Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.01, 20.15
Symbol 666 będzie jako zakodowana liczba ukryty w chipie, do przyjęcia
którego będziecie przymuszani, tak jakby to była jakaś szczepionka
Moja najukochańsza córko, antychryst już przygotowuje swój pokojowy plan,
który wprowadzi w życie wkrótce po wojnach, jakie się rozpętają na Bliskim
Wschodzie, i kiedy to zapanuje cierpienie i potworny strach, że nie ma już żadnej
nadziei.
Wtedy on nagle się pojawi i da się poznać światu jako człowiek pokoju, jako
klejnot, błyszczący w środku ciemności.
Gdy się pojawi, zostanie zaliczony do najbardziej charyzmatycznych
przywódców politycznych wszechczasów.
Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi.
Będzie on roztaczać miłość i współczucie i będzie postrzegany jako chrześcijanin. Z
czasem przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie się
on podobny do Mnie, Mesjasza.
Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie
kochany prawie w każdym kraju na świecie.
Będzie też wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzyrodzone
możliwości. Wielu będzie wierzyć, że został wysłany przez Mojego Ojca i że to
jestem Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata.
Będą się do niego modlili, kochali go i oddawali za niego swoje życie, a on będzie
się z nich w ukryciu naśmiewał i drwił.
To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze
dusze, odebrać Mi was.
On i Fałszywy Prorok, który będzie siedział jak Król na Tronie Piotra, będą
potajemnie przygotowywać jednorodną światową religię.
Będzie ona na oko wyglądała jak jakaś odmiana religii chrześcijańskiej, promującej
miłość. Nie będzie ona jednak promować miłości wzajemnej, która pochodzi od
Boga, ale miłość i wierność względem antychrysta oraz miłość własną.
To jeszcze nie koniec tej nikczemności; kiedy bowiem uwiodą dzieci Boże,
rozpocznie się na nie atak.
Nagle wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku
Solidarności. Zjednoczony świat, w którym wszyscy będą musieli mieć swój udział.
Wasze pieniądze będą kontrolowane, podobnie jak wasz dostęp do żywności i
to, jak żyjecie.

Przepisy, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do
waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.
Symbol 666 będzie jako zakodowana liczba ukryty w chipie, do przyjęcia
którego będziecie przymuszani, tak jakby to była jakaś szczepionka.
Raz wprowadzony, zatruje nie tylko wasz umysł i waszą duszę, ale i wasze ciało.
Wywoła on bowiem epidemię, mającą na celu likwidację większości ludności
świata.
Nie wolno wam przyjmować tego Znaku. Pouczę was, co macie zamiast tego robić.
Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą czuli się bezradni.
Pieczęć Boga Żywego, Moja Krucjata Modlitwy (33) jest waszą ostatnią deską
ratunku.
Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego
Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli przyjmować Znaku.
Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny ani poszukiwany, ani
na celowniku; ponieważ dla oczu armii szatana stanie się niewidzialny.
Będziecie musieli przetrzymywać żywność w ukryciu, tak aby starczyło jej na
kilka lat. Będziecie uprawiać zboże, przechowywać własną wodę i otoczycie
siebie Świętymi Przedmiotami.
Moja Reszta Kościoła będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się, i otrzymacie schronienie,
jeśli zajdzie taka potrzeba.
Konieczny jest teraz dobry plan.
Ci, którzy naśmiewają się z tego, co robicie lub mówicie — czyż są oni pewni, że
Jezus nie mógłby was o to poprosić? Czyż nie zaopatruje On wszystkich Swoich
wyznawców, kiedy znajdują się w trudnej sytuacji?
Nawet jeden bochenek i jedna ryba mogą zostać rozmnożone. Zatem nie ma
znaczenia, że masz tylko trochę jedzenia, gdyż Ja was ochronię i będziecie
bezpieczni.
Módlcie się intensywnie za te dusze, które nie będą w stanie odmówić przyjęcia
Znaku.
Te niewinne dusze, które w czasie wymuszonego przyjmowania chipa będą w stanie
łaski, zostaną uratowane.
Reszta z was musi tak planować, aby zapewnić ochronę swojej rodzinie i swojej
wierności dla Świętej Eucharystii i oraz dla Mszy.

Kiedy antychryst pożre wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie
bezsilny, będzie Msza Święta i przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew
w Świętej Eucharystii.
Moje Msze Święte muszą być kontynuowane. Ci z Was, którzy o tym wiedzą, muszą
się teraz połączyć w grupy i rozpocząć przygotowania.
Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej łask otrzymacie, aby wasze szeregi
wzrastały na całym świecie.
The Rock* otrzyma nowy budynek, o którym powiedzą, że będzie Moją Nową
Świątynią. To jest jednak nieprawda.
Ale kiedy prześladowanie się skończy, Moja Reszta Kościoła i Moi Wybrani będą
mieli odbudowaną Świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zstąpi z nieba.
Ono będzie zstępować w chwale. Trąby będą słyszalne w Niebie i na ziemi o tym
samym czasie.
I wtedy przyjdę Ja. Ty, Moja córko, będziesz zwiastunem Mojego przybycia i wielu
padnie na ziemię, i będą w zachwycie lać łzy ukojenia, miłości i radości.
Gdyż wreszcie nastąpi chwila, na którą czekali. Niebo się rozświetli, grzmoty będą
grzmiały i chóry aniołów będą śpiewać jednym słodkim głosem, a wszystkie dzieci
Boże będą witały Prawdziwego Mesjasza.
Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i Ziemia będą stanowiły jedno.
Ukaże się Nowy, Wspaniały blask, odnowiona Ziemia, a Nowy Raj obejmie
wszystkich, których imiona są w Księdze Życia; połączą się oni w jedno.
I choć koniec starej ziemi, zabrudzonej plamą grzechu, będzie musiał nastąpić, taki
będzie początek Nowej Ery.
To jest to, o co macie zabiegać. To, do czego macie prawo jako część naturalnego
dziedzictwa.
Skupcie się tylko na ratowaniu wszystkich dusz.
Dlatego musicie przejść do porządku dziennego ponad przeszkodami, które wam
zostaną zademonstrowane: Prześladowanie. Ból. Przerażające zło z ręki innych. Ale
wszystko, co tak naprawdę jest ważne, to jedynie ratowanie dusz.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus
* The Rock — dosłownie: skała — najprawdopodobniej oznacza „The Dome of Rock”
czyli „Kopułę na Skale”, sanktuarium, które znajduje się na Wzgórzu Świątynnym
Starego Miasta w Jerozolimie.
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.02, 11.00

Maryja Panna: Ujawniłam te zbrodnie Melanii i Maksyminowi, małym dzieciom w
La Salette.
Moje dziecko, ważne jest, aby wszyscy, którzy kochają Mojego Syna, modlili się w
tym czasie o łaski siły i wytrwałości.
Wiedza, która jest wam ujawniana przez te orędzia, dzieci, ma wam pomóc w
przygotowaniach.
Niech wam się nigdy nie wydaje, że wy, Boża Armia, nie będziecie w stanie
przeciwstawić się złemu reżimowi, który już wkrótce ukaże się światu.
Zawsze pamiętajcie o mocy Mojego Świętego Różańca.
Zawsze pamiętajcie, że moc Mojego Ojca jest największą mocą ze wszystkich.
Żadna moc nie jest tak wielka, żeby mogła pokonać Chwalebną Moc Boga.
Jeżeli jesteście prawdziwymi dziećmi Bożymi i jeżeli przychodzicie do Ojca przez
Mojego Syna, będziecie wówczas chronieni.
To, co jest nieznane, wywołuje strach; może on jednak także zostać wywołany,
jeżeli Prawda stanie się znana.
Pozwólcie, aby łaski, jakie otrzymujecie dzięki Krucjatom Modlitwy, dały wam
wewnętrzny pokój i duchową siłę w waszym marszu ku zbawieniu dusz.
Im więcej dusz nawróci się na miłość Mojego Syna, tym silniejsza będzie wasza
Krucjata.
Miłujcie się wzajemnie i zjednoczcie się w modlitwie, aby pomóc ratować dzieci
Boże przed antychrystem.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby każda dusza była na tyle odważna, aby
odmówić przyjęcia jego trującego znaku.
Ujawniłam te zbrodnie Melanii i Maksyminowi, małym, już tak dawno temu.
Czas na spełnienie się tych proroctw wkrótce nadejdzie.
Opowiedziałam dzieciom o tych wrednych planach, a on uwierzyły w to, co
usłyszały. Teraz wy, dzieci, musicie uwierzyć, że te wydarzenia muszą mieć
miejsce.
Musicie mocno się modlić, aby osłabić i złagodzić wiele z tego bólu, jaki będzie
musiała wycierpieć ludzkość.
Bądźcie dzielne, dzieci.
Zaufajcie Mojemu Synowi i dajcie Mu wolną rękę, by was tak prowadził, jak musi,
ażeby dusze mogły zostać wyratowane ze szpon bestii.

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.02, 21.00
Jezus: Nigdy nie dajcie się zwieść niepewności. Nigdy nie powątpiewajcie w
Moją ochronną Rękę.
Moja najukochańsza córko, kiedy Moi wyznawcy pozwolą Mi zalać ich dusze Moją
bezwarunkową miłością, wzniecę w nich moc, która nimi wstrząśnie.
Przyjdźcie do Mnie jak ufające dzieci, z sercem prostym i otwartym,
pozbawionym oczekiwań, a ja ześlę wam pokój, którego nigdzie indziej nie
znajdziecie.
Mimo że płaczę nad tym, jak dalece zło i chciwość opanowały świat, jestem także
pełen radości z powodu czystej miłości, jaką Moi wyznawcy Mnie, ich Jezusowi,
okazują.
Jakie oni Mi przynoszą pocieszenie i jaką ulgę, i jak chciałbym objąć ich Moimi
ramionami.
Jak pragnę, aby mogli Mnie usłyszeć, kiedy im mówię, jak bardzo ich kocham.
Jak tęsknię za tym dniem, w którym wyciągnę Moją dłoń, wezmę ich ręce w Moje
dłonie i pociągnę ich do Mojego Nowego Królestwa, a oni wtedy wreszcie powrócą
do Mnie do domu.
Ten dzień nie jest odległy.
Wszyscy Moi wyznawcy, musicie być Mi w tym obecnym czasie posłuszni.
Musicie być silni i przetrzymać te zbliżające się próby... I nigdy nie możecie
utracić odwagi.
Podążanie ścieżką, jaka została wam wytyczona do Mojego Królestwa, przysporzy
wam bólu. Wielu z was będzie się potykać i upadać.
Niektórzy z was zawrócą z drogi, na której byli.
Inni przysiądą, poddadzą się rezygnacji i utkną gdzieś między początkiem ich
wędrówki a bramą do Życia Wiecznego. Ich wiara stanie się tak słaba z powodu
utrudnień, które się przed nimi spiętrzą.
Ci silniejsi będą nieustraszeni. Będą chcieli przebić się do przodu i każda iskra
energii będzie im pomagała gnać przed siebie, do Nowej Ery Pokoju.

