako walczących w obronie
prawd Moich nauk.
Obecnie także — bardziej niż kiedykolwiek — są oni przekonani, że nie słucha się
ich głosu, a to ze względu na wstyd, jaki muszą znosić z powodu nikczemnych
grzechów niektórych swoich wyświęconych współbraci zakonnych.
Kiedy jednak Moi wyświęceni słudzy odważnie decydują się stanąć w obronie
prawdy Moich nauk, przechodzą przez straszne trudności. Są oskarżani o brak
tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.
Widzicie więc, dzieci, że jeżeli przez Moje święte sługi głoszona jest prawda Mojej
nauki, traktowana jest ona jak kłamstwo.
Natomiast kłamstwa, owe zniekształcone wersje prawdy zawartej w Piśmie
Świętym, są przedstawiane jako prawda.
Szatan zdobył bardzo wiele dusz, w tym także w gronie przywódców Mojego
Kościoła. Przez to wielu niewinnym ludziom jest tak trudno przyjąć na siebie
zobowiązanie do wierności wobec Mojej Świętej Woli.
O, jak sromotnie zostałem opuszczony i odepchnięty na pobocze — właśnie po to,
żeby kłamstwa zaszczepione w umysłach Moich duchownych zostały przez
większość zaakceptowane.
Te nikczemne kłamstwa rozprzestrzeniły się o wiele szerzej niż to (dotyczące
fałszywego proroka).
Prawda Mojego Pisma Świętego, zawarta w Księdze Apokalipsy, została poddana
interpretacji przez wiele Moich kościołów. Przez to powstało tyle zniekształceń, z
których wszystkie są oparte na ludzkiej interpretacji.
Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej
ziemi.
Piotr, Rzymianin, jest Moim Piotrem, autentycznym Apostołem, który będzie rządził
Moim Kościołem z nieba, pod wodzą Mojego Przedwiecznego Ojca. A potem, kiedy
powrócę, aby królować podczas Powtórnego Przyjścia, będzie on rządził wszystkimi
dziećmi Bożymi i wszystkie religie staną się jednym, Świętym, Katolickim i
Apostolskim Kościołem.
Tylko Ja mówię prawdę, moja córko.
Muszę cię ostrzec, że pojawi się teraz wielu nowych, samozwańczych proroków,
którzy będą zaprzeczać Mojemu Świętemu Słowu, które tobie, ostatniemu
prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych, będzie przekazywane.
Początkowo będą przekonywać wiernych, że ich słowa pochodzą ode Mnie.

Słowa ich będą starannie dobrane, ale ich znaczenie będzie niejasne i dość
zagmatwane. Wielu spojrzy jednak na to przez palce i przyjmą te ich posłania,
gdyż będą się one wydawać zgodne z Pismem Świętym.
Kiedy wiele dusz zostanie zwiedzionych, rozpocznie się atak.
Oni, Moja córko, są rozsyłani, by przygotować Boże dzieci na przyjęcie kolejnego
papieża, który będzie następcą Mojego ukochanego wikariusza, papieża Benedykta
XVI. Ten Papież zostanie wprawdzie wybrany przez członków Kościoła Katolickiego,
ale będzie on Fałszywym Prorokiem.
Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej, masońskiej, złej
grupy, kierowanej przez szatana.
W ten sposób szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół.
Niestety, będzie to Fałszywy Prorok, który przyciągnie do siebie ogromną rzeszę.
Ci, którzy się mu sprzeciwią, będą prześladowani.
Spieszcie się, dzieci, dopóki jeszcze możecie. Potępiajcie kłamstwa, które zostaną
zaprezentowane przez tych, którzy będą próbowali was przekonać was o
autentyczności Fałszywego Proroka.
Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie poddawajcie w
wątpliwość Mojego Świętego Słowa.
Księga Apokalipsy jest prawdziwym Słowem Bożym. Ona nie kłamie.
Nie wszystkie tajemnice w niej zawarte są wam już znane. Będę ujawniać wszystko
przez Marię Bożego Miłosierdzia, choć prawda będzie zawzięcie atakowana i
traktowana jak herezja.
Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, gdy byłem na ziemi, podczas
mojego pierwszego pobytu, było traktowane jak herezja.
Moje Słowo o Moim Powtórnym Przyjściu, to dawane wam teraz, będzie również tak
traktowane przez wiernych, w tym przez Moje wyświęcone sługi, a więc przez tych,
którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi.
Szatan poświęci wiele dusz, by zaspokoić swoje ostatnie żądze, a tym samym zadać
jak największe duchowe cierpienia.
Bądźcie pewni, że to właśnie Kościół Katolicki — założony przeze Mnie i powierzony
dowództwu Mojego ukochanego apostoła Piotra — jest tym, który najbardziej
ucierpi w czasach ostatecznych.
Pilnujcie się przez cały czas. Proszę, odmawiajcie tę
Krucjata Modlitwy (44) O siłę, by bronić swojej wiary przed Fałszywym
Prorokiem
Umiłowany Jezu Chryste,
daj mi siłę, abym cały czas był skupiony na Twojej Nauce
i głosił Twoje Święte Słowo.
Nigdy nie dopuść, abym uległ pokusie czczenia Fałszywego Proroka,
który będzie próbował podszyć się pod Ciebie.

Podsycaj moją gorącą miłość do Ciebie.
Daj mi łaskę rozeznania, nie dopuszczając,
abym kiedykolwiek zaprzeczał prawdzie zawartej w Świętej Biblii.
I to bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych,
abym się od Ciebie odwrócił.
Amen.
Pismo Święte głosi prawdę.
Księga Apokalipsy nie ujawnia wszystkiego, dlatego przychodzę właśnie teraz jako
Baranek Boży, aby otworzyć tę księgę na oczach całego świata.
Żadnej ludzkiej interpretacji dotyczącej tysiąca lat (nowej epoki) nie powinniście
wierzyć.
Wolno wam zaufać tylko Słowu Boga.
Wasz umiłowany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.14, 15.27
Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła, będzie oznaczało upadek
chrześcijan
Moja najdroższa ukochana córko, bez względu na to, jak trudne do zniesienia jest
twoje fizyczne cierpienie, musisz wiedzieć, że gdy ono nadal rośnie, Ja je
odczuwam.
Twoje cierpienie odzwierciedla ułamek Mojego własnego cierpienia.
W jedności ze Mną będziesz wiedzieć, że wraz z każdym bólem i każdą wewnętrzną
ciemnością twojej duszy poznajesz mękę jaką Ja znosiłem z powodu grzechów
ludzkości.
Wielu ludzi błędnie uważa, że Moje cierpienie zaczęło się i skończyło na
Krzyżu.
Moje cierpienie nie ustanie, dopóki w Nowym Raju Mego Ojca, gdzie nie istnieje
grzech, wszystkie dzieci Boże nie zostaną zjednoczone w miłości i harmonii.
To, że ludzkość tyle o Mnie słyszała, jest dziś nieważne — Ja nadal jestem
znienawidzony.
Chociaż jestem akceptowany wśród wierzących, to Moje nauczanie jest tolerowane
przez nich tylko na ich warunkach.
Wielu będzie traktować innych z miłością i dobrocią, ale tylko wtedy, gdy ci,
których obdarzają tymi darami, przyjmą ich ideologię.
Na przykład wiele osób potępia grzeszników, podczas gdy powinni okazać im
życzliwość i modlić się za nich. Zamiast ich potępiać, muszą dawać przykład.
Niektórzy pogardzają innymi, zamiast okazywać im miłość, której oczekuje się od
nich jako chrześcijan.

