Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.01, 16.30
Miłość Boga jest czymś, bez czego nie można żyć — jeśli raz już się ją odczuło
Moja droga, umiłowana córko, musisz zaakceptować, że jeżeli Moi wyznawcy
wierzą w te Orędzia, to od czasu do czas będą one się stawały powodem ich
duchowych utrapień.
Czytając Moje Święte Słowo, wielu będzie się radować i uzna je za cud.
Inni także przyjmą Moje Orędzia, ale będą takie dni, że będą się oni czuli
wewnętrznie rozdarci z powodu wątpliwości, które będą ich męczyć. Takie
wątpliwości są czymś naturalnym.
Niektórzy będą się dopytywać, czy one rzeczywiście pochodzą z Nieba. Potem będą
pełni udręki, ponieważ wiedzą, że ich życie ma wkrótce ulec zmianie i że będą
świadkami Drugiego Przyjścia.
A to oznacza, że życie, które wiedli dotąd — zmieni się nie do poznania.
Jest to przerażająca perspektywa dla wielu, ponieważ chcą oni przylgnąć do
swojego poprzedniego, beztroskiego stylu życia, mimo że byli nieszczęśliwi.
Zadręcza ich lęk o przyszłość, lęk przed Ręką Boga i lęk przed armią szatana. A
jednak, chociaż Moje Orędzia mogą czasami wzbudzić w ich sercach strach,
przynoszą one też pocieszenie.
Jedno jest pewne — że poczują Mojego Ducha Świętego w swoich duszach; i kiedy
to się stanie, doświadczą na sobie Miłości Boga.
Miłość Boga jest czymś, bez czego nie można żyć — jeśli raz już się ją odczuło.
Przynosi ona pokój. Tak więc, Moi Wyznawcy, choćby nie wiem jak byście byli
przerażeni, musicie pamiętać, że Ja, wasz Jezus, nigdy was nie opuszczę.
Jesteście Moimi.
Jestem Życiem waszych dusz. Dzięki Mnie będziecie zbawieni. Jestem pełen
Miłosierdzia wobec dusz, które zwrócą się do Mnie o pomoc. Nie pozwolę wam
cierpieć z ręki zwolenników szatana. Osłonię was Moją Najdroższą Krwią. Nie macie
czego się bać.
Zamiast tego są wam ofiarowywane łaski, aby się przygotować. Musicie być teraz
odważni; nie dopuście, aby wątpliwości przysłoniły wam waszą miłość do Mnie lub
zaślepiły was na Prawdę tych Orędzi.
One są Moim Darem dla was. Są wam po to przekazywane, aby dać wam ochronę i
zachować was od jakiegokolwiek szwanku na skutek doznania krzywdy.
Zawsze proście Mnie o rozpraszanie waszych lęków, gdyż są one posiane przez
złego jako ziarna niezadowolenia w waszych umysłach, aby odwrócić waszą uwagę.

Błogosławię was. Daję wam pokój. Udzielam wam Mojej Ochrony. Ufajcie Mi
zawsze.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.02, 15.30
Najświętsza Maria Panna: Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna nic nie
mówi. Nie bronią już publicznie Świętego Imienia Mojego Syna
Moje dziecko, wzmagają się kampanie obrażające Mojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa.
Nie wystarcza im, że się Go wypierają, wielu chce także znieważyć Jego wizerunek
w umysłach tych, którzy w Niego wierzą.
Nasila się Krzyżowanie Ciała Mojego Syna, Krzyżowanie Jego Kościoła.
Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna nic nie mówi. Nie bronią już publicznie
Świętego Imienia Mojego Syna. Brakuje im odwagi, aby bronić Ciała Mojego Syna,
Jego Kościoła na ziemi.
Wielu nie chce zwracać na siebie niepotrzebnie uwagi z powodu przeszłych
grzechów kapłanów. Wielu po prostu nie ma silnej wiary — wymaganej, aby być
prawdziwym świadkiem Prawdy Nauczania Mojego Syna.
Tak wielu w świecie nie wierzy w Istnienie Mojego Syna, a to powoduje Jego
szloch.
Tak wielu spośród tych, którzy znają Prawdę, uważa, że jest to do przyjęcia, aby
okazywać lekceważenie, kiedy słyszy się bluźnierstwa przeciw Bogu, ale przy tym
zachowywać milczenie.
Musicie, dzieci, przyznawać się do Prawdy o Ukrzyżowaniu Mojego Syna — otwarcie
i bez lęku. Ludzie będą się przysłuchiwać. I zostaniecie usłyszani. Gdyby tak każdy
sługa Mojego Syna miał zachowywać milczenie, to kto wówczas miałby mówić o
Moim Synu?
Kto będzie szerzył Jego Święte Słowo w tym czasie, kiedy tak wiele z Bożych dzieci
zaprzecza Istnieniu Boga?
Już naprawdę wkrótce nie będą mieć wymówki. Kiedy ujrzą stan swoich dusz,
wówczas zrozumieją — po raz pierwszy — że posiadają duszę.
Módlcie się, żeby stali się po tym mocniejsi i żeby stali się prawdziwymi
żołnierzami Chrystusa.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.03, 13.30
Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu
Jestem twoim umiłowanym, mistycznym oblubieńcem, Synem Człowieczym,
zrodzonym z Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Moja wielce umiłowana córko, cała zgroza, jaką przeżyłem w Ogrodzie Getsemani,
podczas kiedy diabeł sobie ze Mnie drwił, dokonuje się obecnie w świecie — na
wprost Moich Oczu.
Ludzie, i to wszędzie, stracili swoją wiarę. Błądzą w morzu chaosu, dotknięci
upadkiem wiary, jaki w tym świecie nigdy na taką skalę nie miał miejsca.
Zaniknęła miłość bliźniego.
Poszanowanie dla potrzeb innych nie jest już więcej uznawane za cechę godną
podziwu.
Chciwość, pożądliwość i zazdrość kontrolują dzisiaj na świecie umysły wielu.
Oziębli w swych sercach, nie cenią sobie życia jako takiego i nie podnoszą głosu
sprzeciwu przeciwko morderstwu. Jest ono traktowane jak coś zrozumiałego samo
przez się.
Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu. Chodzi o to, aby w
waszych krajach bez przeszkód zatwierdzić prawa sankcjonujące grzech.
Szerzy się zafascynowanie fałszywymi religiami i fałszywymi idolami.
Mój Kościół się rozpada, a większość Moich wyświęconych sług nie kładzie już
nacisku na niebezpieczeństwo grzechu i na prawdę o życiu wiecznym.
Nienawiść, wojny, chciwość, pożądliwość, zazdrość i miłość własna współtworzą ze
sobą jeden fałszywy stan rzeczy, który nie przypomina w niczym Prawdy Mojego
Nauczania.
Wtedy już, w Ogrodzie Getsemańskim, wiedziałem, że Moja Śmierć na Krzyżu nie
będzie postrzegana przez to obecne pokolenie jako to, czym ona była. Sprawiło to
ból, który przeszył Moje Serce jak mieczem.
Ofiara, którą uczyniłem dla człowieka, aby go odkupić w Oczach Mojego Ojca, nie
jest dzisiaj rozpoznawana. O, jak wiele zostało przez nich zapomniane. I jakże
wiele nie zostało im powiedziane. A wszystko to ma związek z grzechem tolerancji,
który prezentowany jest światu jako coś dobrego.
Wojny i nienawiść rozprzestrzeniają się jak wirus, ponieważ są zaplanowane przez
złego. Ból Moich wyznawców zjednoczy się z Moim bólem, kiedy staną się oni
świadkami sprośności, jakie będą propagowane przez tych przywódców rządów,

którzy postępują zgodnie z kłamstwami, wytłoczonymi w ich duszach przez
szatana.
Szatan i jego demony posiadają wielką siłę. Nawet przez jeden moment nie
wierzcie w to, że jest łatwo rozluźnić uchwyt, który oni zacisnęli wokół osoby,
która dopuściła do tego, by oni spenetrowali jej duszę. Oni nie poddają się łatwo i
powstrzymują te dusze, które chcą się do Mnie, do ich Jezusa, zwrócić o pomoc —
paraliżując je bezsilnością.
Dla tych dusz modlitwa jest torturą. Jej słowa nie wyjdą z ich ust. Na samą myśl o
Mnie będą odczuwać kompletną awersję. Nawet gdyby zechcieli tego spróbować,
okaże się to żmudnym przedsięwzięciem.
Ci zaś, którzy twierdzą, że są dobrymi ludźmi, którzy nie krzywdzą innych, ale
którzy Mnie, Jezusa, nie akceptują w ich życiu, niech się dowiedzą: Nie jesteście
wyznawcami Chrystusa. Jeżeli do Mnie nie przyjdziecie, nie możecie zostać
przyjęci do Królestwa Mojego Ojca.
Wejście do Królestwa Mojego Ojca wymaga przygotowania. Szatan potrafi tak
szybko coś zaaranżować, aby odwrócić uwagę dusz, że wielu będzie tym
zaskoczonych.
Te czasy, kiedy na świecie zapanuje wielki niepokój i brak poczucia obecności
Mojego Ojca, Boga Wszechstwórcy, mogą zakończyć się tylko na jeden sposób:
Katastrofą. Kary zostaną wylane na cały świat w celu ocalenia ludzkości, w celu jej
oczyszczenia.
Jeżeli ludzie odmówią słuchania, to nie usłyszą Prawdy.
Prawda ocali nie tylko ich życie na ziemi, ale obdarzy ich Życiem Wiecznym.
Rezultatem braku przyjęcia Prawdy będzie śmierć obojga: ciała i duszy.
Nadszedł czas dla ludzkości, aby dokonała wyboru. Ja nie mogę ich zmusić, aby
Mnie naśladowali. Mimo wszystkich darów, łask i cudów, którymi są obdarzani, oni i
tak odwrócą się plecami.
Mimo całego Mojego Miłosierdzie niektórzy będą stawiać nadal śmierć ponad
życiem.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.04, 14.55
Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, by ukarać te rządy, które się
sprzysięgają, aby skrzywdzić Moje dzieci

Moja najdroższa córko, pragnę, abyś się dowiedziała, że Moje Miłosierdzie jest
olbrzymie, także w czasie, gdy świat będzie musiał przetrzymać wielkie
oczyszczenie, które raczej nie będzie przyjemne.
Jestem oceanem Miłosierdzia i zaprowadzę wielkie zmiany, aby być pewnym, że
wszystkie Moje dzieci zostaną ocalone od katastrofy. Katastrofa, o której do was
mówię, ma związek z planem tajemnej władzy zła na świecie, która próbuje
kontrolować każdy naród dla swojego własnego, niecnego profitu.
Tak wiele z tych dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go
nie uzna. Będą nadal bezdusznie zadawać cierpienie tym, nad którymi posiadają
kontrolę, i nie przyjmują do wiadomości, że ich grzechy nie ujdą uwadze. Mogą
walczyć przeciw Mocy Mojej Dłoni, ale Moja Ręka spadnie na nich z góry i ich
zniszczy.
Z czasem rozpoznają Moc Boga, ale dla wielu z nich będzie za późno.
Każde Moje Dzieło, włączając w to wspaniałe cuda, zostanie już wkrótce
dostrzeżone przez całą ludzkość. Uczynię wszystko, co mogę — w Moim Wielkim
Miłosierdziu, które pochłonie ludzkie stworzenie jak olbrzymi ocean — aby ocalić
ludzkość. Nie będzie takiego człowieka, który nie zostałby dotknięty przez Moje
Dary.
A kiedy to się stanie, będę stąpał po piętach tych ludzi, którzy Mnie odpychają,
chociaż wiedzą, kim Ja Jestem.
Wówczas ci światowi przywódcy, którzy nie zaprowadzą Moich Boskich Praw i
którzy będą biczować ziemię swoim okrucieństwem skierowanym przeciwko Moim
dzieciom, zostaną powaleni. Jednak wtedy nie pozwolę im już uciec przed Moją
Boską Sprawiedliwością.
Są oni ostrzegani — tym Orędziem — aby natychmiast się powstrzymać. Muszą
modlić się o przewodnictwo, jeżeli czują się nieswojo lub są pod presją, by nałożyć
na narody prawa, powodujące niedolę.
Daję im ten obecny czas, aby zaniechali tego, co zamierzają, i Mnie poprosili, abym
im pomógł sprzeciwić się temu nikczemnemu reżimowi, który jest zaplanowany
przeciwko ich własnym rodakom.
Oni wiedzą, o czym Ja mówię.
Ja jestem Stworzycielem ludzkiej rasy. Znam wszystkie Moje dzieci. Wiem, co one
widzą. Wiem, co one czują. W jaki sposób myślą. Oraz znam tych spośród nich,
którzy się sprzysięgli, aby dokonać czynów, które spowodują straszliwe cierpienie
ludzi na całym świecie.
Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby sprowadzić was z powrotem do oazy Mojego
Królestwa.
Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, by ukarać te rządy, które się sprzysięgają, aby
skrzywdzić Moje dzieci. Nie dostaniecie pozwolenia, by spowodować to cierpienie.

