Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.01, 19.45
Wszystkie narody świata są zjednoczone w jedną całość z Bogiem. Wszyscy są częścią tej
samej rodziny
Moja najmilsza córko, kiedy obdarzam miłością serca waszych rodziców, stanowi to
jedynie przebłysk tej miłości, jaką mam dla was w Moim Sercu.
Dziecko, które jest karmione czystą rodzicielską miłością, jest pobłogosławione; bo jest to
przedsmak miłości, jaką Bóg ma dla wszystkich Jego dzieci.
Moja miłość jest w szczególny sposób obecna w sercu rodziny, która trzyma się razem,
albowiem miłość, która taką rodzinę kształtuje, przywodzi na myśl Świętą Rodzinę.
Wszystkie narody świata są zjednoczone w jedną całość z Bogiem. Wszystkie są częścią
tej samej rodziny. W niektórych rodzinach jest dużo miłości i wszystkie dzieci żyją w
harmonii z rodzicami.
W innych rodzinach istnieje podział, tak iż dzieci tracą orientację i popadają w rozpacz.
Kiedy dziecko schodzi z drogi prawdy i wikła się w akty dewiacji, powoduje to wiele
perturbacji w jego rodzinie.
Kiedy cierpi ono ból czy jest uzależnione od grzesznych przyjemności ciała, jest to
strasznym udręczeniem dla rodziców.
Kiedy nie pozwala ono sobie pomóc, są oni nie tylko smutni i sfrustrowani, ale wręcz czują
się pod balastem tego zmartwienia chorzy.
Kiedy odwraca się ono od swoich braci i sióstr, sprawia im ból i cierpienia; a odrzucając
ich, odrzuca całą swoją rodzinę.
Taka złamana rodzina, mimo że poza tym panuje w niej zgoda, nie może z powodu tego
krnąbrnego syna odnaleźć spokoju.
Gotowi byliby poświęcić oni wszystko, żeby tylko uratować ich biedne, zdezorientowane
dziecko od zaprzepaszczenia jego szansy na życiowe szczęście.
To samo dotyczy dzieci Boga, które odrzucają Jego pełną Miłości i Miłosierdzia Dłoń.
Przyprawia Go to o pełne żalu łzy.
Ci Moi wyznawcy, którzy spotykają takie zagubione dusze, przemierzające świat w
poszukiwaniu ukojenia w rzeczach, które nie mają nic wspólnego z Bogiem — oni również
odczuwają smutek w swoich sercach. Także oni przeżywają strach, gdyż wiedzą, że jeżeli
te biedne dusze nie poproszą Mnie, ich Jezusa, abym je ocalił, to będą zgubione na
zawsze.

Mój Kościół Żyjących na ziemi, składający się z Moich wszystkich wyznawców, musi Mi
pomóc w ratowaniu każdej pojedynczej duszy.
Gdyby miało zabraknąć choćby i jednej duszy, będzie to bolesne zjednoczenie, gdyż Boża
Rodzina nie będzie stanowiła całości.
Jesteśmy jednym, wszystkie dzieci Boże. Przyprowadźcie do Mnie poprzez wasze
modlitwy właśnie te dusze spośród was, w tym także tych, którzy nie akceptują istnienia
Boga, i tych, którzy są uwikłani w tak grzeszne życie, że nie mogą łatwo od niego uciec.
Następnie sprowadźcie Mi dusze tych zwiedzionych grzeszników, którzy wpadają w
każdą pułapkę, jaką zastawia na nich diabeł.
Tam, gdzie wolą Moich uczniów jest, aby pomóc w ratowaniu dusz, zwielokrotnię liczbę
tych (uratowanych) dusz tysiąckrotnie. To wam obiecuję. Wasze wysiłki nie pójdą na
marne. Każdy źdźbło waszego cierpienia, które znosicie w Moim Imieniu i dobrowolnie
Mi ofiarujecie, zostanie wykorzystane do uratowania większej części ludzkości.
Kochajcie swoją rodzinę, tak jak Ja was kocham. Kochajcie swoich braci i siostry tak, jak
byście ich kochali, gdyby należeli do waszej rodziny — a Ja obsypię was deszczem łask.
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i modląc się za nich, dajcie tej miłości dowód, a Ja uratuję
ich dusze.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.02, 17.40
Płomień miłości gasi ogień nienawiści
Moja wielce umiłowana córko, dopiero kiedy stajesz się przedmiotem nienawiści, możesz
prawdziwie zrozumieć władzę, jaką zły ma nad ludzkością.
Nienawiść jest inspirowana przez szatana, który posługuje się nią, aby kusić ludzi, by ci
kierowali ją z kolei na swoich braci i siostry.
Nienawiść owocuje nienawiścią, jeżeli jedna osoba nienawidzi drugiej, a jej przyczyną jest
zazwyczaj gniew.
Gniew może powstać jako rezultat różnicy zdań. I jeżeli nie jest on kontrolowany, może
zamienić się bardzo szybko w nienawiść.
Jeżeli ktoś atakuje inną osobę, organizację czy naród, gdyż jest innego zdania, to może to
wywołać potok nienawiści w przeciągu krótkiego czasu.
Właśnie dlatego nalegam na wszystkich tych, którzy staną się przedmiotem wybuchów
czyjegoś gniewu, aby przez cały czas zachowywali godność. Nawet jeżeli ktoś wam ubliża

prosto w twarz albo czyni to za waszymi plecami, musicie uważać, aby nie dać się w to
wciągnąć. Jeżeli to uczynicie, będziecie kuszeni, aby zgrzeszyć.
Szatan podjudza ludzi, by ogarnął ich gniew. Następnie używa tego gniewu, aby wywołać
go w jakimś innym człowieku, i tak to trwa, aż nienawiść zostanie zaszczepiona po obu
stronach.
On, diabeł, roznieca nienawiść, aby móc spowodować podział.
Podział jest przeciwieństwem jedności. Jedność jest Łaską, udzieloną przez Boga. Kiedy
ludzie są złączeni w jedno i szanują się wzajemnie — obecna jest miłość. Miłość jest
Bogiem, tak więc Bóg jest inspiracją tej jedności.
Szatan korzysta z nienawiści jako środka do podziałów pomiędzy narodami, do rozbijania
małżeństw, do dokonywania mordów i do tego, aby szerzyły się okrutne przestępstwa.
Kiedy szatan zostanie pokonany, nienawiść zostanie ostatecznie wygnana i nie będzie
dłużej już istnieć na świecie.
Miłość potrafi zmniejszyć nienawiść. Jeżeli jakaś osoba jest zła na ciebie, musisz
spróbować zareagować z miłością. Może być ci trudno to uczynić, ale z Moją pomocą
odkryjesz, że nienawiść będzie wtedy słabnąć bardzo szybko.
Płomień miłości gasi ogień nienawiści. Tłumi go zupełnie. Miłość jest Bogiem i ponieważ
Bóg posiada wielką Moc nad bestią, jest to właśnie sposób na przepędzenie bestii z
waszego życia.
Wymaga to wielkiej odwagi, aby, jako ofiary, przeciwstawić się nienawiści. Jeżeli uczynicie
to, o co was proszę, i wezwiecie Mnie, abym dodał wam odwagi, możecie wówczas
pokonać nienawiść.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.03, 19.05
Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie
Moja wielce umiłowana córko, przy udziale wszystkich twoich sił i całej twojej odwagi
wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie.
Tych z was o pokornych sercach i czystych duszach wzywam, aby modlili się za te dusze,
które umrą w czasie Ostrzeżenia.
O, jakże potrzebują oni waszych modlitw. O, jakże Ja potrzebuję waszego cierpienia. Oba
te dary złożone przez was, a ofiarowane Mnie, pomogą zbawić dusze tych, którzy nie
mogą zbawić się za pomocą ich własnej wolnej woli.