Nigdy nie wolno potępiać innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, ponieważ
nie macie do tego prawa. Nikt, tylko Bóg jest na tyle kompetentny, by sądzić
innych.
Chociaż wielu wierzących nadal będzie Mnie czcić, będą to jednak robić na
swoich warunkach.
Niektórzy poczują potrzebę wyróżnienia się wśród swoich braci i sióstr, aby
pokazać światu, jak mądrzy są w sprawach duchowych. Wówczas zastosują własne
interpretacje tego, czym naprawdę jest Moje Miłosierdzie.
Ile razy słyszeliście, że Bóg jest miłosierny? Tak miłosierny, że kocha wszystkich i
nigdy ich nie potępi?
Że nigdy nie wyśle duszy do piekła?
Ale to jest kłamstwo. Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła,
spowoduje upadek chrześcijan.
Ludzie sami skazują się na Piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybrali je,
odmawiając odwrócenia się od swojego grzechu śmiertelnego.
Nie będą prosić o wybaczenie ani okazywać skruchy. To jest niebezpieczne
myślenie, a obowiązkiem wszystkich chrześcijan jest ostrzec innych przed
niebezpieczeństwem piekła.
Tak wielu, łącznie z tymi, którzy odmawiają sakramentu Chrztu swoim dzieciom,
twierdzi, że grzech nie ma już znaczenia.
Wiara, że każdy grzech „zostanie” wybaczony jest błędna.
Każdy grzech „może” być odpuszczony, nieważne jak mroczny, ale tylko wtedy,
gdy grzesznik prosi o przebaczenie.
Mówię teraz do was z niebios, aby przygotować wszystkie dzieci Boże na Moje
Powtórne Przyjście, i co widzę?
Mówię do was zza murów więziennych i z celi, do której mnie wtrąciliście, bo nie
chcecie uwierzyć, że mogę mówić do was w ten sposób.
Och, jak bardzo Mnie obrażacie!
Do tych, którzy oddali swoje życie, by Mi się poświęcić, i którzy posiadają
wiedzę na temat Mojego Pisma Świętego, ale którzy teraz Mnie odrzucają, mam
to do powiedzenia:
To, że Mnie teraz odrzucacie, pozostawi was w cierpieniu i wielkim smutku, gdy
prawda zostanie wam objawiana.
Ponieważ wtedy się przekonacie, które dusze odrzuciliście, kiedy Ja
potrzebowałam waszej pomocy, aby je uratować.
Spójrzcie, w jaki sposób doprowadzacie mnie do stanu, w którym szlocham,
zawiedziony waszą ślepotą, spowodowaną waszym brakiem pokory.
Powątpiewacie w Moje Święte Słowo, podczas gdy powinniście Mu się dać ogarnąć,
ponieważ jesteście tonącymi duszami, pozbawionymi szlachetnych serc.
Błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.
Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel ludzkości

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.15, 19.16
Księga Apokalipsy odnosi się do Reszty Kościoła i Dwóch Świadków
Moja wielce umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych orędzi nie
mają dla Ciebie sensu, ale musisz Mi zaufać i przyjąć do wiadomości, że Ja muszę
ujawnić znaczenie Księgi Apokalipsy, aby dusze się dowiedziały, czego w tych
czasach mogą się spodziewać.
Tym o małej wierze, ale akceptującym Moje Słowo przekazywane wam przez tę
prorokinię, oświadczam, że wasza pokora i pragnienie, zrodzone z czystej miłości
ku Mnie, przybliżyły was do Mojego Najświętszego Serca.
Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mówi Księga
Apokalipsy.
Jesteście owocem kobiety, która urodziła mężczyznę, a która została wypędzona na
pustynię, tam, gdzie wy będziecie odizolowani, jednak zarazem połączeni w
jedność, aby głosić Moje Święte Słowo i nauczać prawdziwej Ewangelii.
Kobieta rodzi Mój prawdziwy Kościół, Moje wierne stadko, które nie zostanie
zwiedzione przez Fałszywego Proroka.
Ty, Mój Kościele, zostaniesz wyrzucony na 1260 dni (3,5 roku) na pustynię,
gdzie się schronisz. Ale pod działaniem daru Ducha Świętego będziesz karmiony
owocami Mojej miłości.
Mój Kościół będzie utrzymywany w jedności przez lojalnych członków Moich
chrześcijańskich kościołów, w tym przez Moich wyświęconych duchownych, jak i
przez tych wyznawców, którzy odrzucą Fałszywego Proroka.
Będziecie musieli czcić Mnie w tajemnicy, ponieważ Msza Święta pod rządami
Fałszywego Proroka zmieni się nie do poznania.
To wy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami i wszystkie łaski z nieba wylewane
są na wasze drogocenne dusze.
O, jak bardzo was kocham, dzieci, i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie. Ale jaki
ogrom bólu znajduje się w Moim sercu z powodu tych Moich wyznawców, którzy nie
pójdą za Moim głosem.
Zostaną wciągnięci w sieć przez Fałszywego Proroka, pogrążeni w ciemności i Ja nie
będę mógł ich ocalić.
Z własnej woli będą bić Mnie po twarzy.
Moja Reszka Kościoła rozpowszechni słowo (prawdy) wśród innych Moich dzieci,
włączając w to tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.
Ty, Moja Reszto Kościoła, będziesz głosić Moje proroctwa i Moje Święte Słowo
tym, którzy nie są Chrześcijanami lub którzy nie znają Dziesięciu Przykazań.
Waszym zadaniem będzie zagwarantowanie, by Biblia była czytana i rozumiana.
Do was będzie należeć informowanie świata o pełnym znaczeniu pieczęci zawartych
w Księdze Apokalipsy, które będę ujawniać Marii Bożego Miłosierdzia.
Dwóch Świadków z Księgi Apokalipsy:

Wy, moi wyznawcy, stanowicie jednego z Dwóch Świadków, o których mówi Księga
Apokalipsy, i niebo będzie was ochraniać.
Mojego Słowa przekazanego wam, Moja Reszto Kościoła, można pozbyć się jak
trupa, ale Moje Słowo nigdy nie umiera.
Żydzi będą drugim z tych Dwóch Świadków.
Dwie lampy (Księgi Apokalipsy) to są: Moje Chrześcijańskie Kościoły oraz
tradycyjny prawdziwy Kościół, jak i ci z Moich wyznawców, których odrzuci
Fałszywy Prorok.
A dwoma Drzewami Oliwnym są: Izrael - Stara Jerozolima i Nowy Izrael.
A kiedy oni, Żydzi, wreszcie poznają, że to Ja jestem Mesjaszem, wówczas i oni
zostaną odsunięci i odrzuceni przez Fałszywego Proroka i Antychrysta, by nie mogli
głosić prawdy. Jednak, tak jak w przeszłości, ten wybrany naród nie zginie.
Obaj (Fałszywy Prorok i Antychryst) doznają porażki, ale nie stanie się ona waszym
udziałem, ponieważ wy uformujecie wraz ze wszystkimi innymi religiami jeden
prawdziwy Kościół — Nową Jerozolimę — która powstanie z Popiołów.
Przetrwacie tę straszliwą, złą monarchię, która powstanie pod podwójnym
przywództwem Fałszywego Proroka i Antychrysta; (na końcu) obaj zostaną wrzuceni
do jeziora ognia, jakim jest Piekło.
To prześladowanie nie potrwa długo, a wam zostanie udzielona wielka moc i
ochrona.
W tym czasie otrzymacie pomoc i powstanie pośród was wielu przywódców, by
wami pokierować.
Wielu z was zostanie świętymi w Moim Nowym Raju, a ponieważ pomagali budować
Moją Resztę Kościoła na ziemi, będą królować wraz ze Mną w Nowym Niebie i
Ziemi, które wyłonią się przy Moim Powtórnym Przyjściu.
Ci z was, którzy (obecnie) nie są ze Mną, otrzymają bardzo mało czasu na
dokonanie wyboru.
Albo opowiecie się za Fałszywym Prorokiem, a tym samym przeciwko Mnie, albo
zostaniecie ze Mną.
Jeżeli wybierzecie tego pierwszego, wasze dusze zostaną ukradzione przez oszusta.
Ostro to brzmi, ale taka jest prawda.
Dowód na Moje Istnienie zostanie udzielony wszystkim Bożym dzieciom podczas
Ostrzeżenia.
Módlcie się wówczas o przyjęcie prawdy, że to jestem Ja, wasz umiłowany Jezus,
który woła do was z Niebios, abyście otwarli wasze oczy i ujrzeli, oraz słuchając —
usłyszeli, zanim będzie za późno.
Wasz umiłowany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.16, 18.00
Ja, wasz umiłowany Jezus, nigdy nie mógłbym zadać ciosu Mojemu własnemu
Kościołowi

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkie Boże dzieci i zapewniam was,
że Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie mógłbym zadać ciosu Mojemu własnemu
Kościołowi.
Jednak nie będę stał z boku i patrzył na rozpad Mojego Kościoła za sprawą jednej
szczególnej sekty, która nie ma prawa do odgrywania jakiejkolwiek roli w Stolicy
Apostolskiej.
To jest dokładnie to, co próbują robić Fałszywy Prorok i uzurpatorzy, którzy oddają
szatanowi boską cześć. Chcą bowiem obalić Kościół Katolicki i rozbić go na małe
kawałeczki.
I oto w ten sposób, Moje dzieci, Szatan powstanie do ostatecznego aktu buntu
przeciw Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy.
Ten niegodziwy plan zniszczenia Mojego Kościoła jest przeprowadzany od 100 lat,
ale od 1967 roku się nasilił.
Wielu uzurpatorów, którzy są członkami owej diabelskiej sekty, która wielbi
Szatana, wstąpiła do seminariów, by zyskać pozycję w Watykanie.
Ich wpływy, chociaż dopuszczone przez Boga Ojca, były do tej pory
ograniczone. Ponieważ jednak czasy ostateczne się przybliżyły, ulegnie to
zmianie.
Członkowie tej podłej sekty zmobilizują teraz wszystkie moce, aby mieć pewność,
że to oni będą wybierać nowego następcę Mojego Świętego Wikariusza, papieża
Benedykta XVI.
Wszyscy ci, którzy znają Moje nauczanie, zauważą zmiany w odprawianiu Mszy
Świętej.
Zostaną wprowadzone (także) nowe, świeckie prawa, ubliżające Mojej Śmierci na
Krzyżu.
Wielu z Moich pobożnych wyznawców to spostrzeże i odczuje ból. Ich opinie nie
będą miały żadnego znaczenia i zarazem wiele sakramentów przestanie być też
sprawowanych.
Dlatego potrzeba wielu przygotowań.
Tym Katolikom, którzy poczują się tym zranieni i przerażeni, przypominam:
pamiętajcie proszę, że Ja tu jestem.
Wzywajcie Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, i pamiętajcie, że nie wolno
wam się lękać głoszenia prawd Mojego nauczania.
Nie obawiajcie się odwrócić tyłem do herezji.
Będę prowadził i chronił was w waszej wędrówce, a prowadzeni będziecie mocą
Ducha Świętego.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.17, 18.30