Gdyż tak szybko, jak tylko wprowadzicie prawa — zaplanowane, by kontrolować
tych, którym służycie, a które dla Mnie są obrzydliwością — tak szybko Ja ześlę taką
karę, że żadnemu człowiekowi nie pozostanie cień wątpliwości co do tego, co ją
spowodowało.
Jesteście Moimi dziećmi i to do Mnie musicie zawracać się o ochronę. Bez Mojej
ochrony znajdziecie się na łasce szatana.
Obyście nie zapomnieli, że szatan nienawidzi was wszystkich. Jednak dzięki jego
imponującym i przebiegle zwodzicielskim metodom towarzyszycie mu jak
niewolnicy w jego gonitwie za władzą.
Jeżeli wybierzcie władzę na tej ziemi — władzę, która może was wynieść na szczyty
i dać wam uznanie, jakie należne jest Panu — zostanie odrzuceni.
To ostrzeżenie jest wam dawane, aby zyskać pewność, że rozumiecie, że istnieje
tylko jeden Stworzyciel. Tylko jeden, który stworzył ludzkość. Tylko jeden, który
ma władzę, aby dać kres wszystkiemu, co istnieje na ziemi.
Bóg Najwyższy
Stworzyciel wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.06, 23.05
Światło Boga jest obecne w każdym jednym z was
Moja wielce umiłowana córko, aby Mnie prawdziwie kochać, musisz patrzeć na
innych Moimi Oczami.
Kiedy przyglądasz się innej osobie, patrz ostrożnie i próbuj ujrzeć Moją Obecność,
gdyż Ja znajduję się we wszystkich duszach, nawet tych poczerniałych.
Jestem tam. Patrz, a Mnie zobaczysz. Jest to jedna z najbardziej nadzwyczajnych
łask, ofiarowanych przez Mojego Wiecznego Ojca każdemu z Jego dzieci.
Światło Boga jest obecne w każdym jednym z was.
Ono jest miłością, a każda dusza posiada umiejętność kochania.
Kiedy spojrzycie na innych Moimi Oczami, odczujecie miłość, a ona dotknie waszej
duszy w taki sposób, że nie będziecie w stanie się jej przeciwstawić. Miłość ta jest
rzeczywista, a jednak nie potraficie jej ujrzeć czy też dotknąć. Będzie wam też
trudno wyjaśnić ją innym. A jednak ona ma miejsce.
Gdyby wszystkie Boże dzieci na świecie potrafiły czcić Boską Obecność Mojego Ojca
w Jego dzieciach, wówczas pokój rządziłby światem. Szukajcie miłości, a ją
znajdziecie.

Przeznaczcie trochę czasu na rozważenie tego, co wam teraz powiem. Światło
Bożej Miłości jest jak lśniąca gwiazda — obecna w każdej duszy. U niektórych
świeci ona jasnym blaskiem i czujecie, że miłość tej osoby was otula. U innych nie
jest ona niczym więcej jak zanikającym migotaniem, trudna do odkrycia, a jednak
jest ona w nich obecna.
Kiedy patrzycie jedni na drugich, myślcie o tym w ten właśnie sposób. Bóg stworzył
każdego z was. W Jego Oczach jesteście braćmi i siostrami. Przynosi Mu to tak
wiele radości, kiedy widzi, że Jego dzieci okazują sobie wzajemnie miłość i
szacunek.
Kiedy one walczą pomiędzy sobą, powodując niedolę i cierpienie u innych, odczuwa
On okropny ból. Rani Go to — tak jak każdego rodzica, kiedy Jego dzieci nie dzielą
się Jego Miłością, tą Miłością, dzięki której zostali stworzeni.
Pamiętajcie także, że kiedy krzywdzicie jeden drugiego, to krzywdzicie Mojego
Ojca. On odczuwa ból, który zadajecie Jego dzieciom.
Przy następnej okazji zastanówcie sie dwa razy, zanim surowo kogoś osądzicie czy
okażecie komuś nienawiść. Kiedy bowiem czynicie takie rzeczy, nie podoba się to
Mojemu Ojcu.
Jeżeli ktoś was zrani, módlcie się za niego. Gdyż to pojawiające się między dwoma
ludźmi napięcie i niedostatek miłości są spowodowane przez złe duchy.
Wznieście się ponad tę pokusę. Miłujcie innych. Traktujcie ich z szacunkiem.
Spoglądajcie na nich Oczami Boga. A kiedy to uczynicie — znajdziecie miłość.
Będzie wam łatwiej żyć obok siebie i akceptować błędy innych.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.07, 11.00
Najświętsza Maria Panna: Wylewam nad nimi krwawe łzy i ciężko Mi na Sercu
Moje dziecko, proszę, módl się za Moje zagubione dzieci, których z dnia na dzień
jest coraz więcej. Oni nie wierzą, nie potrafią uwierzyć w Mojego Syna, i kierują
się w inną stronę.
Wylewam nad nimi krwawe łzy i ciężko Mi na Sercu. O, jak bardzo są zagubieni i
jakąż odczuwają pustkę.
Modlę sie, aby Bóg w Swym Miłosierdziu otworzył wkrótce ich zatwardziałe serca.
Ostrzeżenie jest blisko, Moje dziecko. Moje dzieci muszą się przygotować. Ci,
którzy unikają tych Świętych Orędzi od Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca,
będą musieli zdać z tego sprawę przed Bogiem.
Wielu zaszkodziło tej Misji i zachęciło dusze, aby od niej odeszły. Wiele z tych dusz
zmarło od tego czasu — w grzechu śmiertelnym. Gdyby modlitwy dane ludzkości w

postaci Krucjat Modlitwy zostały przez nich zaakceptowane, wówczas mogłyby
zostać ocalone.
Tym, którzy nie przyjmą tych Orędzi, nie wolno współpracować ze złym, aby
podkopywać Słowo Boże. Musicie modlić się o pomoc potrzebną, abyście mogli w
sobie odnaleźć pokój.
Zostało przepowiedziane, że prorok czasów ostatecznych nie będzie uznany,
pomimo że poprzez rozprzestrzenianie się Słowa Bożego osiągnięty zostanie ogrom
nawróceń.
Jeżeli odrzucacie tę pomoc — która w tym czasie jest wysyłana z Nieba, aby
umożliwić wam zbawienie waszych dusz — czynicie to na własne ryzyko.
Nie urągajcie Mojemu Synowi, nie racząc nawet ich wysłuchać. Najpierw musicie te
Orędzia z Nieba usłyszeć — a uszy możecie sobie zatkać, ale dopiero po ich
przeczytaniu.
Wasza wolna wola oznacza, że możecie wybrać, którą ścieżką zechcecie podążyć.
Wasza wolna wola nie oznacza jednak, że macie prawo do umyślnego bluźnienia
przeciwko Duchowi Świętemu.
Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy.
Wasza dusza zostanie rozświetlona i ujrzycie, jakich dobrych i jakich złych czynów
dokonaliście przez całe życie. Na tym etapie wielu z was przyjmie Miłość Boga z
otwartymi ramionami. Niestety, wielu będzie zbyt upartych, aby zaakceptować
własne złe dokonania. Zostaną odrzuceni precz i będą okrutnie cierpieć.
Bądźcie zawsze gotowi. Czasu jest niewiele.
Wasza umiłowana Matka
Matka Boża
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.08, 19.00
Ogłoszenie Mojego Drugiego Przyjścia odbędzie się znienacka
Moja wielce umiłowana córko, proszę wszystkich Moich wyznawców, aby byli w tym
czasie silni.
Moje Święte Słowo, Mój podarunek dla ludzkości, który dawany wam jest poprzez
te Orędzia, stanie się głównym celem zmasowanej krytyki.

Musicie być silni, podczas kiedy Moje słowo jest rozrywane i poniżane. Będzie to
bardzo trudne, ale musicie przetrwać tę udręką, jest to bowiem zaledwie
początek.
Wróg się podniesie i będzie je niszczył, choć orędzia te są dawane każdemu z was,
aby dusze mogły zostać ocalone.
On odlicza każdą duszę, którą uprowadza, i odwodzi ją od Moich Orędzi. Robi to,
najpierw kusząc wierzących, których zwodzi, aby nie współdziałali ze Mną dla
ratowania ich braci i sióstr. On nie chce, abyście się modlili, aby uratować ich
dusze.
Wszyscy słudzy Mojego Kościoła, którzy wam zabraniają odmawiania tych Krucjat
Modlitwy, potrzebują waszych modlitw. Nie mogą oni sprawić, że Moje modlitwy
nie będą odmawiane. A kiedy to robią, potrzebują waszej pomocy. Niestety wiele
dusz zostanie odwiedzionych od Mojej Misji, która jest ostatnią tego rodzaju misją
na ziemi.
Czasy te staną się świadkami narastającego rozłamu w Moim Kościele. Podczas gdy
jedna strona cierpi, broniąc Mojej Ewangelii, ta druga próbuje Mój Kościół
wynaleźć na nowo, zmodernizować Moje Nauki i wprowadzić w Moim Kościele
prawa, które sieją zgorszenie.
Powstańcie z odwagą i się zjednoczcie, gdyż ten czas jest już prawie przy was, i
(wkrótce) usłyszycie o tych nowych praktykach, z których żadna nie trzyma się
Mojej prawdziwej Ewangelii, Mojego Nauczania czy też Prawdy.
Te trudności spiętrzą się przed wami jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie,
poczujecie się jakby złapani w pułapkę. Będziecie się czuć bezsilni i popłyną wasze
łzy.
Wasza słabość stanie się waszą siłą. To przez wasze cierpienie — kiedy
doświadczycie tego okropnego biczowania — staniecie się mocni.
Za każdą próbę, jaką wycierpicie w Moje Imię, uczynię was jeszcze silniejszymi.
Wytrwajcie, a Ja pobłogosławię was łaskami mocy, odwagi i siły przekonywania.
Jesteście w świecie Moją armią, Moim promieniem światła. Zostanie uczynione
wszystko, aby zgasić to światło, ale to spełznie na niczym.
Promień waszego światła, wasza miłość do Mnie, zostanie rozjaśniony i stanie się
jak świetlny strumień, a następnie jak wielki ogień. Ten ogień Ducha Świętego,
który obejmie każdego z was, rozszerzy swoje płomienie na wszystkie zakątki
świata.
To wy będziecie tymi, Moja drogocenna armio, którzy to zrobią. Będziecie
prowadzeni przez Niebo. Będziecie przeć naprzód. Stratujecie armię zła, armię
tych biednych dusz, które są poświęcone szatanowi, a one będą wobec was
bezsilne.
Wkrótce potem Chwała, z jaką zostanę zapowiedziany, zostanie ogłoszona światu.