Nic nie zagrodzi im drogi. Będą wiedzieli, jak uporać się z oczekującymi ich
cierpieniami. Będą wiedzieli, jak zwyciężać z wrogiem. Mając niewiele obaw w
swoich sercach, będą posłuszni każdej wskazówce, jaką im dam.
Muszą zawsze się starać powracać do tych, którzy są słabsi, aby ich nieść dalej.
Tych, którzy są zalęknieni. Muszą nieść na swoich barkach tych, którym zabraknie
silnej woli i odwagi, aby powstać w Moim Imieniu.
Ci, którzy odrzucą waszą pomoc, pozostaną w tyle i staną się częścią Królestwa
Bestii, z którego nie ma żadnej drogi powrotnej.
Nigdy nie dajcie się zwieść niepewności. Nigdy nie powątpiewajcie w Moją
ochronną Rękę.
Jeśli podporządkujecie wszystko Mojej Świętej Woli, wówczas Ja zadbam o
wszystko.
Ufajcie mi. Idźcie za Mną.
Czasu jest mało, choć więcej niż pod dostatkiem, by się przygotować do
nadchodzącej bitwy.
Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o sile Mojej Miłości.
Wasz ukochany Zbawiciel
Król Zbawienia
Jezus Chrystus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.03, 15.30
Przeznaczcie miesiąc czerwiec na cichą kontemplację, jak wam to
zaproponowała Moja Ukochana Matka
Moja najukochańsza córko, Moi wyznawcy muszą poświęcić miesiąc czerwiec na
cichą kontemplację, jak to zaproponowała Moja Ukochana Matka.
Ten miesiąc jest czasem, kiedy poprzez Krucjatę Nawrócenia wiele osób może
otrzymać łaskę, aby natychmiast się nawrócić — dzięki ofierze tych spośród was,
którzy będą posłuszni prośbom Mojej Matki, Matki Zbawienia.
Musicie w tym miesiącu się wyciszyć.
Proszę, usilnie was wzywam do odwiedzania waszych kościołów tak często, jak
tylko możecie, aby o godzinie 15. odmawiać Moją Koronkę do Miłosierdzia
Bożego.
Katolicy, proszę, przyjmujcie w tym miesiącu Moją Najświętszą Eucharystię;
jeśli to możliwe, codziennie.

W tym miesiącu są na ukończeniu plany — przygotowywane całkiem po cichu —
które mają na celu rozniecenie niepokojów na Bliskim Wschodzie.
Bądźcie silni. Bądźcie cierpliwi. Bądź pokornego serca.
Podporządkujcie Mi swoją wolę i ofiarujcie swoje cierpienia i ofiary za nawrócenie
wszystkich grzeszników.
Idźcie w pokoju, Moi ukochani wyznawcy.
Mój Duch Święty spoczywa obecnie was wszystkich, podczas gdy Ja was wzywam o
poświęcenie czasu temu szczególnemu nabożeństwu.
Wasz ukochany Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.04, 15.20
Jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak samo będę odrzucony po raz drugi
Moja najukochańsza córko, tylko nieliczni spośród Żydów, Mojego narodu
wybranego, przyjęli Mnie jako prawdziwego Mesjasza, kiedy przyszedłem na świat i
umarłem za grzechy ludzkości.
Tym razem tylko nieliczni chrześcijanie uświadomią sobie, że to jestem Ja,
który mówię teraz do nich, zanim przyjdę po raz drugi.
Uwierzą w kłamstwa, które kwitną na ustach kłamców, fałszywych proroków,
których będą kochać; odrzucą Mnie z nienawiścią, która niewiele ma wspólnego
z miłością bliźniego.
Jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak samo będę odrzucony po raz
drugi.
Nie możecie być smutni dlatego, że jestem ośmieszany, kopany, bity, a Moje
orędzia są wyśmiewane. Taki rodzaj nienawiści wobec Mojego Świętego Słowa może
pochodzić wyłącznie od szatana. Jeśli wściekłość szatana staje się tak intensywna
jak w tym wypadku, to możecie być pewni, że dokucza on właśnie tym duszom,
które zamierzam wyzwolić z jego szponów.
Zatkajcie uszy. Patrzcie prosto przed siebie i skupcie się tylko na Mnie.
Każdy rodzaj ataku przeciwko wam, Moi wyznawcy, ma na celu powstrzymanie was
od podążania za Mną.
Każdy argument przeciwko Mojemu Słowu wysuwany przez tych, którzy
przechwalają się swoją wiedzą o Świętych, Duchowych sprawach, należy odrzucić.
Oni w swoich duszach nie mają Ducha Świętego, gdyż nie są tego godni z powodu
grzechu pychy.

Jak cierpiałem biczowanie na słupie, tak też cierpię ponownie, gdy Moje Święte
Słowo jest teraz rozszarpywane z nienawiścią przez tych, którzy chcą sprawić,
aby zostało Ono odrzucone.
Do nich właśnie teraz mówię: Jeśli nie przyjmujecie Mojej Ręki Miłosierdzia, która
zbawia ludzkość, to dlaczego macie w swoich sercach taką nienawiść?
Czy nie wiecie, że jesteście kuszeni przez złego, który chce was uczynić ślepymi na
prawdę?
Nienawiść, oszczerstwo i pomówienie nie pochodzą ode Mnie. Kiedy
pozwalacie, aby te podłe grzechy was zniewalały, to odrzucacie Moją miłość.
Wrócicie do Mnie, gdy staniecie przede Mną podczas Ostrzeżenia, jeśli będziecie
mieli niezbędną pokorę, by Mnie poprosić o przebaczenie.
Jeśli teraz nie zamilkniecie, będziecie cierpieć i wasze wyrzuty sumienia uczynią
was mizernymi i drżącymi, kiedy przede Mną staniecie.
O, jak Mnie ranicie.
O, jakie cierpienia Mi zadajecie.
Biczujecie Mnie tak, jak byłem biczowany za pierwszym razem. Ale mówicie, że
jesteście Moimi Świętymi Uczniami.
Jesteście powodem Mojego wielkiego smutku.
Do Moich wyznawców mówię: Zignorujcie te drwiny.
Nie otwierajcie ust ani nie zajmujcie się tymi, którzy okazują gniew, nienawiść
i którzy jednocześnie twierdzą, że Mnie kochają.
Jak możecie Mnie kochać, skoro nie okazujecie miłości i cierpliwości sobie
nawzajem.
Jesteście obłudnikami, jeśli biczujecie innych w Moje Imię.
Teraz nadszedł czas na drugie odrzucenie, które nie różni się od pierwszego.
Ci samozwańczy święci uczniowie będą próbowali w ramach przesłuchań wyszydzić
Moich proroków — poprzez poddanie w wątpliwość ich znajomości Pisma Świętego.
Moi prorocy nie rozumieją Pisma i nie będą bronić Mojego słowa.
Lecz mimo to ci tak zwani święci uczniowie będą próbowali zaprezentować Moich
proroków jako głupich i niegodnych, tak jak to Mnie uczynili, nakładając Mi
Cierniową Koronę.
Ponadto dołożą wszelkich starań, aby ich publicznie wywołać ich po imieniu i
ośmieszyć, twierdząc jednocześnie, jak dobrze znane im są Moje Nauki.

Prześladowanie będzie trwać do czasu, aż nastąpi ulga po Ostrzeżeniu, kiedy dusze
te uświadomią sobie błąd, jaki popełniły.
Będą płakać i cierpieć z tego powodu, ale wybaczę im, bo je kocham.
Nawet jednak wtedy wielu z nich nie będzie żałować. Będą zadawać Moim
prorokom czasów ostatecznych straszliwe cierpienia i ich prześladować. Ani na
chwilę im nie odpuszczą.
Każdy ten ból, zniewaga i atak będą zadawane im w Moje Imię, Jezusa Chrystusa,
Syna Człowieczego.
Wyprą się Mnie z powodu Mojego Świętego Słowa — przekazywanego im dzisiaj — aż
do końca.
Wtedy dana im będzie jeszcze jedna szansa na przyjęcie Księgi Prawdy. Albo
Mnie przyjmą, albo Mnie odrzucą.
Wówczas zbiorę wszystkie te pokorne dusze, które Mnie kochają, a Nowe Niebo i
Nowa Ziemia się połączą.
Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, zostaną wrzuceni do Ognia Piekielnego.
Przychodzę po raz ostatni, aby was ocalić.
Otwórzcie swoje serca i zobaczcie, że to Ja jestem Jezusem, który was teraz
wzywa.
Jeżeli zaś tego nie potraficie zobaczyć, potrzebujecie dużo modlitwy, aby
prawdziwie umożliwić Duchowi Świętemu wejście do waszych dusz.
Zapamiętajcie tę prawdę, że ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, nie
obrażają innych, nie rzucają oszczerstw ani nie szerzą nienawiści wobec dzieci
Bożych.
Oni nie chcą kontrolować dzieci Bożych.
Oni nie łamią Dziesięciu Przykazań.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.06, 17.05
Maryja Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, zbliżacie się do Mojego Syna
Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, zbliżacie się do Mojego Syna.
Cierpienie, choć jest trudne, przynosi łaski, zwłaszcza jeśli jest chętnie
przyjmowane, z myślą o zbawieniu dusz.

Kiedy cierpicie, nigdy nie zapominajcie, jak cierpiał Mój Syn.
Jego fizyczna męka, pamiętajcie, byłaby bardzo trudna do zniesienia dla
człowieka. Jednak duchowe cierpienie może spowodować ten sam ból.
Wy, którzy walczycie z cierpieniem, musicie prosić Mnie, waszą kochaną Matkę
Zbawienia, abym pomogła wam sobie z nim poradzić.
Wezmę wasze cierpienie i ofiaruję je Mojemu Drogiemu Synowi w waszym
imieniu, dla zbawienia dusz.
On weźmie jedynie to, czego potrzebuje i was pocieszy.
A następnie ulży waszemu cierpieniu.
Cierpienie może być formą oczyszczenia duszy.
Odrzucenie go i walka z nim nie przyniesie wam ulgi.
Ale stanie się znacznie większym brzemieniem.
Gdy ofiarujecie je z miłością, zostaniecie uwolnieni od jego ciężaru i staniecie się
radośni.
Nigdy nie bójcie się cierpienia, gdyż ono przybliża was do Najświętszego Serca
Mojego Syna.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.07, 20.00
600 000 upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z otchłani
piekła. Kolejnych 5 milionów zostało uwolnionych teraz.
Moja najukochańsza córko, nadszedł czas, aby chwycić za broń w Niebiańskiej
bitwie z szatanem i jego upadłymi aniołami. Bitwie, która ponownie się rozszalała.
Uwolniona obecnie w każdym narodzie armia aniołów szatana i oddanych mu
uczniów na ziemi atakuje Boże dzieci na różne sposoby.
Oto widzialne tego znaki. Kryzys w Moim Kościele, Kościele katolickim, został
zainicjowany przez siły zła, których najważniejszym celem było rzucenie go na
kolana. Nie zadowalając się tym, siły zła będą chciały zniszczyć Świętą Eucharystię
— bezczeszcząc ją.
Przez demoralizację Mojego Kościoła na ziemi szatan planuje zniszczyć wiarę
Moich wyznawców.