Moje orędzia skierowane są do wyznawców wszystkich religii i wyznań, w tym
do tych, którzy nie wierzą
Moja najdroższa, ukochana córko, wiedz, że Moje orędzia przekazywane są tobie
dla całego świata.
Moje orędzia skierowane są do wyznawców wszystkich religii i wyznań, w tym do
tych, którzy nie wierzą.
Są one przeznaczone dla wyznawców wszystkich religii i wyznań, w tym dla tych,
którzy nie wierzą w istnienie Boga Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela całego
świata.
Dzieci, musicie wiedzieć, że ponieważ została wam objawiona prawda o
Trójjedynym Bogu, o Trójcy Świętej, którą tworzą Ojciec, Syn i Duch Święty, macie
więc obowiązek głoszenia Mojego Świętego Słowa całemu światu.
Niezależnie od tego, czy wierzycie, że to Ja przemawiam do was w tych orędziach,
czy też nie, musicie pomóc tym biednym duszom, które potrzebują Mojej ochrony,
aby móc zostać zbawionym.
Wielu pyta, dlaczego te orędzia tak często odnoszą się do Szatana. Moja
odpowiedź jest następująca:
Szatan i jego upadłe anioły błąkają się po ziemi, szukając sposobu, jak by tu się
zalęgnąć w ludzkich stworzeniach.
Atakują je za pośrednictwem zmysłów, głównie w celu zachęcenia ich do
popełniania grzechów ciała.
Podsuwają im myśli, aby dokonywali okrucieństw, które obrażają Mojego Ojca.
(Demony) mogą zawładnąć ciałami dusz, będących już w stanie grzechu. Kiedy to
następuje, te biedne, opętane dusze zaczynają siać wokół siebie spustoszenie.
Jeśli piastują wysokie stanowiska, mogą postępować odrażająco
niesprawiedliwie wobec swoich podwładnych.
To właśnie tacy jak oni wprowadzą prawa, które sprzeniewierzą się Dziesięciu
Przykazaniom, ustanowionym przez Boga Ojca.
W innych przypadkach ich postępowanie spowoduje wielką udrękę w życiu ludzi.
Zło istnieje za przyczyną Szatana i jego demonów. Ono nie pochodzi od Boga.
Tylko spokój i miłość może pochodzić od Boga.
Wszyscy ci, którzy chcą oczyścić swoje życie ze złych myśli i uczuć, powinni
wiedzieć, że wystarczy oddać się Mnie, ich ukochanemu Jezusowi Chrystusowi.
Modlitwa, prosty monolog wewnętrzny, wystarczy. Własnymi słowami proście Mnie
o pomoc.
Mówcie od serca, a zareaguję natychmiast i pomogę wam zbliżyć się do Mojego
Najświętszego Serca.
Proszę, dzieci, żebym trzymał was blisko Siebie, a dam wam pocieszenie, jakiego
pragniecie w tym świecie pełnym nieszczęścia, niesprawiedliwości, okrucieństwa i
nienawiści.
Krucjata Modlitwy (45) O pokonanie złych myśli

(Jestem waszą ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc. Proszę,
wołajcie do mnie tą Krucjatą Modlitwy.)
O Jezu, wiem bardzo niewiele o Tobie.
Jednak proszę, pomóż mi otworzyć moje serce,
abym pozwolił Ci wejść do mojej duszy,
żebyś mnie uzdrowił, pocieszył i napełnił Swoim pokojem.
Pomóż mi odczuć radość,
pokonać wszystkie negatywne myśli
oraz zrozumieć, jak mogę Cię pocieszyć,
aby wejść do Twojego Nowego Raju,
gdzie będę żył wraz z Tobą
życiem pełnym miłości, radości i zachwytu na wieki wieków.
Amen.
Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście
wyznania i bez względu na to, jak bardzo zgrzeszyliście, ile bólu zadaliście innym
lub jak ich skrzywdziliście.
Tylko Ja mogę zmienić sposób waszego życia.
Jedyną drogą, aby uwolnić się od ciężkiego życia, które prowadzicie, to wołać do
Mnie, abym mógł wam pomóc.
Wasz ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.19, 20.00
Zrezygnujcie raz na zawsze z nieuczciwych zysków, nawet w biznesie, polityce
czy jakiejkolwiek innej działalności zawodowej
Moja najdroższa córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim Moim wyznawcom, że ich
modlitwy są wysłuchiwane i dzięki nim wiele negatywnych wydarzeń ma
łagodniejszy przebieg.
Pragnę także, moja córko, żeby było wiadomo, że w wyniku twoich cierpień
mogłem uratować cztery miliony dusz.
Miłosierdzie Moje rozlewa się nad tymi dziećmi Bożymi, które wciąż żyją na tym
świecie.
Inne ofiary są składane przez tych Moich wyznawców, którzy przez modlitwę i
post pomagają Mi ratować ludzi od strasznego przeznaczenia.
Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość powodują, że moc Szatana słabnie.
Oznacza to, że słabnie również ogólna moc Jednej Światowej Grupy.
Musicie bowiem wiedzieć, że modlitwa umniejsza zło na świecie.
Im więcej modlitwy, tym Szatan mniejszą ma moc.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu modlitwy i cierpienia, choćby pojedynczej
osoby, ponieważ przynoszą one wielką ulgę tym, którzy ich potrzebują; bez tej
modlitwy i cierpienia spotka ich ogień Piekła.
Miłość, którą odczuwacie, dzieci, i która dawana jest wam jako naturalny dar przy
narodzinach, jest czysta.
Nienawiść rzadko wkracza do waszego życia, zanim nie osiągniecie wieku
rozumu.
Dzieci, zanim zaczną rozumować, są w Moich oczach niewinne, czyste i pokorne i
widzą rzeczy w sposób prosty, nieskomplikowany. To jest prawdziwa miłość, którą
musicie spróbować przywrócić waszemu życiu.
Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, kiedy czcicie Boga Ojca, Stworzyciela
wszystkich rzeczy, i kiedy przestrzegacie Jego przykazań — wtedy stajecie się
ponownie jak dzieci. Stajecie się czyści, kochający, prości sercem i pozbawieni
złośliwości. Wtedy udzielona wam zostaje też moc Ducha Świętego, tak że wiara
wasza staje się niezachwiana.
A kiedy staniecie się jak dzieci, otrzymacie zbroję wojownika, prawdziwego i
zaszczytnego członka Bożej Armii.
I gdy nadejdzie ten czas, będziecie królowali ze Mną ramię w ramię w Nowym Raju.
Niech wasza miłość do innych pozostanie prosta. Nigdy nie okazujcie miłości
pod warunkiem otrzymania czegoś w zamian.
Zamiast tego kochajcie bezwarunkowo. Obdarzajcie innych miłością jako darem dla
Boga.
Na każdego, kogo spotkacie w swoim życiu, patrzcie oczami Boga.
Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy przyszedł na świat dzięki
miłości Boga.
Choć niektóre dusze rodzą się, aby nieść ciężki krzyż, jednak i one pojawiają się
na świecie przez miłość Boga.
Pomimo swoich wad, kochajcie się nawzajem na cześć Mojego Ojca.
Przyglądajcie się każdej twarzy i patrzcie na nią tak, jak gdybyście patrzyli na tę
osobę oczami Boga.
Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymywać się od osądzania innych.
W każdym próbujcie znaleźć to, co dobre i najlepsze. Wzajemnie okazujcie
sobie miłość i serdeczność.
Zrezygnujcie raz na zawsze z nieuczciwych zysków, nawet w biznesie, polityce
czy jakiejkolwiek innej działalności zawodowej.
Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się mocno za ich dusze i
złóżcie Mi, waszemu Jezusowi, małą, symboliczną ofiarę na przebłaganie za ich
grzechy.
Małe cierpienia, drobne ofiary za dusze innych i modlitwa mogą złagodzić
intensywność przyszłych, zapowiedzianych prześladowań.
Gdy to praktykujecie, Miłosierdzie Mojego Ojca może być rozlane na cały świat w
postaci strumieni łask.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio
przygotować ludzkość na Ostrzeżenie i aby dzięki temu niewielu zginęło, nie
otrzymawszy szansy ujrzenia Mnie, zanim im nie ukażę Mojego wielkiego daru
miłości, miłosierdzia i pojednania.
Wasz kochający Jezus
Zbawiciel ludzkości