Ogłoszenie Mojego Drugiego Przyjścia odbędzie się znienacka. Będzie więc ono
nieoczekiwane, chociaż będziecie dobrze przygotowani. A wówczas zostanie wam
udzielony wspaniały Dar Życia Wiecznego.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.09, 21.31
Ta nowa, jedna światowa religia oddawać będzie cześć bestii
Moja wielce umiłowana córko, wiele dusz zachowuje w obecnym czasie czujność,
kiedy obserwują gwałtowne zmiany w Moim Katolickim Kościele; zmiany, jakie
zaczynają się teraz ujawniać.
Liczne znaki zaczynają wskazywać na to wszystko, co Ja prorokowałem przy twoim
udziale. Można zauważyć już brak dogodnych możliwości do uczestniczenia we
Mszach Świętych. Najświętsza Eucharystia nie jest już łatwo dostępna. Sakrament
Spowiedzi Świętej jest ograniczony w wielu z Moich kościołów. (W Polsce sytuacja
ta wydaje się nie być jeszcze tak dramatyczna – nasz przyp.)
Sporo Moich Kościołów nie ma już kapłanów, aby nimi zarządzali. W tym czasie
ucisku tak wielu opuszcza Moje Kościoły, że wkrótce te kościoły zostaną oddane
komercjalnym właścicielom.
Jako że wiara chrześcijan jest poddawana próbie, jest istotne, aby kontynuować
odmawianie Moich Modlitw Krucjaty. Wkrótce do Kościoła Katolickiego i innych
Chrześcijańskich Kościołów zostaną wprowadzeni nowi słudzy.
Różnice religijne zostaną zamazane, z początku tylko te marginalne. Niemniej,
po upływie krótkiego czasu, już nie rozpoznacie Moich Nauk, zanikną one
bowiem prawie niezauważalnie. W ich miejsce pojawi się seria niejasnych, ale
poetycznych sformułowań, które będą promować tolerancję grzechu.
Kłamstwa te, zaprezentowane niczego niepodejrzewającym, a chodzącym do
Kościoła (wierzącym), nie zostaną na początku zauważone. Z czasem jednak
zacznie się gdzieś głęboko zakradać pewne niedające spokoju przeczucie, że coś tu
jest nie w porządku.
Ostatecznym oszustwem będzie zastąpienie Najświętszych Sakramentów
poprzez pogańskie rytuały.
A wszystkiemu będzie przewodził Fałszywy Prorok, który będzie twierdził, że jest
najwyższym kapłanem, stojącym ponad wszystkimi religiami, połączonymi po
prostu w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia oddawać będzie cześć bestii.
Ci wszyscy, którzy będą ślepo ją wyznawać, zostaną pożarci przez bestię i będą
straceni dla Mnie na zawsze.

Tempo, z jakim to wszystko nastąpi, zaskoczy Moich wyznawców. Ten plan jest
ostrożnie przygotowywany. Kampania, aby zjednać sobie wrogo nastawionych
do tego planu chrześcijan, tak żeby zaakceptowali te świeckie reguły, jest
prowadzona po mistrzowsku.
Ta kampania jest planowana wśród wielu narodów przez jedną grupę, która
wykorzystuje wybitne osobistości, sławnych ludzi i figurantów, z których wszyscy
cieszą się szacunkiem większości — by ci popierali ich podłe kłamstwa.
Ostrzegam was. Nie akceptujcie kłamstw. Nie angażujcie się w plan bezczeszczenia
Mojego Świętego Imienia.
Wasz Jezus
Król i Odkupiciel całej ludzkości
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.10, 21.50
Pogaństwo zostanie narzucone wszystkim Kościołom Boga
Moja wielce umiłowana córko, powiedz światu, że musi wreszcie przebudzić się ze
swego letargu. Jeżeli tego nie zrobi, to nie uda mu się dostrzec, jak rozwijają się
te nikczemne plany, które przepowiedziałem jakiś czas temu.
Mówię o światowej władzy, która przygotowuje spisek, aby zniszczyć
chrześcijaństwo.
Kościół Mój jest rozbierany kamień po kamieniu. Moi wyświęceni słudzy są z
premedytacją przypierani do muru poza granice ich wytrzymałości.
Kościół Mój jest także bezczeszczony przez tych, którzy praktykują adorację
bestii.
Ci zdradzieccy oszuści nie są chrześcijanami. Praktykują oni okultyzm i przenikają
przez wszystkie organizacje, włączając w to rozmaite kościoły i różne religie. Ich
celem jest w szczególności Kościół Katolicki.
To jest kościół, którego najbardziej nienawidzą. Ich kłamstwa mają spowodować,
żeby katolicy czuli się zbyt zażenowani, by powstać i bronić swojego Kościoła.
Ich kłamstwa sprawiły, że wszystkim chrześcijańskim kościołom ciężko jest bronić
Świętych Sakramentów, jakie wprowadził Bóg.
Pogaństwo zostanie narzucone wszystkim Kościołom Boga i biada takiemu
człowiekowi, który powstanie, by bronić Prawdy Bożej.
Nadszedł czas na podział ludzkości. Przybędę i podzielę ziemię.
Wierni Moim Naukom zostaną zabrani na Moje Łono. Ci, którzy opierają się Bogu i
złorzeczą przeciwko Prawdzie, zostaną odrzuceni precz.

Walka się już rozpoczęła. Widać to jak na dłoni.
Istnieje jednak jeszcze czas, aby dokonać wyboru — mianowicie wyboru pomiędzy
kłamstwami tej satanistycznej grupy, której członkowie przychodzą przebrani za
owce, a Prawdą, która będzie wam przedstawiana jako kłamstwo.
Musicie być w pogotowiu, przez cały czas. Miejcie otwarte oczy. Odwracajcie się
tyłem, kiedy Mojemu Imieniu, Mojemu Ciału i Mojemu Słowu będzie się bluźnić.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.11, 10.03
Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te zdrożne prawa
Moja wielce umiłowana córko, trudności, na jakie napotykają Moi uczniowie, są
dwojakie.
Po pierwsze muszą być świadkami kłamstw, jakie na waszych oczach promują
światowe rządy i jakie są wam przez nie narzucane. Kłamstwa te, w postaci
nowych, proponowanych ustaw, nowych idei czy nowych przepisów, mają na celu
tylko jedną rzecz: Przeciwstawienie się Przykazaniom Bożym. Są to prawa
tolerancji, które pozwolą na swobodne wprowadzenie do waszych konstytucji i
kościołów aktów (prawnych) opartych na grzechu.
Druga udręka będzie spowodowana represjami, jakim będziecie poddawani, jeżeli
się poważycie głosić Prawdę Słowa Bożego. Ośmielisz się powiedzieć Prawdę, Moja
córko, a zostaniesz zaciekle zaatakowana. Następnie zostaniesz oskarżona o antychrześcijańską postawę i brak tolerancji.
Czy widzicie, jak działa szatan? Zwodzi on słabe dusze, by uwierzyły w kłamstwa i
zaakceptowały grzech, traktując grzech tak, jakby on wcale nie istniał.
Ludzie ci, wzajemnie się popierając, wzmagają we wszystkich narodach nacisk, aby
zniszczyć Moje kościoły chrześcijańskie, a grzech ustanowić normą. Ich celem jest
uciszenie Moich wyznawców jak i uniemożliwienie im otwartego głoszenia Prawdy
Mojego Świętego Słowa.
Będziecie cierpieć z powodu tej obrzydliwości. Cierpiąc, nie zapominajcie, że Ja
osobiście jednoczę się ściśle z waszymi sercami.
Proszę was, pozostańcie silni — dla Mnie. Musicie się modlić za te biedne,
uwiedzione dusze, ponieważ są one pionkami w tej nieuczciwej grze, ukartowanej
przez tych, którzy czczą szatana.
Nie dajcie się zwieść, bo właśnie wtedy, gdy pomyślicie, że ich niegodziwość,
przebrana za tolerancję i miłość do praw człowieka, już usidliła ludzkość — to
właśnie wówczas walka się nasili.

Ręka Mojego Ojca uderzy z taką siłą, że oni, ci zdrajcy, zostaną unicestwieni. Nigdy
nie wolno wam poddawać się rozpaczy i dopuszczać myśli, że grupa ta pokona
Moich uczniów. Oni nigdy nie będą w stanie tego uczynić, chociaż od czasu do
czasu będzie się wydawać, że tak się właśnie stało.
Obudźcie się, Moi wyświęceni słudzy. Nie wolno wam dopuścić do tego, aby wami
poniewierano czy wciągnięto was w ten przebiegły plan, nakreślony w celu
oszkalowania Słowa Bożego.
Musicie zachować Moje Nauczanie, Moje — waszego Zbawiciela, i nigdy się Mnie
nie zapierajcie. Nawet jeżeli będziecie kuszeni, aby tak uczynić. Jednak wielu
z was się Mnie wyprze, akceptując te zdrożne prawa.
Jeżeli to zrobicie, będę na was czekał; bowiem, kiedy Mnie wezwiecie — Ja was
podtrzymam. Dzięki Mojej Boskiej Interwencji was podźwignę.
Proszę, odmawiajcie tę Litanię (3) O obronę Słowa Bożego
O Jezu drogi, uchroń nas przed kłamstwami obrażającymi Boga.
Obroń nas przed szatanem i jego armią.
Pomóż nam jeszcze bardziej kochać Ciebie.
Podtrzymaj nas w naszym zmaganiu.
Broń nas, by utrzymać naszą wiarę.
Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia.
Dopomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.
Umocnij naszą wolę, abyśmy byli Twoimi prawdziwymi uczniami.
Daj nam odwagę.
Daj nam ufność.
Prowadź nas na ścieżce Prawdy.
Obroń nas przed wrogiem.
Wylej na nas Twoje ochronne Łaski.
Pomóż nam unikać pokusy.
Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca.
Dopomóż, abyśmy trwali wiernie przy Tobie przez cały czas.
Amen.
Idź, Moja armio, w ciszy i pokoju, wiedząc, że jestem blisko waszych serc, także
teraz, w tych przerażających czasach. Kiedy jesteście samotni, czujecie się
zagubieni lub opuszczeni, pamiętajcie o tym, że to właśnie wtedy jestem najbliżej
was. To jest czas, kiedy wasza słabość przekształci się w wielką moc, tak samo jak
domniemana moc waszego wroga rozpłynie się w nicości.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.12, 23.15
Dwanaście narodów w Nowym Raju będzie żyć na różnych poziomach
Moja wielce umiłowana córko, Moja miłość jest tak potężna, że jest odczuwana
obecnie przez tych, którzy nie znają Boga.

Pomimo zła, jakie jest w świecie obecne, ludzie w swoich sercach będą czuć w tym
czasie miłość do bliźnich, co stoi w sprzeczności do zepsucia obecnego w ich
duszach — i to ich zadziwi.
Miłość ta tak nieoczekiwanie przepłynie przez ich dusze, że wielu rozpłynie się we
łzach. Te łzy miłości — tak przeczystej w ich sercach — wstrząsną nimi do głębi. Nie
będą mogli sobie wyjaśnić, dlaczego darzą swoich braci i siostry takimi uczuciami.
Przeżyją także tę prawdziwą i unikalną miłość do swojego Stworzyciela, Boga Ojca.
Mimo tego nie uznają Jego istnienia. Natomiast będą się dziwić i pytać siebie
samego:
Czym jest ta niesamowita i potężna miłość, którą odczuwam w swoim sercu? Jak to
jest możliwe, skoro Bóg nie istnieje? W jaki sposób potrafię odczuwać taką miłość,
skoro jestem zaledwie produktem ewolucji? Zlepkiem cząsteczek powstałych z
ziemi?
Prawda, Moje dzieci, jest następująca: Nie jesteście cząstkami ziemi, reliktami
upływającego czasu. Jesteście żyjącymi istotami, żyjącą duszą, która ma możność
żyć wiecznie, bez końca.
Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierworodnych rodziców.
Możecie się z tego naśmiewać, kpić czy robić sobie żarty, uważając to za opowieść
ze świata bajek, ale Prawda jest taka, że żyjecie życiem pozbawionym
doskonałości. To życie pełne cierpienia jest skutkiem grzechów waszych
pierworodnych rodziców. Skażeni ich grzechem, jesteście zaślepieni na Prawdę
Bożą, za sprawą tego samego węża, który zwiódł także ich.
Wierzycie, że ten świat, w którym żyjecie, świat materii, jest prawdziwym
światem, i że materia ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie.
Wasze ciała się starzeją. Wasze zdrowie ulega zniszczeniu. Z czasem wasze ciało
umiera. Jeżeli zaniedbacie waszego ducha, waszą duszę — jesteście niczym.
Uznajcie to, że każdy z was jest dzieckiem Boga, a wasze życie na ziemi nabierze
większego sensu, bo wtedy będziecie żyć życiem według Prawa Bożego. Wasze
życie zostanie przedłużone i otrzymacie wspaniały Dar: Życie Wieczne.
O, gdyby pokazano wam to życie tylko przelotnie, choćby przez jedną godzinę,
nigdy już więcej nie obrażalibyście Mojego Ojca. Musicie się dowiedzieć, że
otrzymacie następujące te Dary:
Będziecie żyć z całą swoją rodziną, z tymi, którzy zmarli w stanie łaski
uświęcającej, i tymi, którzy uformują resztę Mojej armii na ziemi.
Wasze ciało zostanie oczyszczone i na nowo doprowadzone do stanu perfekcji, w
oparciu o wiek życia, w którym przyjęliście Miłość Bożą.
Będziecie żyli w miłości i pokoju ze swoimi najbliższymi i swoimi bliźnimi. Nikt z
was nie będzie miał pragnień, które się nie spełnią.