Kiedy Płomień Mojego Miłosierdzia zostanie wylany na cały świat, wielu będzie się
radować, jednak będzie to bolesny czas dla grzeszników, którzy z powodu swojej dumy
(pychy) nie będą w stanie poprosić Mnie o przebaczenie.
Ich oczyszczenie będzie bolesne i wiele będą oni musieli wycierpieć, zanim nie odkupią się
w Moich Oczach.
O, jakże te niegodziwe ludzkie serca zostaną rozdarte na strzępy i jak ze zgrozą w swoich
duszach wielu padnie przede Mną w śmiertelnej agonii. Niech oni wiedzą, że chociaż
przejdą przez wielkie udręczenia, to miliardy z nich wyjdą z tego o czystych sercach i
duszach. Wówczas będą w pełni przygotowani na ten wielki dzień Mojego Przyjścia.
Moja córko, próby, przez które będą przechodzili Moi wyznawcy, nasilą się i
zintensyfikują przed Ostrzeżeniem.
Jeżeli ofiarujecie Mi te wasze cierpienia, to Ja ocalę dusze milionów. Proszę, nie żałujcie
Mi tych udręk, gdyż wielkie cuda zostaną dokonane, i to mimo tych niewdzięczników,
którzy nie posiadają wstydu w swoich sercach w związku z nikczemnościami, których są
winni.
Nikt, ani jeden człowiek, nie zdoła uniknąć widoku ukazującego mu stan jego duszy —
ale tak, jak jawi się ona w Moich Oczach.
Kiedy ujrzą żałosny stan swoich dusz, będą do głębi zawstydzeni. Ci, którzy szczerze będą
żałować za swoje wykroczenia przeciw Bogu, uzyskają przebaczenie. Będą jednak musieli
przejść przez oczyszczenie, które muszą przyjąć z pokorą.
Wiele, wiele dusz zaakceptuje Moją Miłosierną Dłoń, ale dusze, które popełniły grzech
śmiertelny, będą tak bardzo zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta
Krucjata Modlitwy musi być odmawiana za dusze po akcie Ostrzeżenia.
Krucjata Modlitwy (88) Za dusze po Ostrzeżeniu
O Najświętsze Serce Jezusa,
okaż każdemu z nas, biednych grzeszników,
Twoje Miłosierdzie.
Oświeć te serca z kamienia,
które tak rozpaczają w poszukiwaniu przewodnictwa.
Przebacz im ich winy.
Dopomóż odnaleźć im w swoich sercach,
za przyczyną Twojej Miłości i Miłosierdzia,
Twój wielki Dar Zbawienia.

Błagam Cię o przebaczenie dla wszystkich dusz,
które odrzucają Prawdę o Bogu.
Okryj ich Twoim Światłem, Drogi Jezu,
tak aby byli oni osłonięci
od niegodziwości i zasadzek szatana,
który próbuje oddzielić ich od Ciebie na wieczność.
Błagam, daj wszystkim dzieciom Boga siłę,
aby okazały Ci wdzięczność
za Twoje Wielkie Miłosierdzie.
Proszę Cię, otwórz drzwi do Swojego Królestwa
przed wszystkimi zagubionymi duszami,
które bezradnie i nie mając nadziei
krążą po tej ziemi.
Amen.
Idźcie, Moi uczniowie, i trzymajcie się Moich wskazówek, aby przygotować wasze dusze
na akt Mojego Boskiego Miłosierdzia.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.05, 20.40
Najświętsza Maryja Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom
poświęcić się Mojemu Synowi
Moje dziecko, proszę, przekaż Moim dzieciom, aby wzywały Mnie, ich ukochaną Matkę,
abym mogła je chronić w tym czasie zamieszania i niepokoju.
Moje Niepokalane Serce jest schronieniem, ku któremu musicie się zwrócić, aby za Moim
pośrednictwem odnowić swoją wiarę i zaufanie do Mojego Syna.
Przybędę wam na pomoc i popłyną Moje łzy miłości i współczucia dla każdego z was, a
wtedy odnajdziecie pokój w waszych sercach.
Z Moją pomocą, o którą musicie ubiegać się każdego dnia, Mój Syn udzieli wam
koniecznych łask, abyście okazali się godnymi Jego Wielkiego Miłosierdzia.
Nigdy nie wahajcie się, aby Mnie wezwać, gdyż przez Mojego Syna został Mi udzielony
specjalny dar.
Pomogę wam przygotować waszą duszę tak, aby była ona radością dla Mojego Syna.
Moja pomoc was wzmocni i poczujecie się obecni blisko Mojego Syna, co da wam taką
pociechę, że powrócicie ponownie do Mnie, abym mogła was chronić.

Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom poświęcić się Mojemu Synowi,
Jezusowi Chrystusowi.
Nigdy nie wolno wam obawiać się Mojego Syna, bez względu na to, jak zgrzeszyliście,
ponieważ On zawsze ma nadzieję i oczekuje, że Go przywołacie. Jego Miłosierdzie
przekracza wasze wyobrażenia.
Moje drogie dzieci, nigdy nie komplikujcie modlitwy. Wszystko, co musicie uczynić, to
porozmawiać z Moim Synem i wezwać Mnie po to, abym pomogła wam doprowadzić was
do Niego.
Wasza Niebiańska Matka
Matka Zbawienia
(Tutaj http://ostrzezenie.net/krucjaty-i-litanie.html wszystkie zaktualizowane Krucjaty i
Litanie Modlitwy dla grup modlitewnych)

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.07, 18.45
Fałszywy Prorok już zaplanował, w jaki sposób przechwyci posługi duszpasterskie w
Kościele Katolickim
Moja wielce umiłowana córko, jako że przybliża się czas ujawnienia się fałszywego
proroka, zostały przez niego i jego kohortę dokonane przygotowania, aby potępić te
Orędzia.
Wielu fałszywych proroków infiltruje Moich wyznawców na każdym kroku. Spowoduje
to nie tylko zamieszanie, będą też oni odwodzić ode Mnie Boże dzieci.
Podczas gdy ty będziesz nadal odrzucana przez różne grupy w Moim Kościele, oni Mi się
przeciwstawią oświadczając, że to inni samozwańczy prorocy niosą Prawdę ludzkości.
Zdradził Mnie jeden z Moich wyświęconych sług, tak jak kiedyś przed nim Judasz. Będzie
on jak cierń, wbity w twój bok.
Ponieważ rozpoczyna się ukrzyżowanie Mojego Kościoła, to w jego ostatnich dniach
wszystko, co wydarzyło się w czasie Mojej Męki, powtórzy się teraz na ziemi.
Po pierwsze Moje Święte Słowo zostanie odrzucone.
Następnie Mój ostatni prorok zostanie zdradzony w Obecności Mojej Najświętszej
Eucharystii. Ty, Moja córko, zostaniesz ogłoszona oszustem przez jednego z tych
fałszywych proroków, a dokona on tego w katolickim Kościele przed Moim
Tabernakulum.