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.20, 15.45
Nawet ci, którzy popełniają straszliwe grzechy, są kochani przez Boga Ojca
Moja najdroższa, ukochana córko. Moje dzieci muszą wiedzieć o wielkiej miłości,
którą noszę w Moim Najświętszym Sercu dla każdego dziecka urodzonego na tej
ziemi.
Nawet ci, którzy popełniają straszliwe grzechy, są kochani przez Boga Ojca.
Każdy z was jest dzieckiem Bożym.
Z tego powodu jesteście przeklinani, dręczeni i ranieni przez Szatana i jego
demony.
A tym zatwardziałym grzesznikom, członkom armii Szatana, którzy wiedzą, że Bóg
istnieje, ale którzy zdecydowali się ubóstwiać bestię, oświadczam, co następuje:
Nieważne jak wielki hołd oddajecie Szatanowi, pamiętajcie, że on was nie
kocha.
On was nienawidzi i was zniszczy.
Jego obietnice oferujące raj, zarówno na ziemi jak i poza nią, są kłamstwami bez
pokrycia.
Wkrótce otrzymacie dowód Mojej miłości do was. Nie będzie już w waszych
sercach wątpliwości, że Ja, Wasz ukochany Jezus, pragnę was przytulić, wybaczyć
wam i przynieść wam wieczysty pokój, miłość, radość i szczęście w Moim Nowym
Królestwie, Nowym Raju.
Nigdy nie bójcie się odwrócić od tego życia, jakie prowadzicie i w którym oddajecie
boską cześć tym wszystkim waszym rzekomym darom, jak bogactwo, seks i inne
materialne wygody, oferowane wam przez Szatana, którego panowanie na ziemi
dobiegnie końca w najbliższym czasie.
Tylko Ja, wasz ukochany Jezus, mogę was uratować.
Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę wam wszystko, gdy tylko okażecie
skruchę.
Przyjdźcie do Mnie teraz, jak najszybciej.
Nie traćcie ani chwili, gdyż wasze przyszłe szczęście jest zagrożone.
Obiecuję wam życie wieczne, pokój, miłość, radość i piękny Raj, gdzie
będziecie kochani, szanowani i gdzie niczego wam już więcej nie zabraknie.
Jeżeli teraz nie przyjmiecie Mojej Miłosiernej Dłoni, to kiedy ostatniego dnia
przyjdzie czas, otrzymacie jeszcze jedną szansę, żeby mnie poprosić o Miłosierdzie.

Kiedy ten dzień przyjdzie, wielu z was zrozumie błąd, który popełnili.
A Ja mimo wszystko obejmę was tak, jak dawno zagubione i bardzo kochane dzieci
Boże, bez względu na to, jak dotkliwie ucierpieliście z rąk złego.
Wystarczy, że mnie zawołacie i poprosicie o Moje Miłosierdzie.
Jeśli jesteś w tej chwili zaplątany w sieć fałszu i zła, z której nie potrafisz uciec, to
proszę cię, byś Mnie zawołał, odmawiając tę
Krucjata Modlitwy (46) Uwolnij mnie z więzów szatana
O Jezu, jestem zagubiony.
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień,
złapany w sieć, z której nie potrafię uciec.
Ufam Tobie Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów.
Pomóż mi, bo jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości, która da mi siłę,
abym uwierzył w Ciebie i Tobie zaufał,
że będę mógł być uwolniony od tego zła
i będę mógł zobaczyć światło,
w którym wreszcie odnajdę spokój, miłość i szczęście.
Amen.

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.21, 16.00
Nie miliony — miliardy dusz się nawrócą
Moja najukochańsza córko, muszę pocieszyć wszystkich, którzy obawiają się tych
orędzi.
Pozwólcie Mi uspokoić was wszystkich, Moi najmilsi wyznawcy. Zapewniam was
o Moim Wielkim Miłosierdziu dla całej ludzkości.
Z powodu modlitw Moich umiłowanych wyznawców, z których wszystkie są
wysłuchiwane i na które jest udzielana odpowiedź według skali boskiego czasu
Mojego Przedwiecznego Ojca, rozkwita wiele nawróceń.
Nigdy nie traćcie nadziei. Jesteście podstawą Mojej misji na Ziemi, mającej za
zadanie pomóc Mi uratować całą ludzkość. Jako tacy będzie cierpieć ból za grzechy
innych.
Niech wam się nigdy nie zdaje, że grzechy innych mogą zaciemniać światło
Najwyższego Boga w takim stopniu, że wszystko jest stracone.
Wkrótce wszyscy będą świadkami Chwały Boga dzięki Mojemu Bożemu Miłosierdziu,
które zostanie ujawnione podczas Ostrzeżenia.
Nie miliony — miliardy dusz się nawrócą. Oznacza to, że moc szatana będzie
słabnąć, podczas gdy Boża Armia będzie rosła w siłę, aby pokonać bestię.

Cała ludzkość niedługo dowie się prawdy o istnieniu tej armii. To będzie punkt
zwrotny dla Bożych dzieci, które zjednoczą się w ramach przygotowań do
Nowej Ery Pokoju, gdzie nie będzie grzechu.
Modlitwa jest ważna, ponieważ Bóg Ojciec dał każdej osobie na ziemi, w momencie
narodzin, dar wolnej woli. Z tego powodu, mimo że ma On możność robienia
wszystkiego, czego sobie życzy, pragnie On, aby Jego dzieci przychodziły do Niego
z własnej woli.
Bóg Ojciec nie chce zmuszać swoich dzieci, by Go kochały.
To musi się stać bez przymusu. Ale jak można kochać kogoś, kogo się nie zna?
To jest problem dzisiejszego świata. Niewielu zna Boga Ojca. Niewielu zna Mnie,
Jego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wy, Moi wyznawcy, musicie tak korzystać z modlitwy, żeby Mój Ojciec mógł
obdarzyć szczególnymi darami te dusze, które są w ciemności.
Wówczas ukaże im się Jego Chwalebne Światło i będą zbawieni.
Dzięki darowi waszej modlitwy Bóg Ojciec użyje boskiej ingerencji, aby
doprowadzić bliżej swojego serca tych, którzy Go nie znają lub nie wiedzą o
Jego istnieniu. Jednak wiele dusz, które znają Mojego Ojca, a które świadomie
się od Niego odwracają, doświadczy strasznych kar.
Będą im dane wszelkie możliwe szanse, ale oni Boga odrzucą.
Dla tych dusz, które dopuszczają się ohydnych czynów, co często ma miejsce w
określonych częściach świata — nadejdą kary w postaci trzęsień ziemi.
Te światowe grupy, które nadal będą niszczyć kraje, w których sprawują
kontrolę, zostaną powstrzymane i surowo ukarane ręką Mojego Ojca.
Wasze modlitwy znów są potrzebne do osłabienia takich grzechów i kolejnych
kar.
Aby Moje Boże Miłosierdzie umożliwiło większej liczbie dusz przygotowanie się do
tego wielkiego wydarzenia, potrzebne jest nieco więcej czasu.
Ważne jest, żeby większa część ludzkości mogła być zbawiona i aby wszystkie
dusze, w tym dusze zatwardziałych grzeszników, otrzymały szansę na ponowne
zjednoczenie się z Bogiem.
Sprawować rządy nad największą częścią ludzkości w Nowym Raju — jest to Moje
największe życzenie.
Wasze modlitwy pomogą Mi w spełnieniu tego, czego tak bardzo pragnę — abyśmy
wszyscy w miłości i zgodzie mogli stać się raz na zawsze jedną rodziną.
Wasz ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.22, 10.00
Maryja Panna: Dzieci, jeżeli czasy wydają się wam ciężkie lub bolesne, zawsze
wtedy wzywajcie Mnie
Moje dziecko, Mój Syn jest tak szczęśliwy, gdy widzi, w jaki sposób Jego umiłowana
armia, odmawiając Jego Krucjaty Modlitwy, spełnia Jego Świętą Wolę.