Dwanaście narodów w Nowym Raju będzie żyć na różnych poziomach. Na
najniższym poziomie będą miasteczka i wioski, i wszystkie będą współtworzyć siłę
sprawczą dla pokoju, miłości, szczęścia i zadowolenia. Nikomu niczego nie będzie
brakować. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem i będę rządził pośród nich, w
Mistycznym Zjednoczeniu.
Dalej będą istnieć wyższe poziomy. Będą one spajać wszystkie narody, w jedności z
Moim Nauczaniem, a wszyscy ludzie będą współżyć w całkowitej harmonii — ze
sobą, z żyjącymi na ziemi zwierzętami, zarówno tymi dużymi jak i małymi.
Wszyscy będą żyć dzięki pożywieniu z Drzewa Życia. Nikomu nie będzie brakować
pokarmu.
Istnieć będzie rząd złożony ze wszystkich narodów. Będzie on stał na straży tego,
aby wszystko odbywało zgodnie z Moimi Naukami. Święci i apostołowie będą rządzić
Moimi organami władzy.
A to wszystko będzie trwać tak długo, aż nastąpi koniec, kiedy to będzie miało
miejsce drugie zmartwychwstanie tych, którzy zmarli, i kiedy nastąpi ostateczna
konfrontacja.
Szatan, razem ze swoimi demonami, zostanie uwolniony na krótki okres czasu.
Wówczas to wszelkie zło zostanie zniszczone. Miłosierdzie Moje ostatecznie
zostanie ujawnione światu w Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi, połączonych w
jedność.
A wtedy wszystko zostanie ujawnione — Misterium Boga zostanie bowiem ukazane
wszystkim w swojej pełnej i ostatecznej Chwale.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.13, 16.10
Zostanie przeprowadzona światowa akcja masowych szczepień, które przyniosą
wam śmierć, o ile je zaakceptujecie
Moja wielce umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie zaczynają
obecnie w świecie się realizować.
Jeden światowy rząd, który powstał pośród tych narodów, które niestrudzenie ze
sobą współpracują, praktycznie zakończył swe przygotowania i wkrótce zostanie
zaprezentowany światu.
W ślad za nim powstanie jedna światowa religia — obrzydliwość w Oczach Mojego
Ojca.
Mój kościół został skażony przez wrogów w jego łonie, tych wilków w owczej
skórze. Oszukują oni wszystkich, z którymi mają do czynienia.

Zostanie przeprowadzona światowa akcja masowych szczepień, które przyniosą
wam śmierć, o ile je zaakceptujecie.
Oto czas, kiedy tylko modlitwa, i to dużo modlitwy, może złagodzić rezultat tego
strasznego zła, które wprowadzane jest przez elitarną grupę ludzi będących u
władzy.
Działają oni w każdym segmencie waszych rządów, a ci, którzy codziennie
pracują z nimi u ich boku, wiedzą, co oni robią.
Są tak przebiegli, że przedstawią każdy nikczemny czyn jako wielkie osiągnięcie,
jako wspaniałą przysługę oddaną ludzkości. Zrobią wszystko, co w ich mocy, aby
oszkalować wszystko, co dotyczy Boga.
Będą rozprzestrzeniali i popierali pogaństwo. W Bożych dzieciach, które
przyjmą ich prawa i nauczanie, zalęgnie się bezbożność.
Musicie modlić się o ochronę, ale ponad wszystko musicie modlić się za te dusze.
Ponieważ Moj Ojciec zamierza je ukarać. Dosięgnie każdego jednego z nich i go
zniszczy. Bez waszych modlitw będą oni zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora
ognia.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.14, 18.10
Ci , którzy mordują z zimną krwią, mogą zostać ocaleni za przyczyną waszych
modlitw
Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wierz — choćby przez moment — że ci,
którzy popełniają straszliwe grzechy i których złe postępki powodują, że w tym
świecie jest tyle okrucieństwa, że i oni nie mogą zostać ocaleni.
Ci, którzy mordują z zimną krwią, dokonują egzekucji na swoich ziomkach lub
mordują swoje własne dzieci żyjące w łonie (matek), mogą zostać ocaleni za
przyczyną waszych modlitw.
Wiele takich dusz nie będzie starać się o odpokutowanie w Moich Oczach, ponieważ
nie widzą nic złego w tym, co robią. Ich zbawienie zależy od waszych modlitw.
Są to dusze, za którymi najbardziej tęsknię.
Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że tylko i wyłącznie przy udziale
cierpienia dusz ofiarnych i modlitw Moich uczniów mogą one dostąpić zbawienia.
Nawet tacy, którzy świadomie czczą szatana i którzy wiedzą, że Ja istnieję, a
pomimo tego nadal szydzą sobie ze Mnie, także oni mogą zostać ocaleni od
potępienia wiecznego.

Nalegam na was, abyście Mnie wzywali, poprzez tę Krucjatę Modlitwy, aby
poszukiwać odkupienia dla tych dusz w stanie grzechu śmiertelnego, które
popełniają morderstwo.
Krucjata Modlitwy (80) Za dusze tych, którzy są mordercami
O drogi Jezu,
błagam Cię o miłosierdzie dla tych,
którzy popełniają morderstwo.
Usilnie proszę o ułaskawienie dla tych,
którzy żyją w grzechu śmiertelnym.
Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i problemy,
abyś otworzył Swoje Serce
i przebaczył im ich grzechy.
Proszę Ciebie, abyś osłonił wszystkich tych,
którzy mają w swoich duszach złe intencje,
Swoją Najdroższą Krwią,
tak aby zostali obmyci do czysta
ze swych nieprawości.
Amen.
Pamiętajcie, Moi wyznawcy, że nawet jeżeli ich grzechy przyprawiają was o
mdłości — to te dusze potrzebują waszej pomocy.
Zły zainfekował te dusze i wiele z nich nie ma pojęcia o różnicy pomiędzy dobrem a
złem.
Te właśnie dusze są przyczyną Mojej największej udręki i bólu. Moje cierpienie
jest tak przedłużane (w czasie), aby każda jedna z nich mogła być zbawiona.
Idźcie, Moi uczniowie, i pozwólcie, aby Moja Miłość i pokora zalały wasze serca, tak
abyście dzięki waszej hojności w cierpieniu dopomogli w zbawieniu tych biednych,
zagubionych dzieci Boga.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.15, 23.30
Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną
Moja wielce umiłowana córko, jakże ważne jest zrozumienie tajemnicy dotyczącej
zmartwychwstania zmarłych.
Kiedy Ja umarłem, będąc człowiekiem w ciele fizycznym, unicestwiłem waszą
śmiertelność. Moja śmierć nie tylko wyzwoliła was od śmierci, ale i od grzechu po
śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu obdarzyła was darem nieśmiertelności w Moim
Nowym Królestwie.

Ponieważ umarłem tak jak człowiek — umarłem śmiercią, jaką umierają ludzie
śmiertelni. Dlatego kiedy ktoś umiera, stanie się nieśmiertelny, jeżeli znajduje
się w stanie łaski uświęcającej.
Kiedy zmartwychwstałem, obdarzyłem tym Darem tych, którzy obecnie znajdują się
w Niebie, a którzy zmarli w stanie łaski uświęcającej. Otrzymają oni doskonałe,
nieśmiertelne ciała w Moim Nowym Raju. Ci zaś żyjący na ziemi staną się
nieśmiertelni podczas Mojego Powtórnego Przyjścia — w jednym mgnieniu oka.
Gdy tylko przebrzmi odgłos trąby Mojego wysłańca, zmarli powstaną z martwych i
wraz z tymi, których imiona znajdują się w Księdze Życia, będą cieszyć się Życiem
Wiecznym w Tysiącletnim Moim Nowym Królestwie — Mnie obiecanym przez Mojego
Ojca. Zwie się ono Nowym Rajem i wszystko, co do tej pory było śmiertelne —
śmiertelne już nie będzie.
Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.
Śmierć nie będzie miała już żadnego znaczenia, bo przestanie istnieć.
Teraz, skoro przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie
posłuchać.
Zwróćcie na to uwagę i zachęćcie tych, którzy dzisiaj, tak samo jak za dni Noego,
są pochłonięci sprawami swojego życia pełnego rozrywek — aby nie stali na tyle
głupi, aby zignorować znaki. Ci, którzy bowiem tak żyli za dni Noego, zostali, będąc
w stanie panicznego strachu, zmiecieni przez nadchodzącą falę potopu. Nie
dopuśćcie, aby doszło do tego i tym razem.
Moi wyznawcy otrzymali wyczerpujące ostrzeżenia, ale na darmo. Problem bowiem
polega na tym, że ci, którzy akceptują Prawdę, zadają się z tymi, którzy Jej nie
akceptują, co ma na nich ujemny wpływ.
Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami, i za nich się modlić. Jeżeli
nie będziecie trzymać się od nich z daleka, zostaniecie uwiedzieni przez kłamstwa i
duchy nieczyste.
Ci, którzy Mi się przeciwstawiają, pozbawiają się Mojej ochrony. I wkrótce odkryją,
że ich wynaturzony tryb życia ich sparaliżuje, choć będzie działo się to powoli.
Wówczas wykluczą Mnie (ze swego życia) i staną się niewolnikami kłamstw. Jeżeli
pozostajecie w ich towarzystwie, i wy także zostaniecie zaatakowani.
Wtedy zauważycie, że przepraszacie za to, że z waszych ust wychodzi Prawda,
Słowo Boże. To na tym właśnie etapie wyraźnie dostrzeżecie rozłam w waszym
świecie. Dar, który otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie oznaczał, że
natychmiast rozpoznacie niebezpieczeństwo, w jakim oni się znajdują.
O, gdyby tylko znali oni Prawdę, wówczas by do was przybiegli. Bo z powodu tych
wszystkich fałszywych bożków — których ubóstwiają, choć są uczynione z materii
stworzonej przez Boga — popełniają oni ten sam klasyczny błąd. Adorują
cudowność rzeczy materialnych, ignorując ich Stwórcę.

W Nowej Erze Pokoju będą posiadać o wiele jeszcze więcej, o wiele więcej
doskonałości. Ale oni nie chcą o tym słyszeć.
Będę ich zawsze kochał, ale ich brak miłości do Mnie oznacza, że nie wejdą oni do
nowego życia, które Ja dla nich stworzyłem.
To nowe życie zostało stworzone i stało się możliwe z dwóch powodów:
Umierając w ciele — pokonałem śmierć. Powstając z martwych — obdarzyłem was
Życiem Wiecznym, przez co wasze ciało nie ma już nad wami żadnej władzy.
Oto Moja Obietnica dla wszystkich Bożych dzieci. Ci, którzy przeżyją na końcu
czasów — nie umrą śmiercią fizyczną. Są pobłogosławieni. Natychmiast zostaną
przemienieni, otrzymując doskonałe ciała fizyczne, w Mistycznej Jedności z Moim
Chwalebnym Ciałem.
I to wtedy spotkają tych, którzy, umierając, zasłużyli sobie na Moją łaskę i którzy
powstaną z martwych. Wszyscy oni będą żyć w Moim Nowym Raju.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.16, 16.20
Dla licznych widzących i proroków jest to czas, kiedy jest im ciężko i czują się
samotni, ponieważ każdy z nich działa w pojedynkę
Moja wielce umiłowana córko, kiedy mówię, że wysłałem Moich proroków na świat,
oznacza to, że każdy z nich ma do wypełnienia swoistą misję. Nie ma dwóch takich
samych misji.
Ty, Moja córko, tak jak ci to już powiedziałem, jesteś ostatnim z proroków.
Ktokolwiek, kto by teraz, od czasu kiedy ty otrzymujesz te orędzia, wystąpił i
twierdził, że głosi Moje Słowo — ten nie uzyskał takiego upoważnienia ode Mnie.
Wiele godnych współczucia dusz zdecydowało, by tak postępować, aby zwrócić na
siebie uwagę, zaś w niektórych wypadkach, by odwieść uwagę innych od tych
Świętych Orędzi, danych światu po to, aby dopomóc zbawić dusze.
Przychodzę, by Boże Dzieci z naciskiem poprosić, aby posłuchały tego, co mam im
do powiedzenia, ale nie mogę ich zmusić, aby Mnie słuchały.
Nigdy nie mogę rozkazywać Bożym dzieciom, by cokolwiek czyniły — jest to
niemożliwe, gdyż otrzymały Dar wolnej woli.
Wszystko, o co mogę prosić, to to, abyście otwarły wasze serca i pozwoliły Mojej
Miłości napełnić wasze dusze. Pragnę, abyście wy wszyscy, łącznie z tymi, którzy
popełniają złe uczynki, wiedzieli, że was kocham. I z tego powodu wasze zbawienie
jest Moim najważniejszym celem. Tak czy owak, proroctwa zapowiedziane w
Księdze Objawienia już się rozpoczęły.