Wielu z moich wyznawców już Mnie, swojego Zbawiciela, nie czci, bo winą za
grzechy obciążają tych, którzy reprezentują Mnie w Kościele. Jak Mnie to rani, że
tak szybko Mnie porzucają.
Odstępstwo, jakie w dzisiejszym świecie również zostało zaplanowane przez
szatana, polega na nakłanianiu dzieci Boga, by wyparły się swojej wiary.
Na jej miejsce zaszczepia on nową religię, wielu znaną jako Religia New Age.
Zamiast uwielbiania Boga, Wiecznego Ojca, wielbią oni ludzką istotę, jako duchowo
nadrzędną i jako dominujący byt.
Jak Lucyfer, który chciał być nie tylko jak Bóg, ale który chciał nawet zostać
Bogiem, tak i ten szybko rozwijający się kult chce przekonać dzieci Boże,
że wszystko może być kontrolowane za pomocą fałszywej wiary w metafizyczny
świat, który nie istnieje.
Wiara w fałszywych bogów, takich jak Budda, zaszkodziła już tak wielu ludziom
i zaprowadziła ich do ciemnego świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się
błyszczeć, ale który nie może wzniecić czystej, wzajemnej miłości.
Zamiast tego te wszystkie religie New Age zmierzają do jednego: obsesji na
własnym punkcie i miłości własnej kosztem innych.
Wojen, które prowokują szatańskie zakony masońskie, rozpoczyna się wiele, a
największa ze wszystkich grup będzie kierowała z ukrycia masakrą na Bliskim
Wschodzie.
W Europie będą oni kierowali po kryjomu wprowadzeniem jednej, nowej,
światowej waluty, by uczynić z ludzi niewolników.
Uchwyt szatana jest tak silny, że potrzeba dużo modlitwy, aby obalić władzę, którą
on sprawuje. Powstanie bowiem wówczas pokusa odrzucenia przez dzieci Boże
Prawdy.
On, Szatan, potrafi żonglować naszym umysłem, siejąc w nim spustoszenie. Ale
mimo że nie ma on takiej władzy, żeby wiedzieć, co myślicie, może jednak do
waszych umysłów podsuwać myśli i wątpliwości.
Kiedy na początku postawicie opór, modląc się o mające was chronić łaski, on
zwiększy swoją aktywność.
Szatan wysyła swoje demony do wierzących i ich dręczy. Gdybyście mogli je
zobaczyć, doznalibyście wstrząsu. Dwa lub trzy z nich mogą was otoczyć i postawić
w sytuacji, wprawiającej was w stan dezorientacji bądź przygnębienia, jak i mogą
też sprawić, że wasz umysł przepełnią nieżyczliwe myśli wobec jakiejś innej osoby.
Wszystko, co ma związek z Bogiem, z Jego kościołami, Jego dziećmi i tymi, którzy
reprezentują Go na ziemi — jest dla szatana głównym celem.
W drugiej kolejności atakuje on tych na wysokich stanowiskach, którzy mają
kontrolę nad życiem milionów. Kusi ich korupcją, manipulacją w zakresie władzy i

wprowadzeniem złych ustaw, które mają spowodować rozszerzenie się bólu i
ubóstwa. A potem inscenizuje wojnę.
Dzieci, nie lekceważcie tej bitwy, gdyż ona toczy się naprawdę.
600 000 upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z otchłani
piekła.
Kolejnych 5 milionów zostało uwolnionych teraz. Czas na armię Boga w Niebie,
aby zniszczyć szatana, właśnie nadszedł. Czas, by Moja Armia na ziemi
zgromadziła arsenał broni, także właśnie nadszedł.
Czasu jest niewiele. Mamy wiele do zrobienia.
Modlitwa jest bronią. Nawrócenie jest celem. Zbawienia dusz mogę dokonać tylko
wtedy, jeśli Mój Głos w tym czasie zostanie usłyszany.
Szatan o tym wie. Przeklął tę misję i odciągnie od niej wiele dzieci Bożych. Ale on
nie wygra. Ponieważ nikt nie może powstrzymać ujawniania Księgi Prawdy, gdyż
tylko Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, który może ją objawić.
Jednak wiele biednych dusz zostanie przekonanych, że mają patrzeć w inną stronę,
podczas gdy Ja ogłaszam Prawdę całemu światu — aby ją zobaczył, jak to zostało
przepowiedziane w Księdze Apokalipsy.
Nigdy nie pozwalajcie sobie na angażowanie się w cokolwiek za jego przyczyną.
Możecie to zrobić, odmawiając udziału w obrażaniu innych lub szydzeniu z nich i
głosząc Moje Święte Słowo. Kiedy się nim zajmujecie, dajecie mu amunicję, której
potrzebuje, by skruszyć wasze morale.
Wasz Kochany Jezus
Zbawiciel całej ludzkości
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.08, 19.05
Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za
Mną.
Moja najukochańsza córko, wielu, czytając te Moje Święte Słowa przekazywane
ludzkości z miłości, mylnie interpretuje Moje intencje.
Jako Syn Człowieczy składam Moją obietnicę uratowania całej ludzkości.
Moje Ukrzyżowanie i śmierć na Krzyżu nie było tylko jedną chwilą w czasie czy
chwilą w historii.
To była Ofiara złożona, aby ofiarować każdemu z was, nawet dziś, dar Życia
Wiecznego.

Jest to uroczysta obietnica: Życie w przyszłym świecie, Moim Królestwie na
Ziemi, jest przeznaczone każdemu.
Przychodzę teraz, aby was przygotować.
Powiedziałem wam wcześniej, że podczas gdy przychodzę, aby was ostrzec przed
niebezpieczeństwem odrzucenia Mojego Nauczania i Dziesięciu Przykazań
ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie mogę rozkazywać czy żądać
od dzieci Bożych, by były posłuszne. Ponieważ cała ludzkość otrzymała, także
aniołowie w Niebie, ten szczególny dar — dar wolnej woli.
Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną.
Mogę was ostrzec, wskazać błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać,
abyście odpowiedzieli na Moje wołanie.
Mogę tylko prosić.
Wolna wola, choć jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona
używana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach.
Może on stawiać żądania, które będą na was wywierały silny przymus, tak iż, jak o
tym sami się przekonacie, będzie wam bardzo trudno z nim walczyć; taka jest jego
moc.
Moja cierpliwość jest w tych czasach ostatecznych wystawiana na próbę, jak
nigdy dotąd.
Pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu, oddania Mojego życia z miłości, aby zbawić
każdego z was, wielu zapomniało, co ta Ofiara naprawdę znaczy.
Skoro oddałem Moje życie za zbawienie ludzkości, dlaczego Boże dzieci Mnie nie
słuchają?
Jeśli nie chcą słuchać Mnie teraz, poprzez te orędzia, to jest to wybór, którego
dokonują z własnej wolnej woli. Dlaczego jednak nadal błędnie interpretują Pismo
Święte i przeinaczają treści, które ono zawiera?
Nieważne, jak bardzo jestem odrzucany — nigdy nie zaniedbam Mojego obowiązku
ostrzegania was przed niebezpieczeństwami, które nadchodzą.
Niebezpieczeństwa, o których mówię, to nie tylko nieszczęścia zaplanowane przez
nikczemnych uczniów szatana wobec waszych narosów, aby kontrolować wasze
pieniądze, waszą żywność czy wasze ludzkie życie.
Nie, niebezpieczeństwo, którego musicie być świadomi, to przede wszystkim
niebezpieczeństwo związane z utratą duszy na rzecz szatana i jego upadłych
aniołów.

To, czy weźmiecie teraz pod uwagę Moje Słowa, zależy wyłącznie od każdego z
was.
O jedno tylko proszę — abyście Mnie posłuchali. Jeśli Mnie nie posłuchacie, by
przyjąć szczególne łaski, którymi was teraz obdarzam, to wasze dusze nie będą
posiadały wystarczającej ochrony przed bestią.
Błogosławię was wszystkich. Tych, którzy są zdezorientowani, zachęcam, aby
wybrali modlitwy przekazywane wam w tych orędziach.
One pomogą wam odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.09, 15.45
Bóg Ojciec: Będę walczył w Bitwie Armagedonu wraz z Zastępami Niebieskimi
Moja kochana córko, ufaj, że Ja, twój Niebiański Ojciec, zrobię wszystko, co w
Mojej mocy, aby uratować wszystkie Moje dzieci na ziemi.
Choć muszę szanować dar wolnej woli — który ofiarowałem jako jeden z
największych darów, aby mieć pewność, że ludzkość będzie kochać Mnie z własnej
woli, a nie pod przymusem — to jednak będę was zadziwiał i czynił cuda, aby
zabrać Moje dzieci do Mnie do domu.
Chociaż jako Bóg Sprawiedliwości nigdy nie mogłem tolerować ani akceptować zła,
to jednak wybaczę wszystkim, którzy powrócą do Mojego Syna szukać odkupienia,
kiedy do ich świadomości dotrze treść Księgi Prawdy.
Będę walczył w Bitwie Armagedonu wraz z Zastępami Niebieskimi — i obiecuję,
że zwyciężę, pokonując wroga i diabły, które zostały powołane przez Lucyfera.
Zbliża się pora na wygnanie szatana na 1000 lat i biada człowiekowi, który się
jego lub jego niegodziwości nie wyrzeka.
Wszyscy ujrzą prawdę Mojej Boskiej Miłości i Moje pragnienie, aby Moje wspaniałe
Królestwo, Mój Raj, udostępnić wszystkim.
Każda próba, której będą poddani Moi prorocy, będzie przybliżać ich do ramion
Mojego Syna.
Moje dzieci, nie opuszczajcie Mnie, waszego Kochającego Ojca.
Chodźcie, usłyszcie Moje Wołanie.
Nie odrzucajcie swojego dziedzictwa.
Dotyka was teraz największy kryzys od chwili stworzenia człowieka, gdyż nadszedł
czas, abyście dokonali ostatecznego wyboru.

Bądźcie świadomi faktu, że każde kłamstwo, każda pokusa znalezienia ukojenia w
ramionach szatana i jego diabłów skończy się kradzieżą waszych dusz.
Tylko ci, którzy poświęcają czas na ochronę swojej Wiary poprzez modlitwę i
sakramenty, będą wystarczająco silni, aby stawić opór ich władzy.
Pamiętajcie, że szatan nie może wygrać, bo nie ma takiej mocy. On teraz atakuje
wszystkich, nawet święte dusze, aby odrzuciły Mnie i Mojego Kochanego Syna.
I będzie nadal was wciągać w otchłań ciemności i zamętu, i zostaniecie złapani w
misterną sieć oszustwa, i nie będziecie w stanie się w niej nie zagubić.
Wysłuchajcie Mnie teraz. Ostateczna bitwa się rozpoczęła. Nie popełnijcie błędu
odrzucenia tego wołania, które pochodzi z Niebios; bo jeśli to zrobicie, zostaniecie
straceni dla wieczności.
O, gdybyście mogli zobaczyć tragedię dusz, które odrzuciły Kielich Zbawienia.
Stoczą się bezradnie wraz z szatanem w głąb piekła, z którego nie ma już powrotu.
Muszę, jako wasz Ojciec, zwrócić wam uwagę na niebezpieczeństwa, które na was
czyhają.
Dlaczego nie chcecie słuchać?
Jeśli wierzycie we Mnie, to powinniście wiedzieć, że będę wysyłał Moich
proroków, aby was ostrzec.
Czyż nie robiłem tego wcześniej? I czy oni słuchali? Nie, wielu nie słuchało i
wtedy proroctwo spełniało się przed ich „niewierzącymi” oczami.
Tym razem przychodzę ogłosić, że bliski jest czas, kiedy Mój Syn, Prawdziwy
Mesjasz, nadejdzie ponownie.
Szatan o tym wie. Jego nienawiść do Mnie jest tak potężna, że zrobi wszystko, by
wyrwać Mi Moje dzieci.
Ja jestem waszym Bogiem, początkiem i końcem.
Stworzyłem świat na początku i z Mojej ręki świat, o czym wiecie, dobiegnie
końca.
Ale dla Moich kochanych dzieci, które wyrzekają się szatana, nowy świat, Nowy
Raj na ziemi, czeka w pełnej chwale.
Nie odwracajcie się.
Nie pozwólcie, by błędne ludzkie rozumowanie uniemożliwiło wam i waszym
bliskim wejście do tego wspaniałego Raju, gdzie niczego więcej już nie będziecie
pragnęli.