Ich bluźniercze słowa będą oklaskiwane przez owych wrogów Boga, przyodzianych w
święte szaty.
W tym czasie pojawi się wielu fałszywych proroków, a ich głos zagłuszy ten Mój. Wtedy
jeden z nich będzie próbował zniszczyć ciebie.
Ręka Mojego Ojca powali tych, którzy szkodzą Jego prorokom, wysyłanym, aby
przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.
Niestety wiele biednych dusz zostanie zwiedzionych. Problem nie w tym, Moja córko, że
oni odrzucą ciebie, lecz w tym, że zatrzymają dusze na drodze do zbawienia.
Wzywam wszystkich, którzy Mnie kochają, aby starannie przysłuchiwali się słowom
fałszywych proroków. Zwróćcie uwagę, że nie będą oni przesłuchiwani przez kapłanów; i
że będą przez nich promowani; i że otrzymają pozwolenie na głoszenie kłamstw z
pulpitów w Domu Mojego Ojca.
Takie zdarzenia będą powszechne i, jak jest to przepowiedziane, utorują one drogę
fałszywemu prorokowi, który nadejdzie wkrótce, by dopomnieć się o swój tron.
Obrzydliwość, która zostanie uczyniona Kościołowi Katolickiemu, zostanie spotęgowana
działalnością antychrysta.
Człowiek ten, prowadzony przez szatana, będzie postrzegany jako stający się
przyjacielem Izraela. Potem pojawi się, aby go obronić przy wsparciu ze strony Babilonu,
którym jest Unia Europejska.
Wszystkie wojny, celowo wszczęte na Bliskim Wschodzie, rozprzestrzenią się na Europę.
Antychryst będzie rozpowszechniał ateizm pod maską Nowej Światowej Religii, na czele
której będzie stał fałszywy prorok.
Moja córko, tajemnic, które ci ujawniłem co do tożsamości fałszywego proroka oraz
innych spraw, nie wolno jeszcze ujawniać. Ale wiedz o tym:
Fałszywy prorok, który będzie twierdził, że jest człowiekiem Boga, już zaplanował, w jaki
sposób przechwyci posługi duszpasterskie w Kościele Katolickim.
On i antychryst współpracują już w koalicji — po to, aby zaprowadzić na świecie
spustoszenie, które nastąpi po tym, jak wypełni się (proroctwo) o obrzydliwości w
Katolickim Kościele.
Moim wyznawcom nie wolno słuchać tych, którzy będą próbowali wstrzymywać wasze
modlitwy. Musicie się zapytać, który to Boży człowiek miałby powstrzymywać
odmawianie modlitw, odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia czy odmawianie
Świętego Różańca? Odpowiedź jest następująca: żadnemu człowiekowi, który próbuje
powstrzymać was od modlitwy, choćby ubierał się w szaty wyświęconych sług — nie
wolno ufać.

Obecne czasy to są niebezpieczne czasy dla Moich prawdziwych proroków, którzy
zawsze są odrzucani. Oto po czym poznacie, kto do nich należy:
Tak właśnie jak Ja zostałem odrzucony, zadręczony, ubiczowany i zlekceważony przez
kapłanów Mojego czasu, tak samo cierpieć będą Moi prorocy.
Nigdy nie odrzucajcie prawdziwych proroków. Słuchajcie modlitw, które przynoszą
ludzkości jako Dar z Niebios. Jeżeli nie przynoszą wam modlitw, to nie zostali oni wysłani
przeze Mnie.
Jeżeli są serdecznie witani z otwartymi ramionami przez kapłanów, biskupów i inne
wyświęcone sługi, i to w sposób publiczny w ich kościołach — to oni nie zostali wysłani
przeze Mnie.
Znając Mnie, rozpoznacie Moich proroków. Będą oni cierpieć te same męki, które Ja
znosiłem. Zostaną odrzuceni przez członków Mojego Kościoła, przez Moich wyznawców i
innych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu.
Ich los nie będzie łatwy. A jednak — to przez to ich publiczne odrzucenie, zajadłe
oszczerstwa rozpowszechniane na ich temat, które będą musieli wycierpieć, to poprzez
to — wy rozpoznacie Mnie.
Idźcie teraz i nie dopuście, aby wasze serca zostały zwiedzione przez kłamców.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.08, 11.40
Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci, przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście
Moja wielce umiłowana córko, tak samo jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje
Pierwsze Przyjście, tak też i teraz przygotowuje On Swoje dzieci na Moje Powtórne
Przyjście.
Całe Niebiosa cieszyły się, kiedy się narodziłem, gdyż wiedzieli oni, że zostałem wysłany,
by ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Obecnie Hierarchia wszystkich aniołów i
wszystkich świętych także się raduje, gdyż trwają starania, aby przygotować świat na
kolejne powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.
Tylko Ojciec Mój zna daty, ale to, co mogę wam powiedzieć, to to, że nastąpi ono nie tak
długo po Ostrzeżeniu.
Oto nadszedł ten czas, na który Mój Ojciec cierpliwie czekał. Nareszcie może On wrzucić
do czeluści bestię i jej demony, które przemierzają ziemię, zadręczając Jego dzieci.
Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci, przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście.

Jest ono konieczne, ponieważ oznacza ono, że wielu ludzi, którzy w przeciwnym
wypadku by tego nie uczynili, zacznie teraz poszukiwać przebaczenia za swoje grzechy.
Trzęsienia ziemi, sztormy, powodzie oraz pogoda nietypowa dla poszczególnych pór roku
zjednają się, by oczyścić ziemię z trucizny. Ląd, morze i powietrze zostaną także
oczyszczone w przygotowaniu na Nowy Raj, kiedy to Niebiosa i Ziemia scalą się w
jedność.
Wszystko to jest starannie zorganizowane, zgodnie z Bożymi Planami Mojego Ojca.
Bardzo niewiele jest wiadome człowiekowi na temat Boskich Praw, które zarządzają
Królestwem Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.
Wiele nauczyliście się dzięki prorokom i poprzez Moje Pouczenia. A jednak wiele
pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy te tajemnice zostaną, z czasem, wam ujawnione,
zrozumiecie wówczas powód ludzkiego cierpienia.
Wielu z was, wykształconych w sprawach Bożych uczonych, obstaje tak jak najlepiej
potrafi przy Prawach ustanowionych przeze Mnie.
Musicie wiedzieć, że Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci, przewyższa wszelkie
teologiczne wywody.
To samo dotyczy prostej duszy, która odczuwa szczerą miłość do Mnie, jej umiłowanego
Jezusa, bez analizowania, dlaczego tak się dzieje.
Ufajcie Mi oraz zaakceptujcie, że Moja Miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, i wiedzcie, że Ja
wypełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.
Nareszcie wypełni się Jego Wola Boża. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój pomiędzy
Jego dziećmi. Oznaką tego będzie to, że całe Jego stworzenie Go pokocha, zaakceptuje
Jego Miłość i Dary, którymi On pragnie obsypać Swoje dzieci.
Świat ujrzał przelotnie jedynie ułamek spośród cudowności, jakie stworzył Mój Ojciec.
Jego dzieci dopiero doświadczą Prawdziwej Chwały Królestwa, które na nich oczekuje.
Po tym bólu i cierpieniu, spowodowanym przez nienawiść, narzuconą ziemi przez
upadłych aniołów pod przewodnictwem szatana, wszystko teraz zostanie odmienione.
Ostatnia bitwa definitywnie dokona ostatecznej zagłady zła.
Ostrzeżenie jest Cudem, dopuszczonym przez Mojego Ojca, a mającym sprawić, aby tak
wiele z Jego dzieci jak tylko jest to możliwe, mogło wejść do Mojego Nowego
Królestwa.