Ci, którzy wysłuchują Moich instrukcji i odpowiadają na Moje wezwanie, mogą
zbawić wiele dusz.
Mam takie pragnienie, aby każdy z was przyszedł do Mnie i dzielił ze Mną
Królestwo Nowego Raju.
Nie potępiam zatwardziałych grzeszników ani nie proszę was, abyście ich potępiali,
bo nie macie takiego prawa. Jeżeli kiedykolwiek potępiacie kogoś innego, nie
przemawiacie wówczas w Imieniu Boga. A jeżeli zachęcacie kogokolwiek, by
osądzał innych ludzi i ich potępiał — to odrzucacie Mnie, Waszego Jezusa.
Wzywam was wszystkich, abyście w tym czasie posłuchali jednego głosu. Mój Głos
jest jedyną rzeczą, na której musicie się skupić, jeżeli zamierzacie ocalić siebie i
wasze rodziny, waszych przyjaciół i sąsiadów. Potrzebne są teraz wszelkie możliwe
modlitwy, aby pomóc wam i waszym bliskim przygotować się na Moją Spowiedź —
czyli na Ostrzeżenie.
Ten czas jest teraz blisko.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.17, 12.30
Fala zmian nadejdzie w przeciągu bardzo krótkiego czasu
Moja wielce umiłowana córko, fala zmian nadejdzie w przeciągu bardzo krótkiego
czasu.
Tak wielu ludzi na świecie nareszcie zrozumie sens ich życia oraz — co jest
ważne, a co nie jest.
Ten nadchodzący czas musicie potraktować jako okres przygotowania do Nowego
Raju na ziemi. Nie wolno się go obawiać.
Tym, którzy już Mnie znają, powiedziałem — musicie Mi całkowicie zaufać. Tym,
którzy Mnie nie znają, Prawda zostanie objawiona po raz pierwszy.
Moi uczniowie muszą teraz zacząć odmawiać Moje Krucjaty Modlitwy, włącznie z
Krucjatą numer (43), aby ocalić dusze w czasie Ostrzeżenia — tak aby odnowa
ziemi nastąpiła zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.
Gdy tylko Prawda zostanie objawiona, Moje Najświętsze Orędzia muszą być w
szybkim tempie wszędzie rozpowszechniane. Kiedy to nastąpi, wielu zostanie
uczulonych na oszustwa, z którymi będą mieli do czynienia w swoich krajach.
Nauczą się, jak rozpoznać antychrysta, i będą w stanie przyszykować się na udrękę
z jego strony.
Obecnie nadszedł czas, abyście się zjednoczyli z Moim Najświętszym Sercem.
Jeżeli będziecie w jedności ze Mną, będziecie znajdowali się pod ochroną.

Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.18, 18.00
Bóg Ojciec: Wkrótce Mój Syn zostanie wysłany, aby ujawnić Prawdę o
Stworzeniu ludzkości
Moja wielce umiłowana córko, blisko jest czas, kiedy ponownie wyślę Mojego
Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zgromadził wszystkie Moje dzieci w Moim
Sercu.
Moje Serce, źródło wszelkiego Życia, otworzy się, aby zebrać wszystkie Moje
dzieci w jedną całość.
Moja Obietnica, że wszystkie Moje maleństwa zostaną zbawione, jest na granicy
wypełnienia się.
Moim największym pragnieniem jest ujawnić Samego Siebie każdemu z osobna,
łącznie z tymi, którzy nie rozumieją, dlaczego i w jaki sposób zostali stworzeni
Moją Ręką.
Wkrótce Mój Syn zostanie wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.
Ów dzień przygotowywany był przez wiele dziesięcioleci. Nie mógł nastąpić aż do
teraz, gdyż miałaby miejsce utrata zbyt wielu z Moich dzieci.
Wkrótce zostanie ukazana Moim dzieciom Prawda o ich stworzeniu, ich egzystencji
oraz o nieśmiertelności ich dusz.
Podczas gdy wydarzenie to stanie się źródłem wielkiej nadziei i radości dla wielu
dusz, dla innych będzie ono męką, której nie będą w stanie znieść.
Moje Źródło Miłości i Miłosierdzia wytryśnie na całą ludzkość przez Mojego Syna,
Jezusa Chrystusa.
Po tym wydarzeniu nastąpi wielki podział, kiedy dusze, które odpowiedzą na
Jego Miłosierdzie, zostaną zabrane na ubocze.
Pozostałym zaś duszom zostanie danych wiele sposobności, aby usłyszały Moje
Wołanie z Nieba.
Ja, ich Ojciec, dam się im się poznać przez moc oddziaływania klimatów.
Doświadczą Mojej (pomocnej) Dłoni, kiedy wyciągnę ją ku każdemu z Moich dzieci,
aby ocalić je od śmierci.
Moje Wołanie zostanie usłyszane, ale nie przez wszystkich. Duszom tym zostanie
pokazana Moja Miłość poprzez Moich proroków w ostatniej próbie podjętej po to,
aby przyciągnąć je do Mojego Serca.

Nieboskłony się otworzą, rozwijając się i zwijając się z powrotem. Będą przewijały
się jak rulon, dopóki znaki z Niebios nie zostaną ujawnione. Głosy Moich Aniołów
będą przyciągać te Moje słabe dusze, aż do samego końca.
Obecnie przyrzekam, że Moje Źródło Miłości pokryje całą ziemię, kiedy zjednoczę
Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.
Moją Boską Interwencję ujrzą miliardy i wielu pospieszy z ulgą w Moje Święte
Ramiona. Prawda o Moim Boskim Planie i tajemnica życia na ziemi zostaną
ujawnione, tak aby wszyscy je ujrzeli. Tylko wtedy człowiek przyjmie Prawdę o
istnieniu Życia Wiecznego.
Na ziemi zbliża się koniec ludzkiego cierpienia. Ostatnie prześladowanie, podczas
którego diabeł ma władzę nad Moimi dziećmi, jest zakończone.
A wtedy wolność, za którą tęskniłem od samego zarania czasu, będzie nareszcie,
Moje dzieci, należała do was.
Spójrzcie na Mnie, dzieci, na waszego umiłowanego Ojca, gdyż to Ja trzymam was
w Moich Rękach. Nadchodzę, za przyczyną Mojego Syna, aby was zabrać do Mojego
Nowego Królestwa na ziemi.
Oto dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. Oto Moja obietnica dla
wszystkich Moich dzieci.
Czas tego wspaniałego cudu rysuje się już na horyzoncie.
Błogosławię każde Moje dziecko.
Kocham was.
Obejmuję was i jednoczę w Moim Sercu.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.19, 09.06
Najświętsza Maryja Panna: Łaski , jakie są wam udzielane, kiedy przyjmujecie
Ciało Mojego Syna
(Orędzie otrzymane podczas objawienia się Najświętszej Maryi Panny, które trwało
przez 20 minut, a podczas którego wizerunek Najświętszej Eucharystii pojawił się
na Jej czole.)
Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole, jest symbolem, który ma
wykazać wszystkim Bożym Dzieciom prawdziwą Obecność Mojego Syna w
Najświętszej Eucharystii.

Syn Mój jest obecny w świecie i codziennie stoi u boku każdego z Bożych dzieci w
nadziei, że odczują Jego Obecność.
Dzieci, to tylko dzięki przyjmowaniu prawdziwego Ciała Mojego Syna, Jezusa
Chrystusa, Odkupiciela świata, zostaniecie pobłogosławione specjalnymi łaskami.
Kiedy Mój Syn umarł za wasze grzechy, aby każde Boże dziecko było w stanie
przeciwstawić się śmierci, pozostawił On po Sobie ważne dziedzictwo.
Obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii jest prawdziwa i kiedy jest ona
przyjmowana, niesie ze sobą szczególną ochronę. Jednoczy was z Nim coraz bliżej.
On jest Chlebem Życia. Ten Dar dla was, dzieci, nie może być przenigdy
kwestionowany czy odrzucony.
Łaski udzielane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, zawierają także tę łaskę
uwolnienia od Czyśćca, Mój Syn zabierze was w godzinie śmierci w Swoje
Ramiona, z daleka od ogni Czyśćcowych.
Msza Święta, w czasie której ofiarowane zostaje Prawdziwe Ciało Mojego Syna ku
czci Mojego Ojca, niesie ze sobą także wielkie przywileje.
Im częściej uczęszczacie na codzienne Msze Święte, im częściej przyjmujecie
Ciało i Krew Mojego Syna w Komunii Świętej, tym pewniej otrzymacie
wyzwolenie od oczyszczających ogni Czyśćca.
Ci, którzy lekceważą sobie obecność Mojego Syna w Najświętszej Eucharystii,
odcinają sami siebie od Wielkiego Daru. Nie zostaniecie potępieni za odmówienie
przyjęcia Jego Ciała we Mszy Świętej, ale nie otrzymacie też łask, którymi pragnie
On obsypać wszystkie Boże Dzieci.
Komunia Święta, którą przyjmujecie, musi być Konsekrowana we właściwy sposób.
Kiedy otrzymujecie Jego Ciało, On napełnia was głęboką i pokorną miłością, która
umacnia waszą wiarę i przynosi wam Życie Wieczne.
Najświętsza Eucharystia jest Darem, dzięki któremu otrzymacie Życie Wieczne.
Przenigdy o tym nie zapomnijcie.
Mój Syn cierpiał niezwykle, aby ofiarować światu ten wielki Dar, ten paszport do
Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie wystawiajcie Jego hojności na próbę. Nie
umniejszajcie Mocy Hostii Najświętszej.
Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (81) O Dar Komunii Świętej
O Hostio Niebiańska,
napełnij moje ciało pokarmem,
którego ono potrzebuje.
Napełnij moją duszę Boską Obecnością
Jezusa Chrystusa.
Udziel mi łask, aby wypełnić Świętą Wolę Boga.
Napełnij mnie pokojem i ciszą,

które wywodzą się z Twojej Świętej Obecności.
Nigdy nie dopuść, abym w Twoją Obecność zwątpił.
Dopomóż mi Ciebie przyjąć
Ciałem i Duszą jako Świętą Eucharystię
i aby Łaski, które zostały mi udzielone,
pomogły mi w głoszeniu Chwały Naszego Pana,
Jezusa Chrystusa.
Oczyść Moje serce.
Otwórz moją duszę i uzdrów mnie,
kiedy otrzymuję wspaniały Dar
Świętej Eucharystii.
Obdarz mnie łaskami i przywilejami,
które Ona ze sobą niesie
dla wszystkich Bożych dzieci,
i pozwól mi uniknąć ogni czyśćca.
Amen.
Moje dzieci, musicie się modlić, aby wszyscy chrześcijanie zaakceptowali i
zrozumieli Moc Najświętszej Eucharystii. Jest ona orężem, jakie jest wymagane,
aby zbawić dusze wszystkich Moich dzieci.
Przyjmujcie Ją godnie i szczodrym sercem.
Wasza Matka Najświętsza
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.20, 22.30
A co do Żydów, to oni nareszcie zaakceptują, że Prawdziwy Mesjasz przyszedł
Moja wielce umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście będzie ostatnim rozdziałem
Mojego Przymierza. Owo Przymierze ujrzy narodziny Nowej Jerozolimy.
Ta Nowa Jerozolima zjednoczy wszystkie Boże dzieci, które przyjmują Słowo Pana.
A co do Żydów, to oni nareszcie zaakceptują, że Prawdziwy Mesjasz przyszedł, aby
im przynieść zbawienie, za którym tak tęsknią.
Ja, Jezus Chrystus z Domu Dawida, przybędę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą
Wolą jednego Prawdziwego Boga.
Oni odrzucili Mnie, Syna Bożego, który przybył w ciele po raz pierwszy. Tym razem
nadejdę z Niebios i otoczę Mój Naród Wybrany darem Mojego Nowego Królestwa.
Nareszcie posiądą pokój, gdyż ujrzą Prawdę i zaakceptują Istnienie Boga
Trójjedynego. Istnieje tylko jeden Bóg. Nie może być ich więcej. Jednak Ja jestem
w jedności z Moim Ojcem. Ja jestem Bogiem. Ja przyszedłem w ciele, aby okazać
ludzkości Moje Miłosierdzie i aby wybawić ją od ostatecznego potępienia. Mój Duch
Święty znajduje się także w jedności z jedynym Bogiem, kiedy manifestuje się on w
duszach proroków i rozpala dusze Bożych dzieci.