Wybierzcie Mój Raj miłości, radości i piękna, wyjątkowe miejsce, gdzie można żyć
w doskonałej harmonii umysłu, ciała i ducha.
Bez zepsucia. Bez grzechu. Tylko miłość, gdzie będziecie żyli w jedności z Moją
Bożą Wolą.
Wasz kochający Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.10, 15.30
Fałszywy Prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie narzucać swoją
wolę wszystkim kościołom chrześcijańskim
Moja najdroższa córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby pokazali w tym
czasie odwagę.
To nie jest czas, aby upaść i płakać. Jest to czas, aby walczyć o swoje
zbawienie.
Wzywam wszystkie Kościoły chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych,
którzy poświęcili swoje życie dla Mnie, ich Jezusa, aby wysłuchali Moich próśb.
Nigdy nie wyrzekajcie się prawdy Mojego nauczania.
Nigdy nie wyrzekajcie się Mnie.
Nigdy nie wyrzekajcie się Mojego Kościoła; gdyż Ja jestem Kościołem.
Nigdy nie wyrzekajcie się Mojego Ciała, ponieważ Ja jestem Chlebem życia.
Nigdy nie przyjmujcie kłamstw, które wkrótce będą wam narzucane, aby usunąć
Mój Kościół na ziemi.
Nadszedł czas na przygotowanie.
Wkrótce będziecie musieli przyjąć nową religię, która zostanie wymyślona przez
człowieka.
Wkrótce będziecie siłą karmieni tym, co będzie wydawać się Najświętszą
Eucharystią, ale to nie będzie Moje Ciało.
Stanie się ona pusta, jałowa i nie przyniesie prawdziwego życia.
Jedyna Eucharystia, która istnieje, to ta, która jest teraz praktykowana w taki
sposób, w jaki pojawia się Moja Obecność w trakcie sprawowania Świętej
Ofiary w czasie Mszy.
Nigdy nie odchodźcie od tego, nawet jeśli będziecie do tego zmuszani przez pogan,
którzy przejmą Moje Kościoły Chrześcijańskie.

Zbezczeszczą oni Moje Kościoły i przekształcą je w nic innego jak tylko miejsca
rozrywki i placówki społeczne.
Zawsze musicie być wierni tym wskazówkom, które dałem Moim Apostołom podczas
Ostatniej Wieczerzy.
Teraz upewnijcie się, że wszystko jest na swoim miejscu, zanim zacznie się atak.
Wkrótce bowiem uznacie za niemożliwe podążanie za fałszywą doktryną, narzuconą
wam pod postacią tych obrzydliwości.
Fałszywy Prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, narzuci także swój punkt
widzenia wszystkim kościołom chrześcijańskim, które połączy w jeden.
Ale nie będę to Ja, Jezus Chrystus, na którym zostanie wybudowana Nowa
Świątynia. To będzie świątynia, która zastąpi Stolicę Apostolską, by oddawać
hołd bestii.
Ważcie teraz Moje słowa, gdyż wkrótce ujrzycie prawdę.
Wy, którzy macie na tyle odwagi, aby stawić czoła tym prześladowaniom waszej
wiary: Musicie planować już teraz.
Wy, którzy nie macie siły do walki z władzą antychrysta i fałszywego proroka:
Padnijcie teraz na kolana i błagajcie Mnie o pomoc.
Będę was prowadził za pośrednictwem Moich nowych przywódców; będą się oni
wywodzili spośród was i będą prowadzeni przez Moich dwóch świadków.
Henoch i Eliasz, obecni w moich Kościołach chrześcijańskich na ziemi i Domu
Izraela, wpłyną wkrótce na nauczanie Ewangelii na całym świecie.
Nic nie zatrzyma nauczania Prawdy.
Będzie to trudny czas, ale powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi — dzięki
temu więcej dusz zostanie uratowanych. Nie opuszczajcie stada, które wam dałem,
abyście je prowadzili.
Nie bójcie się, albowiem tylko krocząc Moją Drogą do Życia Wiecznego, możecie
zostać ocaleni.
Jeżeli pójdziecie w ślady Fałszywego Proroka, nie tylko że będziecie dla Mnie
zgubieni, ale poprowadzicie w dodatku niewinne dusze drogą prosto do piekła.
Bądźcie odważni, Moi wyświęceni słudzy.
Zaakceptujcie, że czas Mojego powrotu nadejdzie niebawem. Nie macie czasu do
stracenia.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.11, 12.02
Matka Zbawienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, aby otrzymały łaski
obrony swojej Wiary
Wszystkie Boże dzieci z całego świata są w tym czasie wzywane do połączenia się w
jedną całość, aby błagalnie wypraszać miłosierdzie Mojego Ojca Przedwiecznego.
Dzieci, otwórzcie swoje serca przed Ojcem i proście Go, aby was chronił i
obmył drogocenną Krwią Jego Syna.
Musicie od tego momentu każdego dnia zważać na to, aby w Imieniu Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela świata, zanosić do Boga Ojca modlitwy o wszelką ochronę
przed złymi siłami, które teraz rozbestwiają się za każdym rogiem.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie na ziemi, aby
otrzymały łaskę obrony swojej Wiary.
Nigdy nie porzucajcie nadziei, dzieci, bowiem jeżeli ślubujecie wierność Mojemu
Synowi i modlicie się o siłę, wasze modlitwy będą wysłuchiwane.
Dzisiaj proszę was, byście kontynuowali Krucjatę Modlitwy o Nawrócenia i
odmawiali Najświętszy Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ten miesiąc jest wyznaczony na nawrócenie wielu narodów.
Post musi trwać, aby ratować dusze, i może być przeprowadzany według
waszych indywidualnych możliwości.
Dzieci, nie przerywajcie modlitwy o nawrócenie, które jest tak potrzebne w
tym czasie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.11, 16.30
Pamiętajcie, że ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi
Moja najukochańsza córko, wkrótce dusze, które — za sprawą tych orędzi — zostały
rozognione mocą Ducha Świętego, zjednoczą się jednomyślnie wśród wszystkich
narodów.
Połączą się zgodnie, aby jednym głosem göosić Moje Słowo, tak iż każda zagubiona
dusza będzie mogła zostać wyrwana z pazurów bestii.

Moja Reszta Kościoła szybko się zjednoczy i rozrośnie w całym świecie, a
modlitwa złączy ich w jeden Święty Kościół.
Poślę pomoc każdemu z Moich dwóch Kościołów, Moich Dwóch Świadków* na ziemi.
Wówczas się podniosą i będą odważnie głosić prawdę w każdym zakątku świata.
Mój głos będzie brzmiał jak grzmot i ci, którzy szczerze Mnie kochają, bez
wątpienia Mnie rozpoznają.
Łaski Ducha Świętego będą rozpalać dusze Moich żołnierzy, a oni będą maszerować
naprzód i pomagać Mi ratować ludzkość.
Raduj się, Moja Armio, gdyż zostałaś pobłogosławiona, aby zostać wybraną do tego
chwalebnego zadania.
Dzięki waszej miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomożecie Mi ustrzec
waszych biednych braci i siostry od zguby na rzecz złego.
Przyjdźcie teraz, Moi wyznawcy, i pozwólcie Mi prowadzić was przez gęstą i
ciernistą dżunglę do światła Mojego Nowego Królestwa na ziemi.
Nie lękajcie się uchwycić Mojej Dłoni, jako że to Ja teraz poprowadzę Was
nieustraszenie do bitwy z antychrystem.
Nie zapominajcie, że ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na
ziemi.
Pamiętajcie również, że liczba dusz, które mogą być ocalone, będzie zależeć od
siły waszej Wiary, od szczodrości waszych serc i gotowości do cierpienia w Moje
Święte Imię.
Kocham was.
Błogosławię was.
Dam wam niezbędne łaski, których teraz potrzebujecie, abyście podnieśli swoją
oręż i pomaszerowali do Życia Wiecznego.
Wasz Ukochany Jezus
* Przypominamy, że Jezus sam określił tych Apokaliptycznych Dwóch Świadków
jako: wierny Mu Kościół Katolicki oraz Dom Izraela.
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.12, 17.58
To, czy dany prorok jest autentyczny, zależy od modlitw, jakie otrzymuje on
dla ludzkości

Moja najukochańsza córko, musisz wiedzieć, że nigdy nie potępiam tych, którzy
twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, choćby nie zostali przeze Mnie
posłani.
Kocham wszystkie dzieci Boże, w tym fałszywych proroków wysłanych po to,
aby w tym czasie wprowadzać ludzkość w błąd.
Wiele z tych dusz jest pełnych miłości do Mnie i czują potrzebę, aby się do Mnie
przybliżyć. Mogą one — choć nie z własnej winy — wyobrażać sobie, że otrzymują
Boskie orędzia. Musicie modlić się za te dusze. Nigdy nie wolno wam ich osądzać.
Są także tacy, którzy mówią, że przychodzą w Moim Imieniu, ale noszą znak
bestii. Są to wilki w owczej skórze, które stawiają sobie za zadanie, aby złapać w
sidła niewinne dusze i splamić je grzechem błędnej interpretacji.
To niebezpieczni, fałszywi prorocy, których celem jest zniekształcić prawdę
Mojego Nauczania w niezauważalny sposób.
Ubrani w płaszczyk fałszywej pokory, będą was przekonywać, abyście w Moim
Imieniu uwierzyli w to kłamstwo. Przywdzieją zwodniczą maskę tolerancji, a wy
będziecie przekonani, że głoszą oni prawdę.
To, czy dany prorok jest autentyczny, zależy od modlitw, jakie otrzymuje on
dla ludzkości.
Nawrócenie rozprzestrzenia się szybko dzięki mocy Ducha Świętego, jeżeli
orędzia przychodzą z Nieba i uwzględniają wszystkie religijne wyznania, chcąc
połączyć je w jedno.
Wzywam w tym czasie do modlitwy za te dusze, które zostały oszukane i wierzą, że
przemawiają głosem z Nieba. Módlcie się za nich, aby otrzymali siłę do szukania
pokory, a tym samym mieli możliwość dostrzeżenia prawdy.
Módlcie się, żeby nie pozwolili swoim duszom na wykorzystanie ich przez
zwodziciela, aby wśród dzieci Bożych spowodować dezorientację.
Módlcie się także za tych, którzy nie mówią w imieniu Boga, ale którzy
świadomie zezwalają szatanowi przez siebie przemawiać.
Oni również potrzebują waszych modlitw, gdyż są bezlitośnie wykorzystywani przez
szatana jako narzędzie do szerzenia kłamstw.
Wasz ukochany Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.13, 16.00
Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca

Moja najukochańsza córko, tak jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał ludzkości
wielki dar — Jego Pieczęć — tak też Jego dzieci muszą złożyć przyrzeczenie
wierności Jego Boskiej Woli.
Proszę wszystkie dzieci Boże, które będą maszerować w Jego armii, aby pomogły
uratować dusze wszystkich pozostałych dzieci Bożych, w tym zatwardziałych
grzeszników, ślubując tę przysięgę:
Krucjata Modlitwy (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli
O Boże Najwyższy,
o Ojcze Niebiański,
przyrzekam, że będąc Ci na stałe wiernym,
będę okazywał Ci cześć
i posłuszeństwo we wszystkim,
co zgodne jest z Twoją Bożą Wolą na ziemi.
Ofiaruję Ci
przez wzgląd na Świętą Krew
Twojego Jednorodzonego, kochanego Syna,
Prawdziwego Mesjasza,
w imieniu wszystkich dusz,
mój umysł, moje ciało i moją duszę,
abyśmy mogli się zjednoczyć
w Twoim Niebiańskim Królestwie,
które właśnie nadchodzi,
i aby Twoja Boska Wola spełniała się tak na ziemi,
jak i w Niebie.
Amen.
Musicie zaślubić wasze dusze Mojemu Ojcu Niebiańskiemu jako dowód waszej wiary
i pamięci o Mojej Śmierci na Krzyżu, tak aby każdy z was mógł pić z Kielicha
Zbawienia.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.14, 18.15
Mimo że Ostrzeżenia nie należy się obawiać, spowodowuje ono ból u osób,
które nie będą w stanie łaski
Moja najukochańsza córko, Ja, twój umiłowany Jezus, chcę, abyś poprosiła
wszystkich Moich wyznawców o uważne wysłuchanie Moich rad.
Spójrzcie na każdego członka swojej rodziny, na tych wśród was, którzy nie
przestrzegają Mojego nauczania.

Odszukajcie wokół siebie tych utraconych dla Mnie, którzy — z pozoru — Mnie
odrzucają. O co bowiem proszę, to abyście za nich w obecnym czasie mocno się
modlili.
Musicie błagać o Miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą ich
uratować od strasznego cierpienia podczas Oczyszczania w trakcie trwania
Ostrzeżenia.
Mimo że Ostrzeżenia nie należy się obawiać, ale powitać je jako specjalny
Dar — spowodowuje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski.
Przygotujcie swoje dusze odpowiednio wcześniej; albowiem zdrowe dusze odczują
Ostrzeżenie jako Radosne Wydarzenie.
Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza, jeśli regularnie
korzystają z Sakramentu Spowiedzi.
Ich siła pomoże tym, którzy będą musieli przejść przez cierpienie Czyśćca po
Ostrzeżeniu.
Pomóżcie tym, którzy nie będą słuchać, poprzez codzienne odmawianie Mojej
Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Złóżcie Mnie, waszemu Jezusowi, ofiarę — jako wynagrodzenie za grzechy waszych
rodzin.
Okażę Miłosierdzie każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy — po tym, jak
podczas Ostrzeżenia ukazane mu zostaną jego grzechy.
Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem zostaną one przebaczone.
Zarówno oni, jak i dzieci, które Mnie opuściły, rozpaczliwie potrzebują waszych
modlitw.
Oto modlitwa, którą musicie odmawiać za ich nawrócenie w trakcie Ostrzeżenia:
Krucjata Modlitwy (60) Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
O Drogi, Słodki Jezu,
błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia
i moje modlitwy,
aby zbawić Ich dusze od ducha ciemności.
Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie
albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia.
Otwórz ich serca,
splatając je z Twoim Najświętszym Sercem,
aby mogli zabiegać o przebaczenie

konieczne do ich zbawienia
od ognia piekielnego.
Daj im szansę zadośćuczynienia,
aby mogli zostać nawróceni
promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia.
Amen.
Dzieci Boga, przygotowujcie się każdego dnia do Ostrzeżenia, ponieważ może ono
nastąpić w każdej chwili.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.16, 19.40
Niebiosa rozstąpią się tak, jak gdyby dach się otworzył
Moja najukochańsza córko, Moje Słowo jest wysłuchiwane przez miliony ludzi na
całym świecie, gdyż przygotowuję wszystkie dzieci Boże na Moje Miłosierdzie Boże.
Ci pobłogosławieni Duchem Świętym, wiedzią od razu po przeczytaniu Moich orędzi,
że pochodzą one z Moich Boskich ust.
Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale Mnie nie rozpoznali, nadal nie mogą się
oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć przeciw Mnie walczą.
Odrzucają Mnie, chociaż nadal przyciągają ich Moje orędzia.
Czy nie zdają sobie sprawy, że to Duch Święty, który, choć uśpiony w ich
duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?
Mówię im, co następuje: Nadszedł już czas, wkrótce bowiem wasze występki
zostaną wam przedstawione podczas Ostrzeżenia.
Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam objawiona i wtedy poznacie
Prawdę.
Kiedy to nastąpi, musicie połączyć się z waszymi braćmi i siostrami i walczyć o
prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi.
Niebiosa rozstąpią się tak, jak gdyby dach się otworzył i ukaże się ogień i
płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia.
Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie ucieknie przed Moimi
Oczyma, Moim Duchem ani Moim Darem.
Wielu będzie się trząść ze strachu, gdyż wielu ludzi dopiero wtedy po raz
pierwszy uświadomi sobie, że posiadają dusze.

Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał poprzez dogadzanie wszystkim swoim
zmysłom nie ma sensu.
Zobaczą każdą część duszy, ale nie własnymi oczami. Będą patrzeć na swoje dusze
Moimi Oczami.
Poczują się chorzy i najdą ich mdłości, czyli będą czuli to, co Ja czuję, gdy
widzę brzydotę ich nędznych występków.
Będą widzieć, jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzali
bliźnim, swoim braciom i siostrom.
Wtedy ujrzą swoją miłość do siebie samych, swoją próżność i miłość do fałszywych
idoli — i dowiedzą się, jak Mnie to rani.
Ci, których grzechy są tak bardzo mroczne, poczują się bardzo chorzy i przybici i
nie będą w stanie znieść koszmaru, jaki będą musieli oglądać. Będą potrzebowali
wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie, które jest niezbędne, aby uzdolnić ich
do przetrwania i podążenia drogą Prawdy.
Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie tym, co opisłem.
Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą im
odpuszczone.
Przychodzę, aby im pokazać, jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na
tym etapie poproszą o rozgrzeszenie, zostaną uratowani.
Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, będą mieli czas na nawrócenie, ale nie za
dużo. Jeśli nadal będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę musiał się
wycofać.
Wówczas dokonam podziału: sprawiedliwych na jedną stronę, a niesprawiedliwych
na drugą. Będzie to zatem jeszcze jedna szansa, aby ubiegać się o rozgrzeszenie; i
ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną wrzuceni do Piekła.
To proroctwo jest przepowiedziane od początku.
Weźcie sobie Ostrzeżenie do serca i ratujcie swoje dusze, dopóki możecie.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.17, 20.15
Ich nikczemne plany obejmują również nową światową szczepionkę, która
wywoła pewną chorobę na całym świecie
Moja najukochańsza córko, plany grup masońskich, mające na celu przejęcia
walut światowych, są coraz bliżej ukończenia.

Ich nikczemne plany obejmują również nową światową szczepionkę, która wywoła
pewną chorobę na całym świecie, powodując cierpienia na niespotykaną do tej
pory skalę.
Strzeżcie się takiej nagle zapowiedzianej światowej szczepionki, gdyż ona was
zabije.
Ich złe plany zszokowałyby te wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia,
jak władni są ci ludzie.
Motywowani żądzą władzy i bogactwa oraz potrzebą bycia boskimi we wszystkim
co robią, wierzą, że są niezwyciężeni.
Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za rozniecenie terroru na Bliskim
Wschodzie.
Opanowali większość światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich
niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi.
Niestety, niewiele z dzieci Bożych wie o ich planach.
Niech wam będzie wiadome, że ręka Mojego Ojca spadnie nagle i szybko na narody,
które chronią tych złych przywódców.
Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że
zostaną zniszczone.
Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed
Moim Powtórnym Przyjściem.
Morza staną się jeziorami ognia i trudno się będzie ukryć przed karzącą ręką,
wyciągniętą nad tymi złymi duszami, które odrzucą Mój Kielich.
Zbuntowani będą walczyć do końca z Moim Odwiecznym Ojcem i mocami Niebios.
Stojąc po stronie antychrysta, oni — grupy, z których on wyrósł — zrozumieją, że
podążają fałszywą drogą dopiero wtedy, gdy będzie już dla nich za późno.
Wielu ludzi z tych grup — w tym przywódcy banków i rządów oraz szefowie dużych
firm, wszyscy oni są wewnętrzni powiązani i wspólnie pracują nad tym, aby
zwykłych ludzi wpędzić nędzę — nawróci się po Ostrzeżeniu. I to jest dobre.
Nadchodzi czas, abym oddzielił te dusze, które Mnie kochają, od tych, którzy są po
stronie złego.
Ostrzegam. Będzie tylko tyle czasu, żeby się zdążyć nawrócić. Dusze, które
najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, należą do tych nikczemnych grup,
które nie mają szacunku dla Bożych praw.
Musicie się modlić, aby ujrzały one prawdę.

Musicie się modlić, żeby przestały zadawać ciężkie utrapienia przez straszne
prawa, które zamierzają wprowadzić.
Musicie się modlić, żeby porzucili oni swoje ludobójcze plany, gorsze od tych,
jakie Hitler wprowadził w życie w czasie II Wojny Światowej.
Ta grupa, liczebnie największa od czasu swojego powstania w średniowieczu, to
armia szatana. Przewodzi jej antychryst. Jej członkowie zamierzali przejąć
kontrolę nad bankami od dziesięcioleci.
Od piętnastu lat* mają oni też w planie wprowadzenie Znaku Bestii — chipa. Do
jego wszczepienia do ciała będzie zmuszany każdy mężczyzna i każda kobieta w
zamian za dostęp do produktów żywnościowych.
Teraz, kiedy nadszedł czas ujawnienia ich Nowej Światowej Waluty, powinniście
wiedzieć, że modlitwa — dużo modlitwy — może większą część tego planu
zniwelować.
Oto modlitwa, aby uniknąć Jednego Światowego Rządu.
Krucjata Modlitwy (61) O powstrzymanie powstania Jednego Światowego Rządu
O Drogi Ojcze Niebiański,
wspominając Ukrzyżowanie Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
błagamy Cię, abyś uchronił nas, Twoje dzieci,
od Ukrzyżowania, jakie w celu zniszczenia Twoich dzieci
planowane jest przez antychrysta i jego zwolenników.
Daj nam łaski, których potrzebujemy,
by odmówić przyjęcia Znaku Bestii
i obdarz nas pomocą, która jest nam niezbędna
do walki ze złem na świecie.
Złem rozpowszechnianym przez tych,
którzy podążają drogą szatana.
Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
w tych strasznych czasach
i uczyń nas wystarczająco silnymi,
aby powstać i w każdej chwili głosić Twoje Święte Słowo.
Amen.
Moja córko, jestem zasmucony, że muszę objawić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą
jednak zrozumieć, co się dzieje.
Ci, którzy nie wierzą w te orędzia, nie będą mieli wątpliwości, kiedy antychryst tak
się zaprezentuje, jak to przepowiedziałem.
Musicie łączyć się w grupy modlitewne po całym świecie.