Te modlitwy są na czasy współczesne i służą pomocą wszystkim dzieciom Bożym w
szukaniu ochrony, której potrzebują, aby uporać się z tymi trudnymi czasami, w
których przyjdzie żyć tak wielu duszom.
Dzieci, jeżeli czasy wydają się wam ciężkie lub bolesne, zawsze wtedy wzywajcie
Mnie, Waszą ukochaną Matkę, bym wstawiała się w waszym imieniu u Mojego
Drogiego Syna.
Nigdy nie zapominajcie, że wasze osobiste ofiary, składane Bogu, pomagają
uratować tak wiele dusz na ziemi.
Wasze modlitwy są zawsze wysłuchiwane.
One nigdy nie są ignorowane, lecz traktowane zgodnie z Wolą Mojego Ojca.
Tak więc, dzieci, musicie być cierpliwe. Zawsze miejcie pełne zaufanie do
Mojego Syna.
Powierzcie Mu wszystkie wasze obawy i cierpienia i ufajcie, że się nimi zajmie.
Dla tych wierzących spośród Was, którym trudno przychodzi się modlić lub żywo
kochać Mojego Syna, jest ta specjalna Krucjata Modlitwy (47), aby pomóc wam
wzniecić na nowo waszą miłość do Jezusa.
Krucjata Modlitwy (47) O ponowne rozpalenie mojej miłości do Jezusa
O błogosławiona Matko, Matko Zbawienia całego świata,
módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła ponownie zapłonąć.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości tak, aby wypełnił moją duszę.
Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie zadręczają
i pomóż mi wyraźnie zobaczyć Boskie Światło prawdy,
które promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości.
Amen.
Dzieci, idźcie w pokoju. Pamiętajcie, gdy z sercem prosicie Mnie o modlitwę za
was, Ja, Matka Zbawienia, przedstawiam wasze prośby Mojemu ukochanemu
Synowi.
Nigdy nie pominę ani jednej takiej prośby, która jest zgodna z życzeniem
Mojego Syna i ze Świętą Wolą Ojca.
Nauczcie się, dzieci, bardziej ufać. Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi,
okazujecie swoją miłość do Niego.
Kiedy wasza miłość jest słaba, to wasza ufność dla Niego również będzie słaba.
Tylko ci z was, którzy staną w pokorze przed moim Synem, zostaną pobłogosławieni
łaskami, które zostaną wam udzielone, aby wzmocnić waszą wiarę.
Nigdy się nie poddawajcie, gdy czujecie się zrozpaczeni.
Rozpacz jest owocem Złego.

Zwróć się po prostu do Mnie, a Ja będę się modliła, aby pokój powrócił do twojej
duszy.
Gdy to uczynisz, będziesz mógł odrzucić pokusę, która pochodzi od Diabła, i
staniesz się wolny.
Wasza Błogosławiona Matka
Królowa Aniołów
Matka Zbawienia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.22, 15.30
Pomóżcie przygotować Mi świat na Moje Powtórne Przyjście
Moja najukochańsza córko, ludzkość musi wiedzieć, że czas, aby Mnie objawić
niewierzącemu światu, jest bliski.
Wszystkie dzieci Boże, które są pobożnymi wyznawcami, muszą teraz — kierując się
swoją wiernością wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa —pomóc Mi przygotować
świat na Moje Powtórne Przyjście.
Tak wiele czasu zostało już dane do dyspozycji, aby dusze przyciągnąć z
powrotem do Mojego Najświętszego Serca.
To było ważne, gdyż bez tego czasu niewiele dusz byłoby w stanie wejść do
Mojego Nowego Raju.
Wzywam was wszystkich — w Moje Święte Imię — żebyście pozwolili mi się
prowadzić, abym mógł wam pomóc głosić prawdę Mojego nauczania w każdym
zakątku świata.
W pierwszej kolejności głoście Moje proste nauki.
Miłości bliźniego oczekuje się od tych wszystkich, którzy mówią, że są Moimi
wyznawcami.
Mówcie tylko o Moim Powtórnym Przyjściu.
Każdemu, kto was potępi, przypomnijcie, że Moja obietnica przyjścia w chwale,
by sądzić żywych i umarłych, spełni się za życia tego pokolenia.
Mój Święty Duch wypełni dusze tych, z którymi podzielicie się Moim Świętym
Słowem.
Ale najpierw musicie Mnie poprosić o tę szczególną łaskę. Zanim wyrażę zgodę na
wykonanie tej najświętszej pracy, domagam się od was, byście Mnie prosili o tę
łaskę przez odmawianie Krucjaty Modlitwy (48).
Krucjata Modlitwy (48) Modlitwa o Łaskę, aby Głosić Powtórne Przyjście
Chrystusa
O mój Jezu,
udziel mi łaski, by głosić Twoje Święte Słowo całej ludzkości,
aby dusze mogły być zbawione.
Wylej Twojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,

żeby Twoje Święte Słowo zostało przyjęte sercem
zwłaszcza przez te dusze,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi uszanować Twoją Świętą Wolę przez cały czas
i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych,
którzy odrzucają rękę Twojego Miłosierdzia.
Amen.
Idź teraz, Moja armio, dano wam zbroję, której potrzebujecie, by nawrócić
ludzkość.
W waszej misji będą was wyśmiewać, obrażać i będą wam zaprzeczać.
Wiedzcie, że gdy to się stanie, będziecie prawdziwie dziećmi Bożymi.
Nie bójcie się, gdyż dam wam siłę do przezwyciężenia tych przeszkód.
Poprowadzę was przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.23, 20.00
Coraz więcej krajów łączy się ze sobą i coraz większa liczba dzieci Bożych
będzie podporządkowywana Jednej Ekipie Rządzącej
Moja najukochańsza córko, zamysł, mający na celu zmianę sposobu sprawowania
władzy w poszczególnych krajach świata, jest przez rządy tych krajów w obecnym
czasie właśnie wprowadzany w życie.
Coraz więcej krajów łączy się ze sobą i coraz większa liczba dzieci Bożych
będzie podporządkowywana Jednej Ekipie Rządzącej.
Nadszedł czas, aby mieć oczy szeroko otwarte i uważnie się przysłuchiwać
wszelkim zmianom w przepisach, które mają na celu wpędzić was w ubóstwo.
Zwalczajcie przepisy, które przejmują kontrolę nad waszymi zapasami
żywności.
Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie karał te złe grupy, które będą próbowały
głodzić Jego dzieci.
Moi wyznawcy, teraz jest czas, aby została ujawniona Trzecia Pieczęć.
Mimo że nie zostanie ona jeszcze otwarta przez jakiś czas, to wam mówię, żebyście
próbowali przygotowywać własne pożywienie, kultywując wasze własne uprawy i
tak przechowując środki spożywcze, aby nie ulegały popsuciu.
Z czasem dostęp do żywności będzie ograniczony, podobnie jak dostęp do wody
pitnej.
Ta grupa — mimo że dzięki mocy waszych modlitw staje się ona słabsza — usiłuje
wielu niewinnych ludzi zagłodzić i zatruć, próbując w ten sposób zmniejszyć
światową populację.
Będą zażarcie walczyć, by zrealizować ten cel.