Tak wielu ludzi będzie zażarcie zwalczać Moje Powtórne Przyjście, nie wyłączając
tych, którzy wierzą w jednego Prawdziwego Boga. Oni — tak jak miało to miejsce w
przeszłości — nie przyjmą Słowa Bożego, objawionego im przez proroków.
Wielu dobrych i pobożnych chrześcijan będzie nadal odrzucać Moje Słowo, aż do
samego końca.
Moje Słowo będzie kwestionowane i rozdarte na strzępy w szczególności przez
Kościół Katolicki. Ale wiedzcie, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest blisko. A
ci, którzy nadal się Mnie wypierają oraz odrzucają obietnicę, którą złożyłem
Mojemu Ojcu, że utworzę Jego Królestwo na ziemi, zostaną pominięci.
Kiedy Moje Wielkie Miłosierdzie zostanie ujawnione i kiedy dane zostaną wszystkie
możliwości tym, którzy nie akceptują Prawdy, wówczas Moja cierpliwość się
wyczerpie.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.20, 23.20
Miliardy dusz będących już w piekle — to ci, którzy zuchwale Mnie odrzucili w
czasie swojego życia
Moja wielce umiłowana córko, wizja, którą pozwoliłem ci przeżyć ostatniej nocy,
miała umocnić cię duchowo i ukazać ci Prawdę o życiu po śmierci.
W czasie pierwszych godzin po śmierci szatan wysyła swoje demony, aby kusiły
dusze — nawet na tym etapie.
Kusi je, aby odrzuciły stan czyśćca. Tak samo postępuje on wobec tych, którzy
zmarli w stanie łaski i których przeznaczeniem jest Niebo.
Pokazałem ci tempo, w jakim dusze wpadają do piekła, oraz przerażające
prześladowania, jakie ich czekają, chcąc w ten sposób ostrzec tych, którzy nie
wierzą, że piekło istnieje.
Miliardy dusz już tam przebywają i jest tak wiele dusz, które wpadają tam w
każdej sekundzie, że wygląda to jak deszcz spadających gwiazd, jak grad,
wpadający do jeziora ognia.
Ukazałem ci także szok i radość na twarzach tych dusz, które nagle tracą życie i w
ostatniej minucie są ratowane. Jest to możliwe dzięki cierpieniu, jakie przyjęły na
siebie dusze ofiarne, aby wybawić je od piekła.
Ujrzałaś w ich twarzach najpierw przerażenie, a później strach, kiedy Prawda o ich
ostatecznym przeznaczeniu ich oszołomiła. Wkrótce potem ujrzałaś, że ich twarze
odmieniła radość — kiedy wreszcie sobie uświadomili, że (piekło) zostało im
darowane.

Miliardy dusz będących już w piekle — to ci, którzy zuchwale Mnie odrzucili w
czasie swojego życia. Wielu z nich było mądrymi, inteligentnymi ludźmi,
rozlokowanymi w tym świecie na wpływowych pozycjach, ludźmi, którzy posunęli
się bardzo daleko, aby zyskać pewność, że Słowo Boże nie zostanie usłyszane.
Wielu było odpowiedzialnych za wydanie rozkazów zamordowania tysięcy
niewinnych ludzi. Dokonywali egzekucji Bożych dzieci bez cienia skruchy w ich
sercach. Wielu dokonywało ohydnych aktów, włączając w to seksualne
perwersje, które są obraźliwe dla Boga i które wzbudzają w Nim obrzydzenie.
Wielu spowodowało prześladowanie Kościołów Bożych poprzez ich świecką
działalność, a w niektórych wypadkach przyłączyli się do wroga, uczestnicząc w
czarnych mszach, na których czcili bestię.
Oto dusze, które ocalasz, Moja córko. To są ci z poczerniałymi duszami i sercami z
kamienia.
Jest dziesięć razy więcej dusz w piekle niż w czyśćcu. Miliardy dusz w piekle,
znajdujących się na różnych poziomach, przeważają liczebnie na tymi, które są w
Niebie — w stosunku trzydzieści trzy dusze do jednej.
Nie jest łatwo dostać się do Nieba i potrzeba wiele osobistego wkładu, aby
przygotować wasze dusze do przekroczenia bram niebios.
Oto nastał czas Prawdy. Prawda nie zawsze jest przyjemna; ale jest konieczne, aby
została ona zrozumiana przez wszystkie Boże dzieci.
Jednakże Moje Miłosierdzie jest wielkie. Kiedy o nie prosicie dla siebie samych,
wasze modlitwy doczekują się odpowiedzi. Kiedy prosicie, aby ocalić inną duszę,
szczególnie w momencie jej śmierci, wasze wołanie zostanie wysłuchane. Ale jeżeli
nie prosicie o Moje Miłosierdzie, nie może ono zostać wam ofiarowane.
W czasie Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie wyleje się na cały świat. Wtedy musicie
poprosić Mnie o Moje Wielkie Miłosierdzie, dla własnej ochrony. Ci, którzy Moje
Miłosierdzie odrzucą, uczynią to ze swojej wolnej woli.
Miłosierdzie Moje dostępne jest w obfitości, a jednak tak niewielu o nie prosi.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.21, 10.05
Kiedy spróbują wprowadzić w Moich Kościołach Sakrament oparty na ohydzie
obrzydliwości, powiedzą, że to z powodu praw dla par o tej samej płci
Moja wielce umiłowana córko, wizje dusz wpadających do piekła, jakie ujrzałaś za
Moim pozwoleniem, nie powinny cię przerażać. Powinny ci one dać wgląd w
rzeczywistość. W ten sposób zrozumiesz, jak Ja każdego dnia cierpię, kiedy widzę
dusze wpadające w piekielne czeluście.
O, gdyby tylko dusze poznały grozę piekła oraz sposób, w jaki takie dusze bestia
pożera — unikałyby grzechu za wszelką cenę.

Jednak te (grzeszące) dusze ciągle jeszcze mogą zostać ocalone, Moja córko, a
mianowicie dzięki Litanii Modlitwy (2) O Łaskę Wybawienia. Odmawiając ją, wy,
Moi uczniowie, przynosicie Mi ulgę od tego okropnego, rozdzierającego serce
biczowania.
Ci, którzy umierają w grzechu śmiertelnym, są przeznaczeni do ognia piekielnego.
Wielu popełnia te grzechy, wierząc, że jeżeli Bóg istnieje, to znaczy to, że jest On
Miłosierny. I na tej zasadzie grzeszą nadal, usprawiedliwiając swoje grzechy, tak że
z czasem zdają się one w ich oczach nie mieć żadnych konsekwencji.
Będą mówili, że nie mieli wyboru, ponieważ ich grzech był konieczny, aby
przynieść korzyść innym.
Grzech morderstwa wytłumaczą w ten sposób, że miał on za zadanie pomścić
śmierć kogoś innego.
Grzech prostytucji wytłumaczą w ten sposób, że miał on dopomóc, aby ich rodzina
miała coś do jedzenia na stole.
Grzech aborcji wytłumaczą w ten sposób, że chodziło o ułatwienie życia matce i
uczynienia go lżejszym. W przypadku dewiacji seksualnej powiedzą, że to rzecz
zgodna z naturą.
W przypadku tych, którzy uczestniczą w praktykach okultystycznych, powiedzą, że
są one nieszkodliwą rozrywką, a przecież, kiedy to czynią, oddają cześć bestii.
Na to, że prześladują innych — i niszczą nie tylko ich dobre imię, ale także
odbierają im możliwość zdobycia środków potrzebnych do przeżycia — powiedzą,
że to była zasłużona kara za grzechy, jakie inni popełnili.
Kiedy komuś obrócą wniwecz jego umysł, ciało i duszę, zaprowadziwszy dyktaturę,
powiedzą, że to dla jego własnej korzyści.
Kiedy spróbują wprowadzić w Moich Kościołach Sakrament oparty na ohydzie
obrzydliwości, powiedzą, że to z powodu praw dla par o tej samej płci.
Kiedy zniszczą Mój Kościół od środka, powiedzą, że wszystkie kościoły miałyby być
równe. Jako pretekst do wprowadzenia kościoła opartego na pogaństwie posłuży im
wyjaśnienie, że istnieje tylko jeden Bóg.
To ci grzesznicy są tymi zagubionymi duszami, o których mówię.
Aby im pomóc, musicie najpierw spojrzeć im w oczy. I myśleć o nich jako o
własnych dzieciach czy też waszych braciach lub siostrach. Patrzeć na nich Oczami
Boga. Wtedy bowiem odczujecie miłość. Ale zarazem groza napełni wasze dusze,
ponieważ w waszym sercu wiecie, jaka groza czeka ich samych. O, jakże musicie
się modlić, aby oni wkrótce ujrzeli Prawdę.
O, jakże musicie się modlić o zbawienie tych dusz.

Każde dziecko Boże, łącznie z tymi o czarnych duszach — jest kochane.
Ich grzechy muszą zostać zniszczone, zanim wszystkie Boże dzieci zjednoczą się
jako jedna rodzina w Moim Nowym Królestwie.
Ty, Moja córko, otrzymałaś wszystkie łaski i amunicję, by zniszczyć grzech i ocalić
nie tylko swoją własną duszę, ale i dusze innych.
Dziękuję ci, Moja córko, że odpowiedziałaś na Moje Wezwanie.
Przed tobą jest wiele pracy.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.21, 17.50
Nie możecie dopuścić, aby lęk przed przyszłością was obezwładnił — nie jest to
bowiem Moim zamiarem
Moja wielce umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy przyjmują Moje Orędzia,
niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. Co jednak jest zrozumiałe.
Nigdy nie wolno im nabrać przekonania, że muszą wszystko porzucić i zaniedbać
swoje życie codzienne, swoją pracę, rodzinę czy swych najbliższych — po to, aby
zbawiać dusze.
Ja, wasz Jezus, będę się zawsze troszczył o tych, którzy do Mnie należą. Nie macie
się z Mojej strony czego obawiać. Wszystko, o co proszę, to są wasze modlitwy, aby
zbawić dusze.
Nie możecie dopuścić, aby lęk przed przyszłością was obezwładnił — nie jest to
bowiem Moim zamiarem.
Niemniej oczekuję, że poświęcicie swój czas na modlitwę i ofiarę, tak jak was
pouczyłem w tych Orędziach. Żyjcie więc nadal swoim codziennym życiem, mimo
że Moje Święte Słowo zmieni już na zawsze sposób, w jaki na nie patrzycie.
Nigdy już nie będziecie mierzyć ziemskich dóbr tą samą miarę, jaką je mierzyliście
w przeszłości. I mimo że nadal będą one stanowiły część waszego życia, to jednak
nie będą już one nim rządzić.
Nie wolno wam zapominać, że nie możecie służyć dwóm panom — bo jest tylko
jeden pan; i jest nim Bóg.
Nie oczekuję od Moich uczniów, aby wszystko porzucili i Mnie naśladowali. Nie
oczekuję od Moich uczniów, aby odstąpili od swoich codziennych obowiązków, aby
iść drogą wyznaczoną przez Moje Orędzia. Nie; wszystko, o co proszę — to miłość.
Musicie postępować zgodnie z Prawem Bożym. Przeżywajcie swoje życie na bazie
Moich Nauk. Szanujcie Sakramenty. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i módlcie się
za dusze tych, którzy sami sobie nie pomogą.