Im więcej Moich wyznawców będzie to robić, tym silniejsza będzie obecność Ducha
Świętego, a wtedy słabsza będzie armia szatana.
Starajcie się nie okazywać lęku, albowiem takim prześladowaniom można się
bez obaw przeciwstawić.
Jeżeli dobrze się przygotujecie, przestrzegając moich zaleceń i trwając na
modlitwie, ten czas błyskawicznie przeminie.
Zawsze Mi ufajcie.
Pamiętajcie, że umarłem za wasze grzechy. Dobrze, że w tym czasie pozwalacie
Mi siebie prowadzić do Nowego Królestwa na Ziemi.
Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę was prowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście
niczym.
Wasz Jezus
* Dotyczy to OSTATNICH 15 lat, w których było to planowane.
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.18, 20.36
Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w
takiej obfitości
Moja szczególnie umiłowana córko, nie wolno ci dopuścić, aby niepokoiło cię
bezlitosne odrzucanie Moich Świętych orędzi przez tych moich wyznawców, o
których wiesz, że tak szczególnie są poddani Mojej Świętej Woli.
Spodziewaj się, że takie odrzucenie, jakie przeżywasz, przybierze na sile, kiedy
Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone jak śmieci.
Ból odrzucenia, który odczuwasz, jest Moim bólem. Upokorzenie i ośmieszenie
wymierzone przeciwko tobie jest prześladowaniem Mnie samego. Nie dopuszczaj,
aby to odrzucenie cię raniło, ale zaakceptuj je w milczeniu.
Bądź radosna wśród twoich łez, gdyż już wiesz, że Ja zawsze byłem odrzucany,
nawet przez swoich uczniów.
Jeśli pozwolisz na odrzucenie Mojego Słowa i opóźnienie w rozpowszechnianiu
Moich orędzi, wówczas mniej dusz będzie zbawionych.
Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest, aby zbawiać dusze.
Moja misja nie może zostać skalana przez ludzkie zapatrywania, których celem
jest, aby tobie zaszkodzić.
Słowa, które daję ci tego wieczoru, nie są po to, aby cię pocieszyć, ale podkreślić
pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu posłańców Bożych przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować
ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.
Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w
takiej obfitości.
Dopiero te orędzia ujawniają tajemnice nadchodzących czasów i niosą
błogosławieństwa, które potrzebne są wszystkim dzieciom Bożym aż po kres
dni.
Przyjmijcie dar Mojego Słowa, które dawane jest całej ludzkości, aby dać wam
życie.
Bez Mojej pomocy bardzo trudno będzie wytrzymać wam próby, które są przed
wami.
Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują dzieci Boże do Powtórnego
Przyjścia.
Wiedzcie, że to będzie miało miejsce w czasie życia tego pokolenia.
Weźcie Mój Kielich i pijcie z niego, niech napełni was darem rozeznania,
abyście mogli Mi pomóc ratować dusze.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.20, 07.46
Maryja Panna: Mogę, wraz z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego
żaden upadły anioł nie może przeniknąć
Moje dziecko, jak mocno Mój Syn cierpi w tym czasie i jak nierozerwalnie jest Moje
własne cierpienie z Jego cierpieniem splecione.
Ci, którzy zadają cierpienie innym, krzyżują Mojego Syna.
Kiedy robią te straszne rzeczy, przysparzając dzieciom Bożym nędzy, bólu i
zadając im śmierć, odnawiają Mękę Mojego Syna.
Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela, są kuszeni w każdej sekundzie przez
upadłych aniołów, kierowanych przez szatana.
Wielu z nich o tym nie wie, więc trzeba się za nich modlić.
Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są oni wykorzystywani przez złego, aby
osiągnąć jego zamiar zniszczenia rasy ludzkiej.
Wkrótce zostaną oni przez szatana odrzuceni — gdy już staną się dla niego
bezużyteczni.

Mój Syn będzie czekał, aby przyjąć takich grzeszników z powrotem w Jego
Święte Ramiona, tak bardzo jest On miłosierny.
Nikczemne plany, realizowane przez szatana — nie do przeniknięcia dla
kogokolwiek — zadadzą ból Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Raniąc Jego braci i
siostry, ci zatwardziali grzesznicy ranią także Boga.
Nie wolno wam nigdy pomyśleć, że osiągnęli już wszystko, co zamierzyli.
Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, by
zniszczyć węża.
Gdy poprosicie Mnie o pomoc, mogę wam, dzieci, ofiarować ochronę przed
strachem.
Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie
może przeniknąć.
Szatan nie może zaszkodzić ani zaatakować tych, którzy codziennie odmawiają Mój
Święty Różaniec.
Odmawiając trzy lub więcej Różańców, można rozszerzyć tę ochronę na innych.
Jeśli nawet zrobi to tylko sto osób, mogą uratować swój naród od skażenia
rozpowszechnianego przez Złego.
Musicie gromadzić się wspólnie, dzieci, i modlić o ochronę samych siebie.
Musicie być szczerego serca i modlić się za waszych wrogów, gdyż wielu z nich nie
zdaje sobie sprawy z tego, co robi.
Poprzez całkowite zaufanie dla Mojego Syna i przyjmując dary, które teraz On wam
przynosi w Jego nauce i proroctwach, możecie usunąć wszystkie wasze lęki.
Szatan żeruje na strachu i się nim karmi. Spójrzcie prawdzie w oczy i
posługujcie się modlitwą, aby odebrać moc tym nikczemnym planom, jakie są
wcielane w życie za sprawą owych złych grup, które chcą unicestwić ludzkość.
Poczujcie miłość Mojego Syna, otwierając swoje serca. Powierzcie Mnie, Matce
Zbawienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.
Następnie okryję was moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może
pochodzić jedynie z Nieba.
Dopiero wtedy napełni was pokój, odwaga i zdecydowanie, aby stać się częścią
armii Boga. Ta armia już się formuje, a składa się z mnóstwa ludzi wszerz i wzdłuż
przez wszystkie narody.
Będą maszerować aż do końca i nie zostaną pokonani.
Dziękuję ci, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.21, 00.05
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was.
Moja najukochańsza córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że — tak jak każdy
dobry rodzic — zawsze chcę tego, co dla nich najlepsze.
Nigdy nie dam im wszystkiego, o co proszą — chyba, że jest to zgodne z Moją
Najświętszą Wolą.
Nigdy nie pozwolę im zejść z drogi Prawdy bez zachęcenia ich, aby do Mnie
powrócili.
Zawsze będę próbował ochronić ich przed wszelką krzywdą.
Ukarzę ich także za każdy zły czyn.
Mogę i będę się gniewał, kiedy uczynią coś złego innym.
Przebaczę im również wyrządzone zło, jeśli będą szczerze żałować za to, co było
błędne w ich postępowaniu.
Jestem cierpliwy. Niełatwo się gorszę i nigdy nie będę i nie mógłbym żywić urazy.
Dlatego nawet ci, którzy zbłądzili, zszedłszy z drogi, i czują się wewnętrznie puści,
powinni Mnie poprosić, żebym ich przytulił, uściskał i przywrócił Bożej Miłości,
która przyniesie im prawdziwy pokój.
Tak wielu ludzi zagubiło się i zapomniało o Mnie.
Wielu prowadzi grzeszne życie i dlatego nie przejawiają ochoty, aby do Mnie
powrócić. Oni czują się niezręcznie, nie wiedzą, jak się modlić, i błędnie sądzą, że
jest już dla nich za późno. O jak bardzo się mylą. Nie wolno im nigdy zapominać,
że ofiarowałem Moje życie na ziemi za każdego z was.
Nie zrezygnuję z dusz tak łatwo. Kocham wszystkich, którzy przez swoje działania,
czyny i myśli łamią Prawa Mojego Ojca.
Jesteście dla Mnie cenni. Kocham was tak samo jak wszystkie dzieci Boże.
Nigdy nie sądźcie, że jesteście mniej kochani dlatego, że grzeszycie. Grzech, choć
jest dla Mnie wstrętny, jest plamą, z którą przyszliście na świat.
Jest prawie niemożliwe, aby jakakolwiek żyjąca na ziemi dusza nie grzeszyła.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie mógłbym wam pomóc lub wziąć was w Moje
Ramiona.
Gdy zwrócicie się do Mnie, staniecie w pierwszym szeregu, aby wejść do Mojego
Nowego Raju na ziemi, który będzie trwał 1000 lat. O jedno tylko proszę — abyście
zwrócili się do Mnie tymi słowami:
Krucjata Modlitwy (62) Za Zagubionych i Bezradnych Grzeszników
O Jezu, pomóż mi, gdyż jestem grzesznikiem zagubionym, bezradnym i
pogrążonym w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię szukać.
Daj mi siłę, by wołać teraz do Ciebie, bym mógł zerwać z mrokiem mojej duszy.
Doprowadź mnie do Twojego światła, Drogi Jezu, i przebacz mi.
Pomóż mi ponownie stać się zdrowym i przywróć mnie Twojej
Miłości, pokojowi i Życiu Wiecznemu.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą,
gdyż oddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was.
Wystarczy wyciągnąć do Mnie rękę.
Słucham. Widzę. Płaczę. Kocham was.
Nigdy się nie poddam, dopóki nie znajdziecie się w Moich ramionach, a Moje Boże
Miłosierdzie nie zaleje waszych dusz.
Wkrótce ujrzycie w końcu Prawdę Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna skorupa, aby odkryć waszą duszę, która
zostanie wypełniona światłem — i pobiegniecie do Mnie.
Oczekuję tego dnia z wielką nadzieją i radością.
Dopiero wtedy, gdy każda biedna, zagubiona dusza dowie się, że tylko Ja, Jezus
Chrystus, mogę ją zbawić, Moje Serce zostanie uzdrowione.
Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham każdego grzesznika, niezależnie od
tego, co zrobił.
Nigdy się nie bójcie przyjść do Mnie, ze Mną porozmawiać, bo Ja kocham was zbyt
mocno, żeby was odrzucić, kiedy okażecie prawdziwą skruchę.
Wasz ukochany Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.21, 17.30

Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby,
żebyście w to uwierzyli
Moja szczególnie umiłowana córko, od początku rachuby czasu, kiedy Mój Wieczny
Ojciec stworzył świat, do poglądów na temat pochodzenia ludzkości wkradło się
wiele zamieszania.
W czasie gdy mój Ojciec stwarzał świat, aby móc posiadać własną rodzinę, zostało
podjętych wiele przygotowań. Stworzył On ziemię, morza, rośliny, drzewa, góry,
rzeki, zwierzęta, i wtedy, w przedostatnim dniu stwarzania świata, kiedy w Raju
wszystko było już gotowe, stworzył człowieka.
Człowiek zaś, pomimo że jest skalany grzechem , jest świętą istotą. Zwierzęta
istnieją zaś po to, żeby człowiekowi służyć.
Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby,
żebyście w to uwierzyli.
Teorie ewolucji, które twierdzą, że człowiek pochodzi od zwierząt, to
kłamstwo. Nigdy nie zostaną one udowodnione.
Szatan — podobnie jak jego upadli aniołowie i każdy diabeł, który wywodzi się z
obozu przeciwnika Boga — przekonywał ludzi do tego potwornego kłamstwa.
Człowiek jest dzieckiem Bożym, ale szatan, chcąc poniżyć dzieci Boże, podsyca w
sercach ludzkich błędne mniemania.
Dlaczego szatan promuje to kłamstwo, podpierając się błędną nauką? W ten sposób
może on wykazać, że człowiek wywodzi się od małpy, aby z czasem ludzi
przekonać, że nie zostali oni stworzeni Ręką Mojego Wiecznego Ojca.
Jest to jedno z największych kłamstw, jakie diabłu udało się narzucić, do czego —
trzeba dodać — wykorzystuje on dusze ludzi, którzy są przekonani, że są bardziej
inteligentni od swoich pozostałych braci i sióstr.
Naukowcy tłumaczą, że człowiek wywodzi się ze świata zwierząt, ale przeżyją
oni zawód.
Nauka staje się błędna, kiedy próbuje nakreślić prawdę o powstaniu wszechświata.
Nie ma człowieka, który byłby w stanie pojąć Cud Boskiego Stworzenia.
Jeżeli człowiek wierzy, że zna odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące
pochodzenia ludzkości — a to za sprawą swoich ludzkich dociekań — zwodzi nie
tylko inne biedne duszyczki, ale i siebie samego.
Jeżeli w takich duszach, które wierzą w wyższość ludzkiej inteligencji, nie ma
miłości do Boga, wówczas ateizm rozszerza się jak dzikie chwasty.
Te chwasty, rozrastając się we wszystkich kierunkach, zarażają i marnują całe
zbiory jak okiem sięgnąć, i wywołują chorobę.

Jedynym uzdrowieniem jest szukanie pomocy u Boga — poprzez pokorną modlitwę,
wypraszającą ujawnienie prawdy.
Ateiści rozpowszechniają tak wiele niezgodnych z prawdą poglądów — usiłując
wykazać, że Bóg nie istnieje — i niszczą przez to miliony dusz. Ich ofiary potrzebują
waszych modlitw.
Ateizm jest największą religią świata. I ci, którzy na tym złudzeniu oparli swoje
życie, są zgubieni na wieczność.
Staną oni oko w oko z ogniem piekła.
Jeżeli w czasie Ostrzeżenia lub po nim nie nawrócą się ku Mnie, wówczas zaznają
strasznej kary.
Módlcie się za nich.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2010.06.23, 10.50
Maryja Panna: Świat został wywrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa.
Moje dzieci, wzywam was wszystkich, abyście, modląc się o nawrócenie
grzeszników, połączyli swoje siły i kontynuowali swoje codzienne modlitwy.
Post uratuje tak wiele dusz i jest on wielkim podarunkiem dla Mojego Syna.
Tak wielu żyjących na tym świecie ludzi odsunęło się od Mojego Syna.
Jak bardzo jest On dzisiaj zapłakany. On ich tak kocha, pęka Mu więc serce,
szczególnie zaś wtedy, kiedy przygląda się niewierności tych, którzy uznają, że jest
On prawdziwym Synem Boga Najwyższego.
Świat został za sprawą pogaństwa wywrócony do góry nogami. Stał się on
miejscem zamętu, nienawiści, buntu i niepokoju.
Znajduje się on w stanie zbliżonym do piekła, chociaż jeszcze daleko mu do jego
zgrozy i cierpienia. Lecz to moc diabła stworzyła pełne wrogości napięcie, które
obejmują wszystkie dzieci Boże.
Tylko niewielu pozostanie nietkniętych tą trucizną, jaką mrok ciemności rozplenia
wśród wszystkich narodów. Ciemność ta tak wielu czyni niewidomymi i nie
odczuwają już nadziei.
I jest wielu, którzy nie zwracają się do Boga, lecz podążają drogą, jaka napyta im
wiele biedy.

Bezradni są także ci, którzy, choć Boga kochają, poświęcają Mu jednak za mało
uwagi poprzez modlitwę.
Tylko modlitwa, oddanie i ofiary mogą przywieść was blisko Boga.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, która otaczają kultem fałszywych
bogów. One potrzebują z waszej strony wiele modlitwy.
Módlcie się za tych kuszonych przez diabła, którzy zadają wiele cierpienia tym, nad
którymi sprawują władzę.
Mają oni bowiem niewiele czasu do Spowiedzi — do spowiedzi i Ostrzeżenia.
Muszą oni okazać pokorę, kiedy nadejdzie ten dzień i prawda zostanie im
objawiona.
Wielki plan Mojego Syna — plan uratowania większej części ludzkości — jest już
gotowy do objawienia go światu.
Wielu nie zostanie uratowanych.
I to jest właśnie powód, dla którego wszyscy Jego kochający uczniowie ponoszą
obecnie taką odpowiedzialność, aby się modlić o uratowanie jak największej ilości
dusz.
Idźcie w pokoju, Moje dzieci, pocieszeni tym, że Mój Syn zawsze pełen jest
Miłosierdzia.
Spowiedź jest tym Darem, który On ofiarowuje światu, aby za jej przyczyną mógł
wszystkich zbawić.
Ostrzeżenie jest największym darem dla ludzkości od czasu Jego śmierci na
Krzyżu.
Radujcie się, albowiem te dusze, które w innym wypadku byłyby skazane na
wieczne męczarnie w piekle, mogą zostać uratowane i mogą otrzymać dar życia
wiecznego.
Dziękuję wam, że odpowiadacie na to wezwanie z Nieba.
Wasza kochana Matka Boża
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.24, 17.30
Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba, jesteście winni
grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje
Moja serdecznie umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie serce, gdy widzę tych,
którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się znajomością Jego Praw. Są
obłudnikami.

To oni twierdzą, że przestrzegają przykazań Mojego Ojca, jednak uważają, że
mogą potępiać tych, którzy grzeszą.
Traktując Pismo Święte w głównej mierze jako środek do głoszenia kłamstw i
promując tak zwaną tolerancję — bardzo Mnie obrażają.
To są ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.
To są ludzie, którzy zaprzeczają, że wizjonerzy byli wysyłani przez Niebo na
przestrzeni wieków, a następnie próbują podważyć ich wiarygodność przy
użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.
Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu, nie jest Mi wierny.
Każdy, kto duchowo i intelektualnie wywyższa się ponad swoich braci i siostry,
musi być bardzo ostrożny.
Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wypaczoną wersję
Prawdy, zostanie ukarany.
Każdy człowiek, który powstaje i głosi Prawdę, ale odrzuca Moje Słowo, udzielone
światu w tych czasach ostatecznych, zostanie przez Mnie odrzucony.
Jesteście winni duchowej zazdrości i za to spotka was kara.
Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba, jesteście winni
grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.
Ponieważ w ten sposób nie tylko głosicie kłamstwa, ale uniemożliwiacie przekaz
Słowa Bożego.
Proszę o natychmiastowe zaniechanie waszej kampanii zadawania udręki i rzucania
oszczerstw. Moje Słowo będzie słyszalne — nigdy nie uda się wam Go powstrzymać.
Dlaczego próbujecie rzucić tej Misji tyle kłód pod nogi? Czy jeszcze nie wiecie, że
ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzenić się tak, jak to właśnie miało
miejsce, gdyby te orędzia nie pochodziły z nieba?
Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby
powstrzymać przekazywanie Moich Świętych Orędzi dla świata.
Przekaz dla Duchowieństwa:
Wy, którzy złożyliście śluby jako duchowni i słudzy Mojego Kościoła na Ziemi,
wysłuchajcie Mnie teraz.
Kiedy publicznie potępiacie Moje orędzia i przeszkadzacie Mnie, Jezusowi, w tej
misji zbawiania dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Będziecie cierpieć za to i wasz Czyściec będziecie przeżywać na ziemi. Każdy
mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego wykroczenia przeciwko
Niebu.
Wasza błędna ocena Moich proroków doprowadzi was do duchowej pustki, a wasze
dusze będą cierpieć udręki jak nikt inny.
Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, gdy
teraz do was mówię, musicie zamilknąć. Musicie modlić się o rozeznanie, zanim
zdecydujecie się odrzucić Moje Święte Słowo.
Tysiące Moich wyświęconych sług nie rozpozna Mojego Słowa, wysłanego przez tego
proroka na czasy ostateczne. O, jak bardzo łamie to Moje serce.
Wielu upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na Ziemi.
Wiele Moich wyświęconych sług przyłączy się do prześladowców Mojego
Kościoła. Kuszenie już się rozpoczęło.
Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, by Mnie odrzucić, a wasza duma
uniemożliwi wam, abyście to dostrzegli.
Wielu z moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby podtrzymać
Mój Kościół na Ziemi. Wielu będzie trzymać z Fałszywym Prorokiem i odrzuci Moją
trzodę, ale wiara umożliwi jej poszukiwanie Prawdy.
Czyż nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?
Czyż nie wiecie, że Kościół będzie cierpiał swoje własne ukrzyżowanie, tak jak i
Ja?
To będzie jego męczeństwo. Będzie się wydawało, że Kościół został ukrzyżowany, i
wielu będzie myślało, że umarł. Ale podobnie jak i Ja zmartwychwstałem,
powstanie On do życia, bo, zrozumcie wreszcie, że nie może być On zniszczony.
Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi — tych, którzy nie rozpoznają czasów,
w których żyją — by byli teraz czujni, gdyż Mój Kościół na ziemi cierpi największe
prześladowania od swojego powstania.
Musicie przygotować się i otworzyć oczy.
A jak to sobie wyobrażaliście — że kiedy powinienem przyjść i was ostrzec? Czy
uważacie, że powinno to nastąpić kiedyś w przyszłości? Że nie może się to
wydarzyć w czasie trwania waszego życia?
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski.
Wkrótce oddzielę dobrych od niegodziwych — kiedy wyczerpię już wszystkie
możliwości nawrócenia większej części ludzkości.