Choć dążą więc oni do tego, aby Moim Bożym Dzieciom przyłożyć nóż do
gardła (oryg.: to inflict horror), Mój Przedwieczny Ojciec ześle ekologiczne kary i
zgładzi miliony tych złych ludzi z powierzchni ziemi.
Warunki pogodowe będą się nadal zmieniać. Z czasem spowoduje to takie
ograniczenia w prowadzenia handlu, że haniebne plany światowych mocarstw
zostaną powstrzymane.
Przez cały okres trwania tego kryzysu, wy, Moja armio, musicie modlić się do Boga
Ojca, aby uchronił was przed tymi ludźmi i aby otworzyli oni swoje zatwardziałe
serca na prawdę Bożego Miłosierdzia.
Mówię wam to, abyście mogli się przygotować.
Te wydarzenia nie nastąpią natychmiast i duża część tego planu zostanie
zażegnana i złagodzona poprzez wasze modlitwy i ofiary.
Zło nie pochodzi od Boga. Wynika ono z chciwości, egocentryzmu, żądzy władzy i
dążenia do sprawowania kontroli nad innymi. Wszystkie te słabości pochodzą od
szatana i podsuwa on je światowym przywódcom i ich kusi, aby działali na szkodę
dzieci Bożych.
Nie pozwólcie Szatańskim mocom na kontrolowania swoich własnych krajów.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby mieć siłę do przeciwstawienia się
działaniom, zmierzającym do wpędzenia was w ubóstwo, ubezwłasnowolnienia i
zdania na łaskę tych, którzy kontrolują wasze kraje. Oni wami rządzą poprzez
światowe potęgi, w skład których wchodzą: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, Unia Europejska, Chiny i Rosja.
Ja, wasz Jezus, pomogę wam uniknąć prześladowań, ale pamiętajcie, że modlitwa
będzie waszą główną bronią.
Modlitwa może tych nikczemnych ludzi powstrzymać od odebrania wam możliwości,
żebyście mieli czym się odżywiać, mieli co pić, w co się ubrać i mogli uczęszczać
do Kościołów Chrześcijańskich.
Walczcie w Moim Imieniu, a Ja przez cały czas będę stał obok was.
Wasz ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.24, 19.45
Moim wyświęconym sługom powiadam: Nie popełniajcie błędu waszych
przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przyszedłem po raz pierwszy.
Moja umiłowana córko, wiedz, że gdy tak ważna misja jak ta tutaj ofiarowywana
jest światu, wielu ludzi będzie się starało ją zastopować.
Będą próbowali cię atakować i lekceważyć tych, którzy rozpoznają Mój głos, kiedy
staram się przekazywać Moje orędzia do całego świata.
Fala nienawiści przeciwko tym orędziom, przekazywanym przez ciebie, proroka
końca czasów, nadal będzie rosnąć.
Słuchajcie Mnie teraz wszyscy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie.
Przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Jeżeli wierzycie we Mnie, Moje nauczanie i mówicie, że Mnie znacie, to musicie
wiedzieć, że po to posyłam Mojego proroka końca czasów — wraz z innymi
prorokami — abyście byli godni wejścia do Mojego Królestwa.
Moim wyświęconym sługom powiadam. Nie popełniajcie błędu waszych przodków,
którzy Mnie odrzucili, gdy przyszedłem po raz pierwszy.
Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, gdyż jesteście Mi potrzebni, aby Mi pomóc
przygotować dusze Mojego stada, zanim nastąpi wielki cud.
Sądziliście, że nie wysyłałbym moich proroków, aby was ostrzec?
Myśleliście, że zapowiedziałbym Mój powrót, w ogóle was nie przygotowując, i
pozwoliłbym duszom zginąć?
Wam, którzy zaprzeczacie Mojemu Powtórnemu Przyjściu, a przy tym jeszcze
twierdzicie, że rozumiecie Moją obietnicę dla ludzkości, powiadam: Wstydźcie
się.
Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie zostać oczyszczeni przez Ducha
Świętego.
Proście Mnie o ten dar rozeznania lub odejdźcie ode Mnie.
Zawiedliście Mnie. Tym rozczarowaniem doprowadziliście Mnie do płaczu, gdyż
jesteście Moimi sługami, odpowiedzialnymi za zbawienie dusz; jest to cel
waszej służby.
Teraz, gdy wołam do was z niebios, błagam was — zareagujcie na Moje wezwanie.
Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną, aby przyprowadzić Mi dusze,
za którymi tęsknię.
Waszym obowiązkiem jest, aby obudzić się z letargu i być czujnym na Moje
wezwanie.
Tylko ci, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój głos.
Podobnie jak matka rozpoznaje po porodzie swoje niemowlę, tak i wy, Moi
ukochani słudzy, musicie wołać Mnie jak niemowlę, szukające pewności, że to
jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który wyciąga do was dłoń, żebyście ją
przyjęli.
Poprowadzę was przez ciernistą dżunglę, którą będziecie musieli kroczyć, aby
dotrzeć do bram Mojego Nowego Raju.
Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę powtórnie? Aby sądzić żywych i
umarłych?
Zatem przyjdę niebawem i potrzebuję waszej pomocy, by zebrać w jedno
wszystkie Boże dzieci.
Bardzo niewielu Mnie teraz rozpoznaje z powodu zwodniczej zasłony, która opadła
na cały świat. Wielu nie wierzy w Boga Ojca.
Nieliczni uznają, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn, umarłem, aby ich
zbawić. Ale są skłonni wierzyć i czcić fałszywych bogów, którzy nie istnieją.
Jakże szlocham w strasznym smutku, kiedy widzę, jak młodzi ludzie śmieją się, gdy
wspomina się Moje imię i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie przyznają, że Ja
istnieję.

Jaki ból Mojego Ukrzyżowania odczuwam, kiedy widzę tych, którzy uważają się
za chrześcijan, ale unikają publicznego głoszenia Mojej nauki z obawy przed
wystawieniem siebie na pośmiewisko.
Świat został zwiedziony przez króla kłamstwa. Tylko Ja mogę teraz przynieść
nadzieję i uratować dzieci Boże od straszliwego losu — który jest planowany — aby
każdy naród pogrążyć w terrorze przy udziale tych armii, jakie przynależą do
globalnych, wpływowych grup, włącznie z tymi, które są kontrolowane
przez Fałszywego Proroka i Antychrysta.
Wszystkie Moje ostrzeżenia, które są dawane Mojemu prorokowi czasów
ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia, doczekają się spełnienia.
Zanim się to wydarzy, nigdy nie zapominajcie, że musicie wykazać się wiernością
wobec Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bez Mojej miłości i kierownictwa nie będzie możliwe sterowanie okrętem,
którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.
Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.
Wielu obecnie twierdzi, że przychodzą w Moim imieniu, tak jak zostało to
przepowiedziane w Piśmie Świętym, ale oni nie zapewniają tego duchowego
pokarmu, który może pochodzić jedynie ode Mnie.
Wielu obecnie Mi się sprzeciwia, dlatego Mój główny, publiczny głos dla świata,
zawarty w tych orędziach, zostanie w tym czasie ostatecznym odrzucony.
Modlitwa jest waszą droga powrotną w Moje ramiona.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o łaski otworzenia waszych oczu, abyście Mnie
rozpoznali, zanim nie będzie za późno.
Potrzebuję waszej pomocy, waszej miłości i waszej wierności.
Pamiętajcie, że to za Moją przyczyną złożyliście wasze święte śluby. A teraz Ja
wołam do was, byście Mnie nie odrzucali.
Obejmijcie Mnie i pozwólcie Mi sobą pokierować, abyście mogli prowadzić Moją
resztę Kościoła i ratować dusze.
Udzielam wam Mojego szczególnego błogosławieństwa i czekam na waszą
odpowiedź na Moje wezwanie poprzez tę
Krucjatę Modlitwy (49) Ślub wierności dla chrześcijańskich duchownych
O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję Ci moją miłość i wierność.
Błagam Cię, daj mi znak, że to jest Twoje wołanie.
Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.
Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
abym nie został oszukany przez tych,
którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię,
lecz nie mówią prawdy.
Pokaż mi prawdę.

Pozwól mi odczuć Twoją miłość,
abym wypełnił Twoją
Najświętszą Wolę.
Proszę pokornym sercem,
abyś mi pokazał, w jaki sposób
mogę Ci pomóc zbawić dusze ludzkości.
Amen.
Nie ignorujcie Mojego wezwania. Nie odrzucajcie Mnie, gdy ponownie przyjdę.
Tym razem przyjdę nie tylko po to, by jeszcze raz ocalić ludzkość, ale aby
wypełnić Bożą Wolę Mojego ukochanego Ojca, Boga Najwyższego.
Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie 2012.04.25, 15.50
Ludzkość zachowa wolną wolę, dopóki jej wola nie zjednoczy się z Wolą Bożą
Ojca
Moja najukochańsza córko, wiele dusz nie uznaje Mnie tylko dlatego, że po prostu
nie chcą.
Wiedzą, Kim jestem.
Wiedzą, że zostali stworzeni z niczego przez Boga Ojca, a jednak wolą udawać,
że Boga nie ma.
Moje Imię jest przez nich nieustannie nadużywane w najbardziej banalnych
sytuacjach i jest także profanowane przez tych, których opętał demon, podczas
gdy wypluwają z siebie przekleństwa.
Ludzie — dopiero wtedy, gdy zostaną dotknięci tragedią — zatrzymują się w drodze,
rozmyślają o śmierci jak i o przyszłym życiu, które być może ich oczekuje.
Dlatego, powodowany Moim Miłosierdziem, czasami karam te dusze, aby
przywrócić im rozsądek. Dzięki temu mogę je zbawić.
Cierpienie powoduje, że wszystkie ziemskie atrakcje, jakich łakną zmysły, stają się
bez znaczenia, i wówczas atrakcje te zaczynają być postrzegane jako to, czym
naprawdę są: ulotnymi nowościami (tego świata), które zanikną w krótkim
okresie czasu.
Wiele dusz, które rodzą się w tym świecie, zsyłanych jest z nieba. Wybierają
one cierpienie, włączając w to dusze zamordowane przez aborcję, gdyż
cierpienie jest zapłatą za zbawienie grzeszników.
Trudno jest ludzkiemu umysłowi pojąć Królestwo Boże, gdyż żaden człowiek nie
został pobłogosławiony tym darem.
Kiedy upadli aniołowie zbuntowali się przeciwko Mojemu Ojcu, On — Mój Ojciec —
nigdy nie odebrał Swoim dzieciom prawa do korzystania z wolnej woli. On nigdy nie
odbiera daru, który raz ofiarował ludzkości.
Ludzkość zachowa wolną wolę, dopóki jej wola nie zjednoczy się z Bożą Wolą Ojca.