Idźcie w pokoju, wiedząc, że Moje Miłosierdzie jest wielkie i że Moja Miłość wobec
ludzkości przezwycięży poczynania bestii oraz okropne cierpienie, jakie ona zadaje
temu światu.
Pokój z wami. Błogosławię was.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.23, 20.30
Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych
Ameryki
Moja droga, umiłowana córko, chcę wezwać wszystkie Boże dzieci w Stanach
Zjednoczonych Ameryki do modlitwy o swoją wiarę.
Tak jak i w innych krajach chrześcijańskich, tak i tu wasza wiara zostanie
zaatakowana i podjęty zostanie każdy wysiłek, aby zatrzeć wszelkie ślady, które
mają związek ze Mną, Jezusem Chrystusem.
Musicie uformować tyle grup modlitewnych, ile tylko jesteście w stanie, by w ten
sposób, będąc zjednoczonym z Moim Najświętszym Sercem, móc otrzymywać łaski,
umożliwiające przetrzymanie tego prześladowania.
Wiara chrześcijańska zostanie z czasem zakazana, a wraz z nią inne religie, które
oddają cześć Mojemu Ojcu.
Wy, Moi umiłowani wyznawcy, otrzymacie ochronę z Niebios, ale musicie modlić się
o siłę, gdyż przemiana w systemie demokracji wkrótce postawi tę ostatnią na
głowie, do góry nogami.
Jako największemu z narodów świata, spośród proklamujących wolność poprzez
demokrację, odmówi się wam wkrótce prawa bycia chrześcijaninem.
Mimo że zostaniecie tego prawa pozbawieni, będzie to postrzegane jako posunięcie
demokratyczne. Te nowe przepisy, jakie wkrótce zostaną wprowadzone dla
waszego narodu, traktowane będą jako obejmujące wszystkich reguły, którymi
każdy jest chroniony w ramach jednej światowej religii.
Przepisy te bezcześcić będą Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam
wszelką pomoc, jakiej potrzebujecie. Jedyne, co musicie zrobić, to Mnie o to
poprosić.
Czuwam nad wami i was chronię, ponieważ nadchodzi czas, kiedy kościoły
chrześcijańskie będą obalane.
Mogą je zamykać, Moje dzieci; mogą przeinaczać Moje Sakramenty, tak iż staną się
one bezużyteczne; mogą zniechęcać Moje wyświęcone sługi i was tyranizować — ale
to nie przyniesie żadnego rezultatu. Ich moc nie dorówna prostocie waszej wiary,
pokorze duszy i miłości, jaką macie dla Mnie, waszego Jezusa.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jesus Chrystus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.24, 21.11
Odrzucanie prywatnych objawień jest tym, czego nigdy nie wolno wam robić,
jeżeli nie posiadacie niezbędnych kwalifikacji lub wystarczającej pokory
Moja wielce umiłowana córko, ważne jest, abyś nie słuchała tych, którzy atakują
Moje Święte Słowo.
Zatkaj sobie uszy na głosy odrzucające Moje Najświętsze Orędzia, głosy, jakie się
teraz podniosą, szczególnie wśród tych, którzy twierdzą o sobie, że są katolickimi
teologami.
Jak już ci mówiłem, najdotkliwsze ataki nastąpią ze strony tych w Kościele
Katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi
Objawienia ani zawartych w niej tajemnic.
Oni nie mogą ich znać, gdyż Ja, Baranek Boży, nie objawiłem im jeszcze
wszystkiego.
Jakże oni Mnie rozczarowują. Jakże oni Mnie ranią. Za każdym razem, kiedy tak
bezlitośnie przeciwstawiają się od Moim orędziom, wbijają kolejny gwóźdź w Moje
Ciało.
Za każdym razem, kiedy porywczo odrzucają kolejną wskazówkę, jaką przekazuję
dla dobra wszystkich dusz, krzyżują Mnie ponownie.
Nie ma jednak znaczenia, jak bardzo Mnie ranią, bo umierałbym tysiące razy,
gdyby tylko miało to uratować kolejną duszę.
Mogą oni ignorować Moje Orędzia; mogą szydzić sobie z ciebie, Moja córko, i Mnie
odrzucać, ale nie zapobiegną ostatecznemu wypełnieniu się Woli Mojego Ojca.
Te biedne dusze czasami wierzą, że zachowują sie w odpowiedzialny sposób, kiedy
mówią ludziom, aby nie przyjmowali Moich Orędzi.
Ale tym sposobem uniemożliwiają Słowu Bożemu dotarcie do Bożych dzieci. Jeżeli
nadal będą tak postępować, zostaną uciszeni Ręką Mojego Ojca.
Żaden człowiek nie powstrzyma Mnie w Moim posłannictwie ratowania dusz.
Ci wyświęceni słudzy, którzy uparcie przeciwstawiają się wysłuchiwaniu Mojego
Świętego Słowa — niech wiedzą, co następuje:
Wasze ciągle powtarzane słowa i wasze bluźniercze oskarżenia ograbią was z
waszych łask, należnych wam z tytułu waszego powołania. Dopóki nie wezwiecie

Mnie w modlitwie, abym udzielił wam odpowiedzi, których wy sami potrzebujecie,
nie mogę wam pomóc.
Odrzucanie prywatnych objawień jest tym, czego nigdy nie wolno wam robić,
jeżeli nie posiadacie niezbędnych kwalifikacji lub wystarczającej pokory. I
nawet wtedy nie wolno wam osądzać takich wypowiedzi. Milczcie.
Módlcie się nieustannie o dar rozeznania. W przeciwnym wypadku zostaniecie
uznani winnymi najgorszego z przestępstw w Oczach Mojego Ojca — przestępstwa
uniemożliwiającego Mu zbawianie dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.25, 07.30
Najświętsza Maryja Panna: Wzrost Reszty Kościoła Mojego Syna będzie trwał
nadal
Moje dziecko, coraz więcej ludzi z całego świata, więcej niż kiedykolwiek
wcześniej, jest przyciąganych do tych Świętych Orędzi.
Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych przekazów. To, czego muszą się oni
dowiedzieć, to to, że są one Darem dla ludzkości, mającym prowadzić do
nawrócenia.
Są one przekazywane światu, aby rozszerzyć wśród ludzi nawyk modlitwy i aby
dzięki temu ludzie mogli uczestniczyć w Sakramentach Świętych.
Jednak ponad wszystko orędzia te przynoszą stan wyciszenia i pokoju duszy, przez
co więcej dzieci Bożych będzie godnych wejścia do Nowego Raju.
Orędzia te przyniosą owoce w postaci widocznych oznak wiary wśród Bożych dzieci.
Nadal będzie trwało powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna — za przyczyną
tych i innych świętych orędzi, przekazywanych autentycznym wizjonerom na całym
świecie.
Bóg tak bardzo kocha Swoje dzieci, że wszystko zostanie uczynione, aby zapewnić
osiągniecie zbawienia wszystkich dusz.
Mój Syn przygotował się dobrze i wszystkie Jego plany, które postanowił wcielić
w życie przez te orędzia, zostaną spełnione.
Dlatego też nigdy nie wolno wam odczuwać rozpaczy.
Wszystko to, co jest ważne, to nadzieja.
Ufajcie Mojemu Synowi, gdyż jeżeli zupełnie Mu się poddacie, sprawi to, że będzie
On mógł doprowadzić do końca Swoje plany, aby dzięki waszemu oddaniu dla Niego
ocalić każdego jednego z grzeszników.

Musicie złożyć wasze przyrzeczenie, dzieci, że zaakceptujecie Jego wskazówki, a
Jego Miłość obejmie was, aby was umocnić.
Wasza Matka
Matka Zbawienia
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.25, 21.50
Pragnę, aby Moja armia odmówiła tę Krucjatę Modlitwy: O Zwycięstwo Reszty
Kościoła
Moja wielce umiłowana córko, musisz zachęcić wszystkich Moich naśladowców, aby
wszędzie kontynuowali zakładanie grup modlitewnych.
Nadszedł bowiem czas, żebym wezwał i zgromadził was wszystkich do uformowania
Mojej armii i abyście już teraz rozpoczęli marsz ku wiecznemu zwycięstwu.
Pragnę, aby dnia 9 listopada 2012 roku — w drugą rocznicę wezwania, jakie do
ciebie przed dwoma laty po raz pierwszy skierowałem, Moja córko — Moja armia
odmówiła tę Krucjatę Modlitwy: O Zwycięstwo Reszty Kościoła
Krucjata Modlitwy (82) O Zwycięstwo Reszty Kościoła
Jezu, Królu i Zbawicielu świata,
Tobie ślubujemy nasz honor, naszą wierność oraz nasze poczynania,
aby wszystkim głosić Twoją Chwałę.
Dopomóż nam nabrać siły i śmiałości,
aby powstać i o każdym czasie głosić Prawdę.
Nigdy nie dopuść, abyśmy się zachwiali czy opóźnili
w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy,
tak aby nic nam nie przeszkadzało,
kiedy będziemy podążać ciernistą drogą do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się ciałem, umysłem i duchem z Twoim Najświętszym Sercem.
Wylej na nas Łaskę, dającą nam Twoją Ochronę.
Osłoń nas Twoją Drogocenną Krwią,
tak abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością,
by powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie.
Amen.
Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, gromadźcie się, pomnażajcie się i
rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo w każdym narodzie. Proszę, abyście zawsze
na Mnie skupiali swoją uwagę i ze Mną pracowali, tak aby zbawienie osiągnęło
ostateczne zwycięstwo.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.26, 11.06
Będą badać i analizować Moje Słowo ze strachu, aby nie popełnić straszliwego
błędu
Moja najmilsza córko, Moi wyznawcy muszą wykonać jeszcze tak wiele pracy, aby
oczyścić ziemię z zarazy, rozprzestrzeniającej się jak plaga wśród wielu ludzi,
którzy nie wierzą w Boga.
Tak wielu błąka się po świecie bez poczucia jakiegoś ukierunkowania. Są oni
wyjałowieni z duchowych odczuć i nie znają Miłości pochodzącej od Boga. Są
duszami, za którymi tęsknię i które pragnę oswoić z Prawdą.
Wy, Moi naśladowcy, musicie do nich pójść i im powiedzieć, że Ja, Jezus
Chrystus, Syn Człowieczy, Mesjasz, wkrótce powrócę. Muszą się dowiedzieć, że
nie odrzucę ich precz, bo to właśnie z waszego powodu, z powodu tego pokolenia,
nadchodzę w tym czasie. Wielu innych, którzy w duchu są świadomi istnienia Boga,
będzie zaciekawionych, ale i niepewnych, czy mają przyjąć Moje orędzia.
Inni, którzy głoszą Moje Słowo, a którzy są pobożnymi chrześcijanami, będą
ostrożni i będą się ociągać, zanim przyjmą wszystko, o czym mówię.
Będą badać i analizować Moje Słowo ze strachu, aby nie popełnić straszliwego
błędu. Są pełni obawy, by nie paść ofiarą fałszerstwa.
Także wśród duchownych kościołów chrześcijańskich będą tacy, którzy powstaną i
odpowiedzą na Moje Wezwanie. Jedni odpowiedzą szybko, gdyż odczują przypływ
miłości w swoich sercach, kiedy będą czytać Moje orędzia.
Inni odczują natychmiastowe wezwanie dzięki Mojemu Darowi Ducha Świętego
zawartemu w Moim Świętym Słowie. Niektórzy będą bardziej ostrożni niż inni, ale z
czasem ich liczba wzrośnie do milionów.
Oto dlaczego wy, Moi wyznawcy, musicie wytrwać. Pomimo że na początku bardzo
wielu odrzuci was w Moje Imię — to jednak to się zmieni. Kiedy Prawda stanie się
szeroko znana i zostanie przyjęta, będą was poszukiwać. Słowo Moje będzie
traktowane z miłością i szacunkiem, chociaż dusze te spotka cierpienie.
Nie ma znaczenia, jak wiele sprzeciwu powstanie przeciwko Mnie, ponieważ
Moja misja nie upadnie.
Przetrwajcie tę falę sprzeciwu. Przyjmijcie te urągania, które z powodu tych orędzi
zostaną w was wymierzone.
Tego należy się spodziewać, kiedy Słowo Boga jest wylewane na świat. Ci w
ciemności nie przyjmą Mojego Słowa, jako że zakłóciłoby Ono ich styl życia.
Zmusiłoby ich do przewartościowania swoich przekonań, o czym oni nie chcą
słyszeć.
Przyjąć Moje Słowo oznaczałoby bowiem, że muszą oni zmienić swoje
postępowanie. Niestety, oni nie mają zamiaru tego zrobić, bo to im nie
odpowiada.