Z powodu apostazji i doktrynalnych błędów, rozprzestrzenianych w ciągu ostatnich
czterdziestu lat przy udziale wprowadzonych w błąd wyświęconych sług, jest to jedyny
sposób, aby ludzkość szybko zjednoczyć.
Liczebność populacji na świecie w obecnym czasie oznacza, że miliardy mogą zostać
ocalone dzięki temu Cudowi Rozświetlenia Sumienia.
Ponieważ czas zmierza teraz szybko ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię
światu prawdziwe znaczenie zawartości Pieczęci, przekazanych Janowi.
Księga Prawdy jest Słowem Bożym, przekazywanym już teraz ludzkości, aż do dnia
dzisiejszego, w Księdze Mojego Ojca. Księga ta przypomina Bożym dzieciom Prawdę,
którą tak wielu zapomniało.
Odsłoni ona niektóre z tajemnic czasów ostatecznych, tak jak zostały one przekazane
Danielowi, aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia do Nowego Raju z waszej
własnej wolnej woli.
Nie odrzucajcie Prawdy, jaka jest wam teraz przekazywana, gdyż byłoby to podobne do
zachowania chorego człowieka, odmawiającego wyleczenia się z choroby. Bez tej Prawdy
będziecie źle przygotowani do wejścia do Mojego Nowego Raju.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.09, 19.00
Ogień Ducha Świętego odczuje w swoim sercu każdy
Moja wielce umiłowana córko, nie jest Moją intencją, aby straszyć Moich wyznawców,
lecz raczej to, aby zademonstrować im Miłość i Współczucie, które w Moim Sercu noszę
dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
To z powodu Mojej Miłości do każdego jednego z Bożych Dzieci, włączając w to te, które
sprzeciwiają się Słowu Bożemu, pragnę otoczyć je Płomieniem Mojego Miłosierdzia.
Bądźcie przygotowani, wszyscy z was, gdyż wkrótce doświadczycie Mocy Boga i Jego
Boskiej Interwencji w świecie, kiedy On zatrzyma wszystko, co istnieje — na okres
piętnastu minut.
Ogień Ducha Świętego odczuje w swoim sercu każdy.
Dla was, będących w stanie łaski, będzie to przeżycie pełne radości, miłości oraz
współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.
Wy, będący w stanie grzechu lekkiego, będziecie odczuwać ból Czyśćca, ale wkrótce
zostaniecie oczyszczeni, a wtedy odczujecie w waszych sercach głęboki pokój i miłość do
Mnie.

Zaś wy, w stanie grzechu ciężkiego, przeżyjecie niedolę i ból, tak jakbyście zostali
wtrąceni do ogni piekła.
Część z was, którzy znajdujecie się w stanie grzechu, będzie Mnie błagać o Moje
przebaczenie oraz łaskę zakończenia tego wewnętrznego cierpienia. Ja się do tego
przychylę, jeżeli poczujecie w swoim sercu prawdziwą skruchę i przyznacie, że wasze
grzechy zadały Mi bolesne rany oraz cierpienie, gdyż są one obrazą dla Boga.
Kolejne dusze będą to te nędzne i godne pożałowania dusze, które Mnie będą opluwać,
ze Mną walczyć, a potem odwrócą się do Mnie plecami. Przerażenie, jakie odczują, będzie
się brało stąd, że ich dusze są opanowane przez szatana.
Nie będą one w stanie wytrzymać bólu, którego doświadczą w Moim Świetle, i uciekną w
objęcia diabła, którego mroczność przynosi im ulgę.
W końcu będą i tacy, którzy umrą nagle z powodu szoku, który przeżyją. Proszę, módlcie
się za te dusze każdego dnia, gdyż to wasze modlitwy wyproszą im wejście do Mojego
Nowego Królestwa.
Jest to jeden z największych cudów, jakie kiedykolwiek zostały podarowane Bożym
dzieciom.
Moje Objawienie przed wami w czasie tego wydarzenia pozwoli wam zrozumieć, że Moja
Obietnica wkrótce się wypełni — obietnica, że przyjdę powtórnie, aby uratować rasę
ludzką, żeby mogła ona odziedziczyć przyszłe, Chwalebne Życie.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.10, 22.22
Będę sądził żywych i umarłych — i tylko ci, którzy okażą się tego godni, wejdą do
Mojego Królestwa
Moja wielce umiłowana córko, proszę powiedz wszystkim tym, którzy podążają za Moimi
Naukami, aby przypomnieli sobie o Mojej Obietnicy.
Tłumaczyłem wyraźnie, że powrócę ponownie, aby odzyskać Moje Królestwo.
Moje Powtórne przyjście jest oczekiwane, a ci, którzy deklarują, że znają Prawdę, która
jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieć, że nieprawdy w Niej nie ma.
Powrócę ponownie, tak jak jest to przepowiedziane, a ten czas już prawie dla was nastał.
Osądzę żywych i umarłych — i tylko ci, którzy okażą się tego godni, wejdą do Mojego
Królestwa.

Jest też przepowiedziane, że diabeł przygotuje na ziemi wojnę, aby walczyć z Moim
Ojcem o dusze.
Tej wojny nie może on wygrać, a jednak wielu z tych, którzy żyją życiem opartym na
fałszywych obietnicach, wierzy, że ich ziemskie życie to jest już wszystko, co się liczy.
Złudzenie to, które zakorzeniło się wśród wielu ludzi, stanie się ich upadkiem.
O, jakże bym pragnął, aby dusze te zdążyły na czas otworzyć oczy na Prawdę, zanim nie
będzie dla nich późno.
Mój ból i udręka nigdy przedtem nie były tak dotkliwe jak obecnie — kiedy mam przed
oczyma te biedne, zwiedzione dusze, które będą dla Mnie utracone. Oto dlaczego
właśnie teraz dusze ofiarne, dusze wybrane oraz ci, którzy są blisko Mojego
Najświętszego Serca, przeżywają takie cierpienia. To Ja cierpię w nich, gdyż przybliża się
czas.
Plany Mojego Ojca, aby osłonić Jego dzieci i je opieczętować Jego Pieczęcią Ochrony, leżą
jak na dłoni.
Każda pojedyncza dusza jest przez Niego poszukiwana. A Duch Święty otacza w tym
historycznym momencie tak wiele dusz — chcąc przyciągnąć je do Moich Świętych
Ramion.
Proszę, nie odrzucajcie Mojej Obietnicy. Przyjmijcie do wiadomości, że wy, żyjący w tym
pokoleniu, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia.
To jest dobra nowina. Mój Powrót będzie chwilą Mojego Chwalebnego Uwielbienia, kiedy
odrodzą się wszyscy, którzy Mnie miłują. I rozpoczną oni nowe życie, czas wielkiej
świetności, gdzie ich radość otoczona będzie przez Światłość i Miłość.
Proszę, nie lękajcie się.
Przybywam z Wielką Miłością.
Nadchodzę ze Wspaniałym Darem.
Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zjednoczeni z waszą własną
rodziną.
Wszystkie Boże dzieci, uprzywilejowane wejściem w tę Nową Chwalebną Egzystencję,
staną się jednością.
Miłość będzie panowała wszędzie dookoła. Pokój, radość, śmiech, solidarność
(koleżeńskość), zachwyt oraz Adoracja Boga będą przepełniać każdą chwilę.
Śmierć nie będzie istnieć. Nienawiść będzie przeżytkiem.
Zło zostanie przegnane.

Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć ani przeżywać boleści, ani doświadczać
jakichkolwiek niedoskonałości. Oto Mój Nowy Raj. Czas, w którym nie będzie już więcej
łez.
Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, gdyż ból i cierpienie, które przeżywacie, dobiega już końca.
Ja wiem, jak cierpicie z powodu bezprawnych reżimów, pod władzą których musicie żyć.
Jest to już ostatnie stadium, gdyż Ręka Mojego Ojca teraz zainterweniuje.
Świat się zmieni. Stary zostanie odrzucony precz i wyłoni się Nowy Świt, w pełni Boskiej
Chwały, gdzie będzie panować Boża Moc, tak jak było to pomyślane od początku
Stworzenia świata.
Wasz Umiłowany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.11, 17.00
Najświętsza Maryja Panna: On, tak pokorny, powróci w splendorze i chwale, a Jego
Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię
Moje drogie maleństwa, Moje Serce się raduje, ponieważ Królowanie Mojego Syna jest już
bardzo bliskie.
Mimo Jego całego cierpienia, mimo odrzucenia Go przez niewdzięcznego człowieka i
mimo upadku wiary, który ogarnia ziemię — On przyniesie ludzkości wielką chwałę.
Przybędzie na ogromnej chmurze, a Jego Majestat obezwładni każdą jedną z dusz i każda
dusza upadnie w ekstazie do Jego Stóp.
On, tak pokorny, powróci w splendorze i chwale, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje
ziemię.
Dzieci, musicie się przygotować, gdyż zawierzenie się Jemu będzie od was wymagało
ogromnej siły. Będziecie musieli okazać pokorę oraz błagać Go o uratowanie waszej
duszy, abyście Mogli ujrzeć Światło Prawdy.
Wielu z was zostanie pochłoniętych przez Jego Wielkie Miłosierdzie. Inni jednak zignorują
Jego Obecność oraz Jego Wspaniały Dar, który On ze sobą przyniesie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy się ociągają z uznaniem istnienia życia
wiecznego, gdyż ci ludzie potrzebują waszej pomocy. Przyniesie wam to wielką radość,
jeżeli w waszych sercach zdobędziecie się na to, aby prosić Mojego Syna, by On ocalił te
dusze.
Wy, Moje dzieci, wkrótce staniecie się świadkami, że na ziemi skończy się cierpienie, ma
On bowiem, w Swoim Miłosierdziu, wielkie plany co do każdego człowieka, jaki dzisiaj
żyje na ziemi.

Bądźcie wdzięczni za Dar życia, który otrzymaliście, kiedy się narodziliście.
Bądźcie wdzięczni za Dar Życia Wiecznego, który wkrótce Mój Syn zaoferuje światu. Dar
ten jest przeznaczony dla każdego pojedynczego grzesznika. To wasza wolna wola
zadecyduje, czy go przyjmiecie czy też nie.
Przyjdźcie do Mnie, dzieci, a Ja zabiorę was do przystani Mojego Niepokalanego Serca i
przygotuję was tak, abym was mogła do Mojego Syna przyprowadzić, gotowych na Jego
Powtórne Przyjście.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.11, 23.16
Kiedy próbujecie zdefiniować, czym jest Życie Wieczne — to bezużyteczne do tego jest
ludzkie rozumowanie
Moja wielce umiłowana córko, w czasie świętowania Adwentu wzywam Moich wiernych
uczniów, aby przypomnieli innym o doniosłości Moich narodzin na ziemi.
Moje narodzenie ukazuje niezgłębioną Miłość, jaką Mój Ojciec obdarza Swoje dzieci.
Złożył On ochoczo w ofierze Mnie, Baranka Bożego, by każdy z was mógł posiąść życie
wieczne. Ten Dar, który spowodował straszliwy ból i cierpienie tych wszystkich, którzy
stali się Mi bliscy, został ofiarowany ludzkości z Radością.
Był to bowiem jedyny sposób wykupienia ludzkości z niewoli rozpaczy, jaka ją oczekiwała.
Moje Imię, Moja Obecność jest wszystkim znana, ale niewielu na tym świecie prawdziwie
wierzy w Moje Istnienie. Moja Śmierć na Krzyżu, jak i Ukrzyżowanie, które było
barbarzyńskie i okrutne nawet jak na standardy, wedle których karano przestępców w
tamtych czasach — przynoszą wam wolność jeszcze dzisiaj.
Każdy jeden z was, na mocy swego urodzenia, otrzymał klucz do wolności, do Życia
Wiecznego w Moim Chwalebnym Raju. Wielu z was nie uświadamia sobie, co to znaczy. A
to dlatego, że znajdujecie się pod presją, aby publicznie się Mnie wypierać. Ilu z was boi
się przyznać, że we Mnie wierzy? Gdybyście zostali poproszeni o otwarte zdeklarowanie
swojej wiary, czy opowiedzielibyście się za Mną i okazali Mi w ten sposób waszą
wierność?
Wielu z was twierdzi, że Mnie nie zna, chociaż wierzy, że Ja Istnieję. Wierzycie, że życie
istnieje nadal, po tym czasie spędzonym na ziemi; ono jednak zostało dla was
przygotowane przez Mojego Ojca. Czyż nie wiecie, że kiedy odwracacie się do Mnie
tyłem, to odmawiacie sobie sami prawa do Mojego Królestwa?
Kiedy próbujecie zdefiniować czym jest Życie Wieczne — to bezużyteczne jest do tego
ludzkie rozumowanie, gdyż nie została wam dana wiedza, jaka jest konieczna do
poznania Tajemnic Dzieła Stworzenia Mojego Ojca. Moje Słowo zostało wam jednak