Szatan wykorzystuje wolną wolę. Przezwyciężyć nie potrafi jednego — jeżeli
wybrane dusze rezygnują ze swojej wolnej woli i ofiarowują ją Bogu dla
ocalenia grzeszników.
Dzięki tym ich ofiarom, poprzez przyjęcie cierpienia, wpływ szatana będzie się
osłabiał.
Wówczas grzesznicy, nawet jeżeli nie okazali skruchy, mogą zostać zbawieni. Oto
cud, jakim jest cierpienie.
Wasz ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.26, 20.30
Ci, którzy są Mi oddani, będą w mgnieniu oka i bez cierpienia zabierani do
Nowego Nieba i Ziemi
Moja najukochańsza córko, znowu muszę powiedzieć wszystkim dzieciom Bożym,
aby nie czuły się zaniepokojone lub przerażone przyszłymi zdarzeniami.
Cała ludzkość wkrótce będzie świadkiem Mojego Miłosierdzia i wielu z tych, którzy
będą żałować za swoje grzechy, nie będzie się Mnie bać.
W zamian za to ich dusze zostaną wypełnione Moim Boskim Miłosierdziem. Moje
Światło będzie promieniować przez ich ciała i będą się radować.
Tym, którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń, Czas Nowej Ery pokoju niesie ogromną
radość i zachwyt.
Każdy grzesznik z osobna jest zaproszony do życia życiem wiecznym i nie wolno mu
odejść, jeśli poczuje się zdezorientowany.
Moja Era Pokoju będzie nową ziemią, gdzie dwanaście narodów będzie rządzić
pod Moim zwierzchnictwem.
Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które dziś
widzicie na ziemi, stanie się całkiem bezbarwne w porównaniu ze światem,
który nastanie.
Tym, którzy są zaniepokojeni lub boją się o swoje rodziny albo o tych, których
kochają, powiadam: Do Mojego wspaniałego Nowego Raju przyprowadzę ich
wszystkich wraz z wami.
Módlcie się za nich, a Ja dam im szczególne łaski, przez co otrzymają dar
rozpoznania Mojej miłości.
Największym pragnieniem Mojego Ojca jest, aby ujrzeć zadziwienie, radość i
miłość, jaśniejące poprzez każde z Jego drogich dzieci, gdy odsłoni On Nowy Raj.
Będziecie zjednoczeni z bliskimi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zostaną
wskrzeszeni z martwych i się z wami złączą.
Dlaczego mielibyście nie wierzyć w taki dar? Kiedy zaufacie Mojej obietnicy o
ponownym przyjściu, zaznacie wówczas pokoju.
Wszystko, o co proszę, to to, abyście się przygotowali przez modlitwę. Kiedy
będziecie się modlić o łaski dla siebie oraz za innych, wszystko będzie dobrze.
Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że niewielu nie rozpozna Mojej Boskiej
obietnicy, czyli zgromadzenia wszystkich dzieci Bożych i przyprowadzenia ich do
domu, po wyrwaniu ich z żelaznego uścisku szatana i jego demonów.
Prawda Mojego Królestwa będzie dostrzegana nawet przez ateistów, którzy
będą w szoku. Ostatecznie ich niewiara w większości przypadków zamieni się w
pokorną miłość i akceptację.
Nawet jeżeli nadejdą jeszcze nieraz ciężkie czasy, nigdy nie będą one tak ciężkie,
żebyście dzięki swojej miłości i oddaniu dla Mnie, waszego Jezusa, nie mogli ich
przetrwać.
Proszę, nie pozwólcie, aby strach stanął wam na drodze do przyjęcia z radością
daru Mojego Nowego Raju.

Ci, którzy są Mi oddani, będą w mgnieniu oka i bez cierpienia zabierani do Nowego
Nieba i Ziemi.
A co może poruszyć tych zatwardziałych grzeszników, którzy nie będą prosić Mnie o
przebaczenie, będą odrzucać Moją dłoń i zamiast tego będą kroczyć swoimi
występnymi drogami?
Oni potrzebują waszych modlitw.
Módlcie się z uporem o zbawienie ich dusz.
Wasz Ukochany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.28, 15.40
Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotów wysłać Mojego Syna, aby
odzyskał należny Mu tron.
Moja córko, te miesiące były trudnym czasem, nie tylko dla Ciebie, ale dla
wszystkich Moich ukochanych dzieci.
Jestem Ojcem Stworzenia i miłości, darzę każde Moje dziecko głębokim uczuciem,
bez względu na to, jak Mnie obraża.
Potrzeba jeszcze tak wielu wysiłków, aby pomóc przygotować dusze na
przyjście Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Znaczna część ludzkości cierpi w tym czasie z powodu prześladowań. Te
prześladowania to nie tylko bieda i brak pieniędzy, ale głód ducha.
Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotów wysłać Mojego Syna ponownie, aby
odzyskał swój prawowity tron.
Tylko Ja wiem, kiedy to nastąpi. Nawet Mój Syn nie zna tej daty.
Mogę wam powiedzieć, że stanie się to wkrótce i że większość tego pokolenia,
które żyje dziś na świecie, dożyje dnia powrotu Mojego Syna w wielkiej chwale.
Obecnie przygotowuję się, aby zgromadzić wszystkie Moje dzieci, gdyż
wyprowadzam je ze strasznej otchłani cierpienia, którą muszą znosić na tej
pustyni.
Ta pustynia powstała z ręki Lucyfera i wszystkich jego upadłych aniołów, którzy
błąkali się po tej ziemi od czasu upadku Adama i Ewy.
Dziś wiele z Moich dzieci nie jest w stanie uwierzyć we Mnie, ich Boga Stwórcę i
Ojca.
Pobłogosławiłem Moje dzieci inteligencją i niezależną wolną wolą, dlatego mogą
według swego uznania decydować, w jaki sposób zechcą przeżyć swoje życie.
Aby przyprowadzić ich do Mojego Królestwa, dałem im Dziesięć Przykazań, które
zostały wybite w kamieniu.
One się nigdy nie zmieniły, a mimo to Moim dzieciom się wydaje, że są mądrzejsze,
niż w rzeczywistości są, i wymyślają nowe interpretacje, które są w Moich oczach
niedopuszczalne.
Czas panowania wszystkich pędzonych demonów, które zalały ziemię, zbliża się już
ku końcowi.

Wołam do wszystkich Moich dzieci, aby słuchały. Wasz czas na ziemi, taki, jakim wy
go znacie, dobiega końca.
Jednak czeka na was nowa ziemia, Nowy Raj.
Przekracza on wszystkie wasze wyobrażenia, a jest już gotowy od jakiegoś czasu i
stworzony został z miłości do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
Wreszcie zjednoczę całą Moją drogą rodzinę i wszyscy będziemy żyć w zgodzie,
pokoju, miłości i radości przez całą wieczność.
Wy, którzy wzbraniacie się, by wejść do Nowego Raju: Zrobię wszystko, co w Mojej
mocy, aby powstrzymać was od odwrócenia się od dziedzictwa, które prawowicie
wam się należy.
Ze względu na dar waszej wolnej woli, którego nigdy wam nie odbiorę, wybór
należy do was.
Wyłączcie tylko swoje myślenie i otwórzcie serce.
I wtedy pobiegnijcie prosto w Moje ramiona — a zabiorę was do domu.
Oto Moje najdroższe i najcenniejsze pragnienie, aby zabrać wszystkie Moje
umiłowane dzieci do domu, do ich prawowitego miejsca pobytu, do którego
przynależą.
Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.29, 10.00
Maryja Panna: Moje dziecko, nie umrą ci, którzy kochają Mojego Syna
Moje dziecko, nie wolno ci nigdy myśleć, że z powodu samotności, jaka towarzyszy
temu szczególnemu powołaniu, nawrócenie nie postępuje.
Twoją misją, zatwierdzoną przez Mojego Przedwiecznego Ojca, jest szerzenie
prawdy o Powtórnym Przyjściu Mojego Syna wśród wszystkich dzieci Bożych .
Jest ważne, aby tym dzieciom, które nie poświęcają czasu na oddawanie czci i
nabożeństwo do Mojego Syna, zostało powiedziane, co ma nadejść.
Wszystkie Boże dzieci mają być objęte wszystkimi waszymi modlitwami, gdyż On,
Mój Ojciec, kocha każdego.
Nawet ci, którzy mają zatwardziałe serca wobec Mojego Ojca, jak i nie chcą uznać
Mojego Syna, muszą otrzymać życie wieczne.
Kiedy nadejdzie dar Ostrzeżenia, wielu grzeszników zostanie oświeconych i zwróci
się do Mojego Syna, błagając o Jego Miłosierdzie.
I dopiero od tego momentu ludzkość będzie chciała słuchać tych ważnych orędzi,
które Mój Syn przekazuje przez ciebie.
Gdy uświadomią sobie prawdę o tym, że czas na Jego Nowe Królowanie ma się
rozpocząć, będą żywcem pochłaniać Jego Święte Słowo.