Waszym zadaniem i waszym obowiązkiem jest zachowanie otwartego umysłu, serca
i duszy.
Pragnę, abyście odpowiedzieli na Moje błagania i pomogli Mi w uratowaniu tak
wielu dusz, jak tylko mogę.
Pójdźcie za Mną. To jest wasze powołanie.
To dlatego ślubowaliście wierność Mnie, Waszemu Jezusowi.
Nie składaliście ślubów na swoich własnych warunkach.
Musicie pozwolić Mi się prowadzić i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi.
Kościół Mój odniósł wielkie straty. Składa się On z tych wszystkich, którzy Mnie
kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.
Musicie być silni, odważni i wierni. Nie możecie teraz dopuścić, aby strach lub
bestia pożarły wasze dusze.
Posłuchajcie Mojego Słowa, zanim potępicie Moich proroków.
Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich orędzi bez uprzedniej modlitwy o
rozeznanie. I nawet wtedy musicie uważać, aby dzieci Bożych nie pozbawić daru
łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, zgłodniałe Prawdy Mojej Nauki.
Wy, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo, przekazywane temu prorokowi,
pamiętajcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie
objawiona. Ale wówczas dla tych, którzy są odpowiedzialni za odciąganie dusz od
Mojego Słowa, będzie już za późno.
Te dusze, do których nie mogę dotrzeć z powodu waszej wrogiej propagandy,
nie będą miały życia wiecznego.
Skoro odrzucacie teraz Moje Słowo lub potępiacie Moje orędzia, ponieważ są
według was błędne — to właśnie wy sami zostaniecie odrzuceni. Nie nadajecie się
do prowadzenia Mojego stada.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.25, 11.50
Znam Moje owce i one Mnie znają
Moja najukochańsza córko, nigdy nie wolno zapominać o powadze tej misji.
W waszej wędrówce wiele razy będziecie wciągani w pułapki zastawione przez
zwodziciela.

On i wszyscy, którzy są przez niego bez sprzeciwu prowadzeni, są bezwzględni i
zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zdyskredytować Moje Słowo, które ci daję.
Musisz powstać i zignorować te zniewagi.
Jeżeli już Mi poddałaś swoją wolną wolę, to we wszystkich obecnych sprawach
musisz być Mi posłuszna.
Pozwól Mi, abym w Mojej Bożej Mądrości ukazał ci Moją doskonałą drogę do Raju na
Ziemi.
Także Moi wyznawcy muszą wysłuchać Mojego ostrzeżenia. Wszyscy będziecie ostro
atakowani z powodu głoszenia Mojego Słowa.
Jest to misja, jakiej dotąd nigdy nie było.
Ty, Moja armio, będziesz prowadzić stado Reszty Mojego Kościoła do bram Raju.
Nastręczy wam to ekstremalnych, osobistych prześladowań i nie będzie to łatwa
wędrówka.
Musicie się zjednoczyć i wspierać, gdyż, będąc razem, znajdziecie wzajemne
pocieszenie.
Moja armia zbiera się teraz we wszystkich zakątkach ziemi.
Wszyscy widzący, którzy przez Moją Matkę komunikują się z Boską Prawdą,
zostaną wraz z Moimi prorokami rozpaleni płomieniem Ducha Świętego, aby
reszta armii została odpowiednio przygotowana do walki, która was czeka.
Nigdy nie powątpiewajcie w Moją Miłość. Zdajcie sobie sprawę, że tylko ci, którzy
idą za Mną, będą mogli wejść do Nowego Raju.
Kiedy nachodzą was ci, którzy was dręczą, musicie pamiętać, że waszym
obowiązkiem jest im wybaczyć i modlić się za ich dusze.
Okazujcie miłość tym, którzy dręczą was w Moim Imieniu. W ten sposób będziecie
mogli pokonać szatana i straci on nad wami władzę.
Będę wam dawał wskazówki na każdym etapie waszej wędrówki.
Zawsze idę z wami.
Znam Moje owce i one Mnie znają.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.26, 20.00

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

Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi
Bożymi.
Wasze dzieci będą zawierać związki małżeńskie i posiadać potomstwo, i
wszyscy będziecie świadkami cudu rodzin powstałych z martwych.
To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, którą można
sobie wyobrazić.
Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z
tego życia i poszli do Nieba.
Będą narody, łącznie dwanaście, zaś owe dwanaście gwiazd w koronie na
Głowie Mojej Niepokalanej Matki symboluzuje te narody, a wszystkie one będą
Mnie i Moim Apostołom i Prorokom podlegać.
To będzie Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca od czasu, gdy stworzył On
Raj na Ziemi. A każdy, kto je odrzuci, zginie.
Módlcie się o czystość dusz wszystkich dzieci Bożych, aby umożliwić im powrót do
domu — Królestwa Mojego Ojca na Ziemi; jak było ono na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.27, 20.00
Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi
Moja najdroższa córko, dziś ujawniam wszystkim Moim Dzieciom Moje przyszłe
plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi.
Gdy się połączą w jeden chwalebny Raj, powstanie dwanaście narodów.
Te narody będą składać się z tych krajów na świecie, które okazały wierność Mnie,
Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Boga, Królowej Nieba.
Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani i przyłączeni do tych innych narodów
jako jedna, zjednoczona, Święta Rodzina.
Moja wola będzie uznawana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale
zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda Raju zostanie rzeczywiście
objawiona.
Moje Dwanaście narodów oznacza dwanaście gwiazd na głowie kobiety z Księgi
Apokalipsy.
Ta kobieta jest Matką Boga i nosi dwanaście gwiazd, które symbolizują dwie
rzeczy:

Dwunastu apostołów, którzy pomagali Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na
Ziemi.
Dwanaście szczególnie wybranych narodów, które będą stanowiły prawdziwy
Kościół apostolski na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w
Moim Nowym, Chwalebnym Raju.
Cierpliwie czekałem na tę chwilę.
Moja Boska Wola, która stworzyła Raj dla Adama i Ewy została odrzucona na skutek
kuszenia przez diabła, teraz zaś się dokona i tym razem Raj ten będzie doskonały.
Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, będzie panował nad Moim Nowym
Rajem na Ziemi.
On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, a wszyscy będą ze sobą zjednoczeni
Moją Bożą Wolą.
Ludzie pochodzący z tych narodów będą czcili Mojego Syna tak, jak powinien On
być czczony: w pokoju i we wzajemnej miłości.
Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, została ukoronowana na Królową
Nieba i będzie panować jako Królowa Nowego Raju.
Jej koronacja w Niebie była bardzo szczególną Bożą Manifestacją Jej roli w
przyszłości zbawienia świata.
Została ukoronowana w wielkiej czci i wspaniałości należnej roli, jaką odegrała, nie
tylko jako Matka Boża i jako oblubienica Ducha Świętego, ale jako Matka
Zbawienia, której dano moc do zniszczenia szatana.
To Mój Kochany Syn z miłością umieścił diadem z dwunastu gwiazd na głowie
Matki Bożej podczas Jej koronacji.
To Mój Syn umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju — jako Królowej wszystkich
dzieci Bożych.
Mój Boski plan zbawienia ludzkości już się rozpoczął.
Moim pragnieniem jest, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze ze
wszystkich zakątków ziemi i uratować je przed wrogiem, zanim nie będzie za
późno.
Moja Boża interwencja udowodni Moją miłość do wszystkich Moich dzieci.
Nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie jest pozbawione nadziei w Mojej walce z
armią szatana.
Wprowadzę was w nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej
chwale. On jest już gotowy.

Jego piękno i świetność przekraczają granice ludzkiej wyobraźni.
Kiedy staniecie się tego świadkami, będziecie mieli już życie wieczne.
Módlcie się za te biedne Moje dzieci, które nie wierzą we Mnie, Boga Najwyższego,
które nie przestrzegają Moich Praw i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciw
sobie nawzajem, aby okazały skruchę.
Nie chcę stracić ani jednego Mojego dziecka.
Pomóżcie Mi doprowadzić ich do tego chwalebnego dziedzictwa. Niestety musi to
nastąpić z ich własnej wolnej woli.
Kocham was, dzieci, z żarliwością, jaka nieznana jest ludzkości.
Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna, zjednoczeni.
Godzina nadejścia Nowego Raju na ziemi jest bardzo blisko, ale wam został ten
obecny czas przyznany, abyście za pośrednictwem tej Misji 7-go Anioła na ziemi —
anioła współpracującego z Moim Synem nad przywróceniem Mi Mojej rodziny —
dopomogli nawrócić Mi ludzkość.
Wasz kochający Ojciec
Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Bóg Najwyższy
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.06.29, 09.20
Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn, które teraz
zalęgają się na ziemi, zostało wymyślonych przez ludzi
Moje dziecko, straszna ciemność zstępuje na cały świat, ponieważ umacnia się
odstępstwo, które go przytłacza.
Miłość do Boga została porzucona.
Miłość do Mojego Syna osłabła, a jej miejsce zajęła miłość do samego siebie.
Chciwość i pociąg do posiadania władzy zalęgają się masowo w duszach, a dążenie
do miłości własnej jest podziwiane i przyjmowane jako właściwy sposób na
przeżycie własnego życia.
Dzieci, musicie się modlić w tym czasie, aby pomóc oświecić te dusze, które są w
ciemności.
Nie znają one prawdy o Ofierze Mojego Syna i nie wiedzą, co oznacza Jego straszne
Ukrzyżowanie.
Jego Dar Zbawienia został odrzucony, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło.
Ponadto ci, którzy są świadomi znaczenia Jego Śmierci na Krzyżu, postanowili

poszukać innych, fałszywych bogów, aby ci ostatni obdarzyli ich pokojem. Jednak
takiego pokoju nigdy nie dostąpią tego.
Pokój duszy może przyjść poprzez wierność Mojemu Synowi i modlitwę do Niego.
Tylko czyste i pokorne serca, które w pełni Mu ufają, mogą mieć życie wieczne.
Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn, które teraz zalęgają się na ziemi,
zostało wymyślonych przez ludzi.
Tak wielu kieruje się niebezpiecznymi, fałszywymi wierzeniami, a przez to
prowadzi inne zdezorientowane dusze do piekła.
Dzieci, upadli aniołowie są wszędzie. Bądźcie czujni, gdyż będą oni chcieli zmylić
zwłaszcza tych, którzy oddają cześć Mnie, waszej Kochanej Matce.
Będą oni odrywać was od modlitwy. Będą zasiewać w waszych umysłach
wątpliwości co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać pokusami zmysłowymi.
Potrzebne jest dużo modlitwy, aby utrzymać ich z dala od siebie. Mój Różaniec jest
waszą najważniejszą ochroną.
Mój Syn udziela w obecnej chwili wielu łask tym, którzy są Mu posłuszni, wsłuchują
się w Jego Święte przesłania i je przyjmują.
Czyni to, aby dać wam siłę i upór, żebyście wytrwali w tej misji, aby uratować
ludzkość od wiecznego potępienia.
Przyjmijcie te łaski, dzieci, z miłością, gdyż jesteście bardzo wyjątkowe, bo
zostałyście w tym obecnym czasie wybrane, aby pójść za Nim.
Jako Reszta Jego Kościoła na ziemi będziecie potrzebowali Chleba Życia przez cały
czas, gdyż nic w tej wędrówce nie będzie łatwe.
Oto szczególna Krucjata Modlitwy, aby pomóc wam być silnymi w waszej misji.
Krucjata Modlitwy (63) Chroń mnie w tej wędrówce:
Moja kochana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę,
aby Pokarm Życia, który przyjmuję,
chronił mnie w tej wędrówce,
tak abym mógł dopomóc
w uratowaniu wszystkich dzieci Bożych.
Proszę o pomoc dla wszystkich,
którzy są oszukiwani
przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
aby otworzyli swoje oczy na prawdę
o Śmierci Twojego Syna na Krzyżu,
której celem jest ratowanie każdego dziecka Bożego

i przyprowadzenie wszystkich do życia wiecznego.
Amen.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