przekazane poprzez Moje Nauczanie i jest Ono wszystkim, czego potrzebujecie, by zostać
przyjętym przeze Mnie do życia wiecznego, będącego pełnią pokoju, miłości i szczęścia.
To nowe życie należy do was i to za przyczyną Bożej Miłości oczekuje ono tam na was,
jeżeli tylko odpowiecie na Moje Wezwanie.
Ja, wasz umiłowany Jezus, wasz Zbawiciel i Król, przygotowuję się teraz, aby się wam
zaprezentować, kiedy przybędę, aby was wszystkich odzyskać.
Moja Miłość jest obecna w każdym z was. Zajrzyjcie do swego wnętrza i Mnie poproście,
abym rozpalił w was ogień miłości, którego potrzebujecie jak powietrza (tlenu), aby żyć w
Nowym Raju. Nie bójcie się tego. Musicie Mnie serdecznie powitać, gdyż Ja nadchodzę,
aby przynieść wam wieczyste szczęście. Wzywam was, abyście przyjęli Moje Powtórne
Przyjście z radością w waszych sercach.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.12, 23.54
Przyrzekam uroczyście, że zdrajcom Mojego Świętego Słowa, które przekazywane jest
dzięki Bożym prorokom, kres położy Gniew Mojego Ojca
Moja wielce umiłowana córko, jakże zasmuca Mnie, kiedy widzę tak wiele podziałów,
spowodowanych przez Moje Święte Słowo, przekazywane w tych Orędziach.
Kiedy Moje Słowo, które jest przekazywane wizjonerom i prawdziwym prorokom, staje
się znane światu, natychmiast przyciąga ono krytykę. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się
tak, ponieważ to jestem Ja, wasz Jezus, Którego Święte Słowo zawsze będzie podważane
i krytykowane, zanim nie zostanie potępione jako herezja przez grzeszników.
Ludzkie rozumowanie, chociaż spełnia istotną rolę w wypadku zdolności rozeznawania,
ma tylko bardzo niewielkie znaczenie dla (właściwego) rozpoznania Mojego Słowa.
Miłość, jaką Moje Słowo wznieca w duszy, która jest pozbawiona złej woli i która jest
czysta i pokorna — nie może zostać i nie zostanie odrzucona. To właśnie poprzez takie
dusze udzielam wam daru, umożliwiającego wam rozpoznanie Mnie. Dusze te, wraz z
prorokiem, którego wybrałem do przekazywania Mojego Słowa, będą musiały przyjąć
Mój Kielich cierpienia.
Proszę was, abyście oderwali się od światowych atrakcji i zawierzyli się Mnie, gdyż
ścieżka, którą za Mną kroczycie, jest bardzo ciernista i samotna.
Kiedy jesteście prowokowani w Moim Imieniu lub kiedy głosy Moich prawdziwych
proroków zostają wykpione i zadeklarowane jako niepochodzące od Boga, to powiadam
wam:
Nie zaszczycajcie takich ataków jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzią. Milczcie w
waszym cierpieniu.

Głos Boga będzie Królował teraz nad światem i niech nikt nie odrywa was od Prawdy, co
jest ogromnie ważne, abym mógł was, nędznych i bezsilnych grzeszników, przygarnąć w
Moje Święte Ramiona i was uspokoić.
Przyn0szę wam pokój. Argumenty, krytyka i publiczne manifestowanie swojego
autorytetu przez tych, którzy z jednej strony głoszą Moje Słowo, z drugiej zaś potępiają
innych w Moje Imię, jest nie do przyjęcia. Takie postępowanie nie pochodzi od Boga.
Pochodzi ono od złego ducha.
Pamiętajcie, że to nie Moich proroków ranicie. To Ja jestem tym, którego obrażacie.
Bierzecie na siebie winę marnotrawienia czasu i udaremniania Dzieła pochodzącego od
Ducha Świętego. Nie dostaniecie pozwolenia na zatracenie tych dusz, które ośmielacie się
w Moim Imieniu wprowadzać w błąd.
Wy, którzy grzeszycie przeciwko Mnie i uniemożliwiacie, aby Słowo Boże zostało w tych
czasach usłyszane, zostaniecie odrzuceni precz. Moja cierpliwość jest na wyczerpaniu.
Jestem bardzo zmartwiony. Mój ból jest nie do wytrzymania. Próbujecie zwieść Moich
wyznawców, których rola w przewodzeniu reszcie Mojej armii jest pierwszoplanowa. Za
to zostaniecie ukarani.
Usilnie was proszę, poproście Mnie, żebym was nawiedził, aby móc przynieść wam ulgę,
bo nie ulega wątpliwości, że jesteście niespokojnymi duszami, a wasze grzechy są Mi
znane.
Wasza arogancja jest obrazą i znieważa Mojego Ojca. Wasza gotowość, żeby poświęcić
wasze własne dusze na rzecz waszej ambicji, by być uważanym za inteligentnego i
pełnego autorytetu rzecznika Moich spraw, jest w Moich Oczach obrzydliwością.
Przyrzekam uroczyście, że zdrajcom Mojego Świętego Słowa, przekazywanego poprzez
Bożych proroków, kres położy Gniew Mojego Ojca. Szybko zostaniecie ukarani. Wasz czas
jest ograniczony. Bo macie już tylko niewiele czasu, aby się zdecydować, któremu panu w
rzeczywistości służycie.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.13, 18.11
Pokora jest czymś więcej niż tylko akceptacją cierpienia. Jest ona potężnie skuteczną
metodą na pokonanie zła
Moja wielce umiłowana córko, na dar pokory trzeba sobie zasłużyć. Nie wolno jej nigdy
mylić z tchórzostwem.

To z powodu Mojej własnej pokory szatan doznał zawodu i w powstałej sytuacji utracił
prawo do zdobycia wszystkich dusz i skazania ich na przekleństwo wiecznego
potępienia.
Szatan jest arogantem, samochwałą, oszustem oraz jest pełen egoizmu i nienawiści.
Bitwa o dusze została wygrana dzięki aktowi pokory, kiedy Ja, Król Ludzkości, dopuściłem
na Samego Siebie, aby zostać poniżonym, torturowanym, wzgardzonym, wyśmianym i
udręczonym przez grzeszników, zatrutych nienawiścią szatana.
Dla bestii jest rzeczą niemożliwą, aby odczuwała pokorę. On poznał Potęgę Boga oraz
wiedział, jak trudną rzeczą okaże się jej walka przeciwko Jego dzieciom. Oczekiwał
niemniej, że Ja nie tylko będę głosił Słowo Boże, ale że zademonstruję ludziom Swoją
Władzę, ujawniając im, Kim Jestem w swojej majestatycznej wzniosłości. Ale nawet wtedy
bestia była pewna, że zniweczy Moją misję.
Moja odmowa potępienia Moich katów oraz pokora, jaką okazałem, były tym, czego
bestia się nie spodziewała. To, że nie zwróciłem się przeciw Moim oprawcom, sprawiło,
że nie mieli nade Mną władzy. A to, że znosiłem razy chłosty, drwiny i prześladowania,
jeszcze bardziej osłabiło moc diabła. W żadnym wypadku nie oczekiwał on takiego obrotu
rzeczy i próbował wszystkiego, włącznie z torturami fizycznymi, aby tylko wyrzekł się
rasy ludzkiej.
To dzięki Mojej akceptacji Swojej własnej śmierci oraz dzięki ofierze złożonej przez
Mojego Ojca, który zezwolił na Moje Ukrzyżowanie, człowiek został uwolniony od
grzechu.
To była pierwsza stoczona i wygrana bitwa. Tak jak i ona — toczona będzie druga bitwa,
mająca sprowadzić ludzkość z powrotem do Mojego Królestwa, tak aby ludzkość mogła
radować się życiem wiecznym.
Ona więc, bestia, i jej wszystkie upadłe anioły kuszą wiele dusz, tak iż wiele z nich zostało
zwiedzionych i nie akceptuje Mojego istnienia. Jednak wielu jest takich, którzy, choć
zaciekle walczą z pokusami, jakie są przed nimi stawiane, zignorują w obecnym czasie
Moje Wołanie z Nieba.
Są też i tacy, którzy udają, że służą Mojemu Kościołowi, ale którzy razem z grupą
(światowej) elity planują unicestwienie milionów. Dokonają tego, przeciwstawiając się
Mojemu Słowu, a następnie stosując fizyczne prześladowanie. Wszyscy będą świadkami
ich ostatecznej zdrady wobec Bożych dzieci.
Dusze, o które najbardziej jestem zaniepokojony, to dusze ateistów i młodych ludzi,
którzy nie zostali pouczeni o Prawdzie. Nalegam na was wszystkich, którzy przyznajecie
się do Mnie, waszego Jezusa, abyście przyprowadzili je do Mnie. Ja zaś otoczę je Moim
Światłem i Opieką i z ich powodu będę walczył z diabłem aż do ostatniej sekundy.
Musicie kroczyć naprzód, Moi dzielni uczniowie, i próbować blokować zło, które was
otacza. Jeżeli zaangażujecie się (w spory) z tymi, którzy tak rozpaczliwie depczą tej misji
po piętach — to Mnie zawiedziecie.