Wiele z dzieci Bożych jest zdezorientowanych w sprawach dotyczących
istnienia Nieba i ziemi. Wiele z nich jest zbyt przestraszonych, aby myśleć o
życiu po śmierci.
Moje dziecko, nie umrą ci, którzy kochają Mojego Syna.
Zamiast tego zostaną zabrani do Nowej Ery Pokoju i Raju, obiecanego przez Mojego
Ojca wszystkim Jego dzieciom.
Musicie się modlić, żeby te wszystkie błądzące i zagubione dusze odnalazły drogę
powrotną do miłujących ramion Mojego najdroższego Syna, inaczej bowiem nie
będą one w stanie przejść przez bramy Nowego Raju.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.29, 15.33
Pierwsza tajemnica Księgi Prawdy ujawnia spisek Grup Masońskich przeciw
Kościołowi
Moja najukochańsza córko, otrzymałaś dar, który wielu odrzuciłoby ze strachu.
Ze względu na dane ci łaski oraz siłę i ogień Ducha Świętego, jesteś w pełni
uzbrojona, aby głosić proroctwa, jakie zostały światu tak dawno temu obiecane.
Proroctwo dane Danielowi, kiedy go zobowiązano, aby zapieczętował Księgę
Prawdy do końca czasów, gdy jej zawartość będzie ujawniona, spełnia się teraz.
Podobnie objawienia dane Janowi Ewangeliście zostały przekazane jedynie w
części, choć niektóre tajemnice zostały mu przedstawione w Zwoju Siedmiu
Pieczęci.
Nie dano mu pozwolenia na ujawnianie zawartości. Zamiast tego kazano położyć
mu zwój i go zjeść, aby pieczęcie nie zostały złamane ani aby jego zawartość nie
została ujawniona aż do tej epoki. Połknięcie zwojów było wskazówką daną
ludzkości.
Gorzki smak prawdy powoduje strach.
Może też obrazić tych, którzy twierdzą, że znają wszystkie Boże plany względem
ludzkości. Jednak prawda — potęga miłości, którą Bóg ma dla każdego człowieka na
tej ziemi — jest słodka dla tych, którzy ją uznają.
Ta prawda, którą tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ujawnić, a która jest zawarta
w tajemnicach przekazanych Janowi Ewangeliście, jest słodka. Zostanie ona
przyjęta z miłością przez tych, którzy podążają za Bożym nauczaniem.
Może to spowodować strach, ale Boża moc pokona wszelkie zło i wszystkie
prześladowania, gdyż On może zrobić wszystko.
Pierwsza tajemnica tkwi w tym, że grupy masońskie, powstałe w wiekach
średnich, sprzysięgły się przeciw Bogu i wszystkim Jego dziełom.
Oni są wierni złemu. On, szatan, jest ich bogiem i są oni dumni, że mogą oddawać
mu hołd podczas czarnych mszy.
Natomiast Stolica Apostolska jest ostro atakowana przez tę grupę od 1967 roku.

Powoli przeniknęli oni Mój Kościół i to nie tylko w Watykanie, ale także jego szeregi
w każdym kraju.
Świadomie dokonane przez nich skażenie Mojego Kościoła zaowocowało diabelskimi
okrucieństwami, wyrządzonymi niewinnym ofiarom.
Ich miłość do pieniędzy i władzy jest niczym w porównaniu z obrzydliwym
oddaniem, które okazują królowi kłamstwa, szatanowi. W grupach jest on jawnie i
potajemnie czczony. Kapłani i inni wyświęceni słudzy, w tym biskupi i
kardynałowie, w pewnych kręgach dołączyli się do tych grup.
Złowrogie uczynki, w których uczestniczą, są zbyt poważne, aby je wam
ujawnić, jednak musicie wiedzieć, że składają oni złemu ludzkie ofiary w
kościołach, ustanowionych do sprawowania Najświętszej Eucharystii Mszy
Świętej.
Zatem ta grupa starannie ukrywa swoje prawdziwe działania przed szczerymi i
świętymi kapłanami, świętymi biskupami, świętymi kardynałami i innymi
świętymi sługami, popełniając ohydne czyny.
Oni nienawidzą Boga z okrucieństwem, które mogłoby was zaszokować. Możliwości
przyznane im przez szatana powodują, że ich niegodziwość, chciwość, żądza i
dewiacje seksualne są mile widziane przez ich wyznawców we wszystkich krajach.
Pozdrawiają się oni tajnymi znakami, aby sobie nawzajem okazać swoje
przywiązanie.
Jedno jest pewne. Ich nikczemne czyny dobiegną końca i, o ile nie zwrócą się do
Mnie podczas Ostrzeżenia, zostanie im niewiele czasu, zanim zostaną wrzuceni do
jeziora ognia, gdzie będą cierpieć straszliwe udręki przez całą wieczność.
Spowodowali oni i uknuli upadek wiary, który dał się we znaki całemu światu.
Osiągnęli to poprzez przeniknięcie do Mojego Kościoła.
Wasz umiłowany Jezus
Baranek Boży

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.04.30, 17.45
Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie
Moja najdroższa, ukochana córko, muszę podać pewne wyjaśnienia tym ludziom,
którzy wierzą w Boga, ale którzy nie chodzą do kościoła ani się nie modlą.
Większość nie wie, jak się modlić. Troszeczkę podobnie jest z tobą, Moja córko,
gdyż i ty masz na tym polu trudności.
Modlić się to znaczy o coś prosić.
Modlić się to znaczy komunikować się.
Modlić się to znaczy obdarzać się miłością i okazywać sobie wdzięczność.
Dzisiaj wielu ludzi, także tych o dobrych intencjach i szlachetnych sercach, nie
wie, jak się modlić. Jedni do modlitwy odnoszą się z niesmakiem, inni, gdyby się
modlili, czuliby się nieswojo.
Jeszcze inni są przekonani, że modlitwa są bez znaczenia.

O, jakże Ja kocham te właśnie dusze! Tak daleko odeszły, ale jakże Ja tęsknię, aby
im okazać Moją głęboką miłość.
Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie. Nie ma żadnego powodu, aby się
Mnie bać. Wszystko, co musicie uczynić, to tylko Mnie poprosić, żebym was
przygarnął i udzielił wam pocieszenia.
Pozwólcie Mnie Samemu udowodnić Moją miłość. Przemówcie do Mnie swoimi
zwykłymi słowami. Nic Mnie nie zaszokuje.
Powierzcie Mi swoje zmartwienia, a Ja ukoję wasze serce. Pozwólcie Mi sobie
pomóc, a Ja dam wam odczuć, czym jest prawdziwy pokój.
Poproście Mnie, abym uporządkował wasze troski. Pokażę wam prawdę, a wówczas
wasze zmartwienia nie będą się wam wydawały takie straszne.
Skąd będziecie wiedzieć, że was słyszę? Skąd będziecie mieć pewność, że wam
odpowiem?
Usiądźcie po prostu w ciszy i poproście Mnie, abym tą modlitwą wam dopomógł
otworzyć przede Mną wasze serce i okazał wam pomoc.
Krucjata Modlitwy (50) Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś
O Drogi Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś.
Wybacz, że dotąd z Tobą nie rozmawiałem.
Pomóż mi odnaleźć spokój w tym życiu
i dostrzec prawdę o życiu wiecznym.
Uspokój moje serce.
Uwolnij mnie od zmartwień.
Daj mi pokój.
Otwórz teraz moje serce,
abyś mógł wypełnić moją duszę Twoją
miłością.
Amen.
W obecnym czasie wielu z was do Mnie nie przyjdzie. Ale niech tak będzie.
Kiedy jednak nadejdą ciężkie czasy, czasy chaosu i strachu, wtedy przyjdziecie.
Stoję przy was każdego dnia, chociaż nie zdajecie sobie z tego jeszcze sprawy.
Ale już naprawdę wkrótce ujrzycie Mnie i poznacie prawdę o Mojej obietnicy
udzielenia wam życia wiecznego w Ciele, w Umyśle i w Duchu.
Czekam na wasze wezwanie. A wówczas — gdy nadejdzie właściwy czas — zabiorę
was do bram Nowej Ery Pokoju w Moim Nowym Raju na ziemi.
Wasz Przyjaciel
Wasz umiłowany Jezus