Ale Ja nie spocznę, dopóki nie otworzę ich oczu na Prawdę. Oczekuję także od
was, Moi uczniowie, że się nie zatrzymacie, zanim tak wielu ludzi, jak tylko jest to
możliwe, nie zjednoczy się w jedno w Oczach Bożych.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.27, 21.35
To z powodu ich postępowania pioruny, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą
ziemię
Moja wielce umiłowana córko, istnieje plan, aby rozpocząć falę światowej agitacji.
Agitacja ta nie będą pochodzić od Boga. Będzie ona natomiast propagować
kłamstwo przekonujące, że Bóg nie istnieje i nie może istnieć.
Będą mówili, posługując się ludzkim rozumowaniem i naukowymi studiami, że
Bóg nie jest niczym innym, jak wymysłem ludzkiej wyobraźni.
Agitacja ta nie jest przypadkiem, gdyż jest dobrze zaplanowaną i skoordynowaną
kampanią, spiskiem tych ateistów, którzy są wierni złemu.
Ich serca, umysły i dusze zostały opanowane przez szatana, który używa pychy ich
ludzkiego intelektu, aby arogancko rozgłaszać kłamstwa blokujące Prawdę.
Jest to plan, by wszędzie ludzkie serca zamieniać w kamienie — dokładnie na wzór
ich własnych serc, które są oziębłe i wyzute z miłości. Następnie zostanie
obwieszczone, że nowa, zastępcza religia będzie obowiązywała prawnie.
Jedna światowa religia będzie oddawać hołd bestii, a ohyda ta zostanie
wprowadzona za sprawą niewolników króla ciemności.
Ateiści, którzy po mistrzowsku przeprowadzą ten plan, są gorącymi
wyznawcami szatana.
Obyście nie dali im się zwieść; oni uwielbiają bestię i za nic mają krzywdy i udręki,
jakie będzie powodowała ich działalność.
Ich misją jest odejść od wierności wobec jednego Boga Prawdziwego. Boga, który
kocha każde jedno ze swoich dzieci, które stworzył. Odrzucą oni wysiłki, które
obecnie podejmowane są przez Niebiosa, aby ocalić ludzkość od ostatecznej
zagłady.
To z ich przyczyny pioruny, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.
Ale oni zostaną powstrzymani.
Będą cierpieć okrutnie, a ich pełen udręki koniec został przepowiedziany.

Bitwa o Armagedon będzie zaciekła, gdyż Bóg już dłużej nie będzie milczał i
pozwalał na rozrastanie się takiej zarazy.
Straszliwe kary na olbrzymią skalę zniweczą tych pogan, którzy odrzucają
Słowo Boże.
Modlitwa do Boga, wypraszanie Miłosierdzia — są jedynym sposobem, aby
zmniejszyć te kary.
Wasze modlitwy, błagania o przebaczenie dla ich dusz — są jedynym sposobem,
dzięki któremu te dusze mogą zostać ocalone.
Moja córko, rezultatem ich nikczemnej działalności, którą to te ateistyczne grupy
zamierzają przeprowadzić na ziemi, będą wielkie zniszczenia.
Wielu spośród nich nie zdaje sobie sprawy z zasięgu swoich działań.
Niemniej wielu dokładnie wie, co czyni, są oni jednak są kłamcami.
Oni wierzą w Boga, gdyż wybrali sobie Jego antytezę, diabła, za swojego boga z
własnej wolnej woli.
Wszystko, czego chcą — to kraść dusze.
Bóg, Mój Ojciec, okaże Swoją moc, nie tylko, by ich ukarać, ale aby ocalić dusze,
zanim zostaną Mu one skradzione.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.28, 18.00
Bóg Ojciec: Aby ocalić dusze niewinne, skażone przez kłamców, to dlatego
karzę nikczemników
Moja wielce umiłowana córko, Wiedzę Bożą pojmuje zaledwie kilkoro z Moich
dzieci, a nawet i one wiedzą tylko tyle, ile pozwalam im wiedzieć.
Zrozumienie Mojego Świętego Słowa jest trudne dla wielu, ale zarazem jest Ono
bardzo proste.
Kocham Moje dzieci, ale ich więź ze Mną została zerwana, kiedy Adam i Ewa
utracili swoje prawo do Mojego Boskiego Królestwa. Skuszone przez zazdrosnego
węża — tego, który otrzymał wszelkie godności i przywileje — Moje dzieci odwróciły
się tyłem do Chwalebnego Królestwa na ziemi.
Odwróciły się one tyłem do życia wiecznego i z tego powodu wszystkie ich dzieci
cierpiały — pokolenie za pokoleniem.

Mój Syn został wtedy wysłany, aby ocalić Moje dzieci od wieczystego piekła,
uwalniając je od grzechu. Powróci On, aby odtworzyć na ziemi pierwotny Raj, tak
jak to miało być od zarania.
Moje dziecko, czynione są obecnie przygotowania do rozpoczęcia walki o dusze.
Powiedz Moim dzieciom, że obdarzam je szczególnymi łaskami.
Łaski te obdarzą je nadzwyczajną mocą, gdy będą się modlić, aby załagodzić kary.
Dzięki tym swoim modlitwom i prośbom Moje dzieci będą w stanie nie tylko ocalić
dusze tych pogan, którzy Mnie obrażają, ale także wstrzymać Moją Dłoń od
opadnięcia na tych, którzy przemawiają w imieniu bestii.
Ukarzę Moje dzieci o niegodziwych sercach. Uczynię to nie tylko po to, aby ukarać
tych, którzy powodują okropne zło, ale aby uniemożliwić im kradzież dusz,
będących pod wpływem ich kłamstw.
Aby ocalić dusze niewinne, skażone przez kłamców, to dlatego karzę
nikczemników.
Moje dzieci, musicie pozostać silne — dla wspólnego dobra wszystkich.
Modlitwa będzie bronią, która zarżnie bestię. To nie na skutek wojny, to nie
poprzez tych mających władzę, którzy zostali wybrani na wysokie stanowiska, czy
tych, którzy przewodzą Moim kościołom na ziemi — to nie dlatego zaraza ta się
zatrzyma. To za przyczyną wiary tych, którzy są wierni Mnie, Bogu Najwyższemu, i
którzy przyjmują Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela — świat zostanie
ocalony.
Wy, Moje wierne dzieci, będziecie kluczem do zbawienia wszystkich Moich dzieci.
Wasze modlitwy zostaną usłyszane. Wasze prośby, by ocalić grzeszników —
otrzymają odpowiedź.
Kocham was. Dziękuję wam za miłość, jaką okazujecie Mojemu Synowi. Błogosławię
wam.
Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.29, 15.30
Jego wielkie kary, o nasileniu, jakiego do tej pory w świecie nikt nie był
świadkiem, mogą zostać złagodzone
Moja najmilsza córko, jak powiedziałem, rozpoczęła się fala zmian, kiedy ręka
Mojego Ojca wymierzy teraz kary, nie tylko w USA, ale i w innych krajach.
Wszystkie te wstrząsy ekologiczne będą wszędzie miały miejsce, dopóki ludzkość
nie zostanie oczyszczona.

Musicie się modlić, aby te dusze, które odrzucają Boga, mogły zostać ocalone od
ognia piekielnego dzięki wielkoduszności innych, poprzez ich modlitwy.
Znaki te mają ludzkości pokazać, że czasy się — naprawdę — zmieniły. Nic nie
będzie, ani nie może być takie samo jak przedtem, aż ziemia nie zostanie
oczyszczona, tak aby mogło się odbyć Powtórne Przyjście.
Obecnie, gdy grzech pustoszy ziemię, nie jest ona godna Mesjasza.
Są to znaki końca czasów, Moi wyznawcy, i trzeba przygotować swoje dusze.
Wkrótce już tylko niewielu, włączając w to ateistów o kamiennych sercach, będzie
w stanie po prostu ignorować Dłoń Mojego Ojca.
Jego wielkie kary, o nasileniu, jakiego do tej pory w świecie nikt nie był
świadkiem, mogą zostać złagodzone i zmniejszone przez wasze modlitwy.
Niemniej jednak będą one kontynuowane, aż ludzkość zaakceptuje Prawdę.
Przybliża się Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia, choć wiele zdarzeń musi
jeszcze przedtem nastąpić.
To będzie trudny okres dla wszystkich dzieci Bożych, w tym tych, które mają
silną wiarę. Jednak spośród tych, którzy okazują Mi, ich Jezusowi, miłość i
przywiązanie, wielu zachowa pokój, bo oni wiedzą, że przyszedłem, aby
poprowadzić ich do Mojego Nowego Raju.
Musicie pożądać dobrobytu tego Nowego Królestwa i z utęsknieniem wyczekiwać
tego wspaniałego Daru.
Bądźcie silni i Mi ufajcie. Musicie zrozumieć, że Ojciec musi ukarać tych, którzy
planują te straszne rzeczy. On obiecał, że ich powstrzyma i że zostaną oni
unicestwieni.
Znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby było pewne, że ludzkość
nie będzie miała wątpliwości co do tego, czyja moc stoi za tą siłą.
Tylko Bóg posiada taką moc. Każda inna moc będzie krótkotrwała. Moc Boga jest
wszechmocna i nikt nie będzie nigdy mógł przezwyciężyć Stwórcy i Sprawcy
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Wasz Jezus
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.30, 19.10
W dzisiejszych czasach wystarczy jedynie napomknąć, że się wierzy we Mnie,
waszego Jezusa — i powoduje to już zakłopotanie
Moja wielce umiłowana córko, musiałaś już do tej pory zrozumieć, że cierpienie,
które znosisz w Moim Imieniu, będzie trwało nadal, aż do ostatniego dnia tej misji.

Przykro jest ci to słyszeć, ale wiedz, że ta misja jest najtrudniejszą z misji, jakie
do tej pory miały miejsce. Zostaniesz wyrzucona na pustynię i będziesz się czuć
odizolowana i samotna. Twój głos będzie zlekceważony, ale Moje Święte Słowo
dotknie milionów serc.
Będziesz zawsze respektować Moją Świętą Wolę, chociaż ty sama często będziesz
miała wrażenie, jakbyś nie była wystarczająco silna.
Twoja słabość jest twoją mocą, ponieważ Mi ufasz. I to z tej przyczyny nigdy cię
nie opuszczę czy też nie pozostawię bez pomocy ze strony innych. Będziesz jednak
samotna na szlaku tej misji. Twoim jedynym towarzyszem będę Ja. Złączę nasze
cierpienia w jedno.
Ty zaś, Moja córko, zawsze będziesz potrzebować Moich Łask, pozwalających
zachować ci wytrwałość. Trwać w tej misji i głosić Moje Słowo temu
niewdzięcznemu światu nie będzie rzeczą łatwą. Będzie wymagać to wielkiej
determinacji i odwagi.
To dotyczy też wszystkich moich uczniów, łącznie z tymi, którzy Mnie kochają,
chociaż nie akceptują tych orędzi.
Trudności, jakie się przed wami piętrzą na tym etapie misji, dadzą się wam
jeszcze bardziej we znaki, o Moja oddana armio.
Musicie przyjąć z godnością fakt, że jeżeli Mnie naśladujecie, przyniesie wam to
cierpienie. Cierpienie, które potrafi wytrwać niewiele dusz, a które dotyka
każdego, kto postępuje zgodnie z Moim Nauczaniem.
W dzisiejszych czasach wystarczy jedynie napomknąć, że się wierzy we Mnie,
waszego Jezusa — i wzbudza to już zakłopotanie.
Publiczne deklarowanie przynależności do Mnie powoduje nie tylko niedogodności
— będziecie także z Mojego powodu cierpieć.
Nie zapominajcie, że cierpienie to specjalna łaska. Jest ono trudne do zniesienia i
wiele dusz odwróciło się ode Mnie z tego powodu. Ale musicie pamiętać o tym, że
kiedy cierpicie w Moje Imię, Ja was podtrzymuję i wylewam na was Moje łaski.
Mimo że będziecie cierpieć, przyniesie wam to pokój duszy.
Proszę cię, Moja córko, nigdy się nie poddawaj. Nigdy nie czuj się opuszczona, gdyż
Ja jestem jeszcze bliżej ciebie, kiedy czujesz się samotna. Bliżej ciebie znajduję
się także, kiedy tak cierpisz. Musisz nieustanie prosić o wszelką możliwą pomoc,
zwracając się z prośbą do Mojej umiłowanej Matki i wszystkich świętych, aby
przyszli cię wesprzeć.
Już wkrótce zaakceptujesz, że nasilenie tego cierpienia to bezpośredni skutek
sprzeciwu złego wobec tej misji. Jest on ekstremalnie przerażony, ponieważ jego
walka się kończy. Nienawidzi cię, a powodem tej nienawiści są dusze, które są
ocalane dzięki tej misji zbawienia.

Wasz Jesus