Dlaczego, możecie zapytać, ci ludzie są tak zdesperowani, aby zablokować Moje Słowo?
Odpowiedź jest następująca: Tam, gdzie Ja znajduję się w drodze, gdzie Ja mówię i gdzie
Ja Jestem obecny — dzieje się tak zawsze.
Poruszajcie się i trzymajcie blisko Mnie. Moja Moc was osłoni i będziecie chronieni. Ale nie
odrywajcie ode Mnie wzroku, ponieważ jest wielu takich, którzy będą wam grozić, was
znieważać i którzy będą próbowali zwabić was w pułapkę. Kiedy usłyszycie wymierzony
w was, arogancki, ale bezładny potok słów, będziecie wiedzieli, co robić.
Im usilniej wasi wrogowie próbują was przekonać, że to nie Ja, Jezus Chrystus, Król
ludzkości, jestem tym, który teraz do was mówi, tym lepiej będzie wam wiadome, że
prawdziwie Jestem pośród was obecny.
Towarzyszę wam w drodze, jeżeli tylko pozostajecie blisko Mnie. Kiedy milczycie i nie
okazujecie reakcji na te pomówienia, pozostajecie silni. Pozwólcie tym, którzy wykrzykują
obelgi i drwią sobie z Mojego Świętego Słowa, nadal robić to, co robią. Módlcie się za nich
gorąco, gdyż potrzebują oni waszej pomocy. Pomyślcie o tym w ten sposób:
Wyobraźcie sobie, że ci wszyscy ludzie byliby zgromadzeni w jednym pomieszczeniu i
byliby tylko małymi dziećmi. Kiedy patrzycie na małe dzieci, odczuwacie głęboką miłość z
powodu ich bezbronności. Dostrzegacie, jak bardzo ufają swoim rodzicom i opiekunom, i
czujecie, że przepełnia was dla nich miłość; miłość, którą odczuwacie w waszych sercach.
Niektóre z tych dzieci będą postępować zgodnie z tym, co zostało im zalecone jako
właściwy sposób zachowania. Inne będą się wobec innych dzieci zachowywały okrutnie. I
chociaż możecie być oburzeni ich postępowaniem, to wiecie, że musicie przywołać je do
porządku, a następnie, jeżeli nadal będą odmawiać poprawnego zachowania się, je
ukarać. Ale nade wszystko wiecie, że ciągle je kochacie, bez względu na to, jak się
zachowują, gdyż są to drogocenne dzieci kochających rodziców.
To jest to, co Mój Ojciec odczuwa dla wszystkich Swoich dzieci. I niezależnie od tego, jak
one postępują, On ciągle je kocha. A jednak nie zezwoli On na to, aby jedne z Jego dzieci
niszczyły inne Jego dzieci, i On za to je ukarze, ale tylko w ten sposób, aby na nowo móc
zjednoczyć Swoją Rodzinę.
Kiedy modlicie się za tych, którzy obrażają Boga i którzy ranią Jego dzieci, przysparzacie
szatanowi okropnego cierpienia i on wówczas rozluźnia uścisk, jaki zacisnął na osobie,
za którą się modlicie.
Pokora jest czymś więcej niż tylko akceptacją cierpienia. Jest ona potężnie skuteczną
metodą na pokonanie zła. Kiedy modlicie się za tych, którzy was zadręczają, składacie Mi
wspaniały dar prawdziwej miłości. Takiej szczególnej miłości dla Mnie, waszego Jezusa.
Nadal będę dawał wam wskazówki, Moi uczniowie, tak abyście pozostali silni i wierni
wobec Moich Nauk. To właśnie w tych czasach wielkiego odstępstwa od wiary Moja
Święta Ewangelia i Moje orędzia przygotowują was na to, że (te Moje słowa) muszą być
rozpowszechniane na całym świecie w ramach Mojego boju o ocalenie dusz.

Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.15, 21.45
Jestem wszystkoprzebaczającym Bogiem, gotowym obdarzyć was wyzwoleniem od
grzechów, które trzymają was w potrzasku
Moja wielce umiłowana córko, pragnę wyjść naprzeciw tym z was, których obecnie
przytłaczają problemy.
Wzywam tych z was, którzy znajdujecie się w ciężkim grzechu i którzy zwątpiliście w to,
że kiedykolwiek znajdziecie ukojenie od dręczącego was bólu. Być może winni jesteście
grzechu ciężkiego, nie wyłączając morderstwa, aborcji, przemocy, seksualnej deprawacji
(zepsucia), a być może paraliście się okultyzmem; ale czyż nie wiecie, że wszystko, co
musicie zrobić, to zwrócić się do Mnie i poprosić Mnie o pomoc?
Jestem wszystkoprzebaczającym Bogiem, gotowym obdarzyć was wyzwoleniem od
grzechów, które trzymają was w potrzasku.Grzechy te mogą zostać wyrzucone z
waszego życia. Wszystko, co jest do tego potrzebne, to jest odwaga. Pamiętajcie, że nie
ma takiego grzechu, poza grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, którego
Ja wam nie odpuszczę.
Od szukania Mojego Wybaczenia nie wstrzymuje was to, że grzesznicy nie potrafią przez
dłuższy czas pozostawać w stanie łaski. To, co was trzyma na dystans ode Mnie, to jest
myśl, że Ja nigdy nie mógłbym wam przebaczyć.
Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że będzie ono dane tym, którzy o nie poproszą.
Wzywam wszystkich, którzy nie są pewni Mojego Istnienia. Proszę was, zaufajcie Mi. To
dzięki zawierzeniu się Mnie, porozumiewaniu się ze Mną i zwróceniu się do Mnie z
prośbą, abym wam wybaczył, otrzymacie odpowiedź, o którą tak zabiegacie.
Dam wam odpowiedź — i odczujecie to w swoim sercu, kiedy będziecie odmawiać tę
Modlitwę Krucjaty o Łaskę Mojego Miłosierdzia dla nędznych grzeszników.
Krucjata Modlitwy (89) Dla Nędznych Grzeszników
Drogi Jezu, dopomóż mi,
biednemu, nędznemu grzesznikowi,
przyjść do Ciebie ze skruchą w mojej duszy.

Oczyść mnie z moich grzechów,
które zniszczyły moje życie.
Udziel mi daru nowego życia,
wolnego od kajdan grzechu,

i udziel mi wolności,
która grzechu do mnie nie dopuści.
Niech mnie odnowi Światło Twojego Miłosierdzia.
Niech mnie Twoje Serce weźmie w swoje objęcia.
Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, tak abym potrafił przybliżyć się do Ciebie i aby moja
miłość ku Tobie się rozpaliła.
Zmiłuj się nade mną, o Jezu, i zachowaj mnie wolnym od grzechu.
Uczyń mnie godnym wejścia do Twego Nowego Raju.
Amen.
Zapamiętajcie, to nie dlatego dusze są godne wejścia do Mojego Królestwa, że otrzymały
rozgrzeszenie. To dlatego, że Moje Miłosierdzie jest tak ogromne, że mogę zbawić
każdego jednego grzesznika, jeżeli tylko znajdzie odwagę, której mu potrzeba, aby Mnie
poprosić o pomoc.
Kocham was wszystkich z nieprzemijającą namiętnością. Nigdy nie odrzucajcie Mojej
Miłości ani Mojego Miłosierdzia, gdyż bez nich nadal będziecie tonąć w grzechu i
będziecie dla Mnie utraceni.
Kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę, odpowiem w taki sposób, że będzie wam potem
bardzo trudno ode Mnie się odwrócić.
Wasz umiłowany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.16, 23.20
Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie
Moja wielce umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie za przyczyną Moich orędzi
nie wywoływali w obecnym czasie strachu w sercach swoich przyjaciół i rodziny.
Przychodzę obecnie do wszystkich, aby mówić do was z Nieba — po to, aby was
przygotować. Czynię to z miłością i radością w Mym Sercu.
Przychodzę, aby pomóc tym, którzy wierzą we Mnie, aby byli gotowi Mnie przyjąć, będąc
w stanie łaski, który jest potrzebny, aby mogli władać ze Mną w Moim Królestwie.
Przychodzę także, aby apelować do tych, którzy nie potrafią zrozumieć sensu Bożego
Stworzenia, a w szczególności do tych dusz, które posługują się ludzkim rozumowaniem
do tłumaczenia sobie wszystkiego w swoim życiu. Wierzą oni tylko w to, co mogą ujrzeć
lub dotknąć. Te same dusze akceptują kłamstwa pochodzące od innych, o których są
przekonani, że należy im się szacunek w ich społeczeństwach i narodach. Jakże łatwo

dają się oni ogłupić ludzkimi kłamstwami, ale jakże są oni w tym bezsilni, skoro odrzucają
Prawdę o swoim Stworzeniu.
Moim zadaniem jest pomóc wam wszystkim. Nie — wam grozić — ale przyciągnąć was ku
Mnie bliżej, tak abyście doznali ukojenia.
Moje Królestwo jest waszym domem. Nie wolno czuć się pod presją, że powinniście
odrzucić wasze rodziny, abyście mogli zjednoczyć wasze serce z Moim. Zamiast tego
przyprowadźcie Mi wasze rodziny za przyczyną waszych modlitw. Wielu będzie was ranić,
kiedy będziecie głosić Prawdę Mojego Słowa. Ale niech tak będzie. Nie rzucajcie im
wyzwania ani nie próbujcie zmuszać ich wbrew ich woli. Ja zanurzę ich w Moim Świetle,
które ich Ochroni, kiedy będziecie odmawiali za nich Litanię Modlitwy (2) O Łaskę
Wybawienia.
Jestem przepełniony miłością do was. Ci, którzy we Mnie wierzą, zaznają ogromnego
pocieszenia (stanu błogości) podczas Mojego Powtórnego Przyjścia. Te inne dusze mogą
zostać zbawione dzięki waszym modlitwom. Oto dlaczego przygotowuję was teraz.
Robię to, aby ocalić was wszystkich, tak abyście mogli radować się Nowymi Niebiosami i
Nową Ziemią.
Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie. Wypełnię ostatnie
przymierze, zakończę ostatnią epokę, co będzie wypełnieniem się Woli Mojego Ojca.
Nigdy się Mnie nie obawiajcie, Jestem bowiem waszą rodziną, związaną (z wami) poprzez
Moje Ciało i Moją Krew, poprzez Moje Człowieczeństwo, ale zarazem także poprzez Moją
Boskość.
Zachowajcie pokój, Moi umiłowani uczniowie. Spocznijcie w Moich Ramionach, gdyż Moja
Miłość i Miłosierdzie są większe, niż ktokolwiek z was przypuszcza. To jest czas, aby się
radować, a nie smucić, albowiem ofiarowałem wam Dar Zbawienia. Ten Dar jest
przeznaczony zarówno dla was, jak i dla tych, którzy są zgubieni. Jest on przeznaczony
dla każdego.
Wasz umiłowany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.17, 12.15
Władza śmierci nad rasą ludzką zostanie ostatecznie przezwyciężona
Moja wielce umiłowana córko, dzień, w którym przybędę, aby odzyskać Moje
Dziedzictwo obiecane Mi przez Mojego Ojca, nadejdzie nagle.
Mimo że Ja przygotowuję całą ludzkość na to wielkie wydarzenie, to dzień ów nadejdzie
nieoczekiwanie. Czas wrzucenia bestii do czeluści jest już blisko — i wtedy właśnie
dwanaście narodów będzie cieszyć się pokojem i jednością.

W tym czasie święci z Nieba i wszyscy ci, którzy zmarli w Mojej Łasce, powstaną wraz ze
sprawiedliwymi, którzy przeżyją Ucisk. Wszyscy oni zmartwychwstaną i otrzymają Dar
doskonałych ciał, które pokonają śmierć, znaną ludzkości od czasu grzechu Adama. Będą
się oni cieszyć się pokojem i pomyślnością pod Moim Duchowym Panowaniem — aż do
czasu, kiedy Moje Królestwo zostanie przekazane Mojemu Ojcu.
Takie będzie pierwsze zmartwychwstanie, po którym nastąpi tysiącletnie królowanie w
doskonałej harmonii, w zgodzie z Wolą Bożą Mojego Ojca.
W tym okresie natomiast grzesznicy, którzy się Mnie wyparli — będą cierpieć. Drugie
Zmartwychwstanie nie jest znane ludzkości ani też szczegóły na jego temat nie zostały
nikomu jeszcze objawione poza prorokami Danielem i Janem Ewangelistą.
Te tajemnice zostaną wam ujawnione z czasem, gdyż one nie są obecnie przeznaczone do
waszej wiedzy.
Moc Boga zamanifestuje się, gdy walka o zbawienie dusz ludzkich odniesie zwycięstwo.
Władza śmierci nad rasą ludzką zostanie ostatecznie przezwyciężona. Taka jest Moja
Obietnica. Wypełnię proroctwa ustanowione przez Mojego Ojca.
Niech nie lękają się ci pośród was, którzy są zdezorientowani. Teraz wszystko leży w
Moich Świętych Dłoniach, ale zapewniam was, że wszystko, co ma znaczenie — to
przebaczenie grzechów. A będzie ono miało miejsce, kiedy wszyscy poprosicie Mnie o Dar
Odkupienia. Jest to takie proste.
Wasza miłość do Mnie zaowocuje Darem Życia. Śmierć — taka, jaką ją znacie — nie
będzie posiadała już więcej nad wami kontroli ani władzy. Powitajcie waszą przyszłość z
radością w sercach, gdyż jest ona najwspanialszym Darem Boga, i tylko te dusze, które
sobie na to zasłużą, będą obdarzone tą obfitością. Pozostańcie w pokoju. Ufajcie mi.
Kochajcie Mnie. To jest wszystko, co się liczy.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.18, 18.45
Najświętsza Maryja Panna: Wszyscy ci, którzy domagają się aborcji i są odpowiedzialni
za jej wprowadzanie, winni są grzechu śmiertelnego
Moje drogie dziecko, Najświętsze Dzieło Stworzenia Mojego kochanego Ojca — życie
płodu w matczynym łonie — będzie w świecie po milionkroć niszczone.
Diabeł wywarł wpływ na rządy we wszystkich częściach świata, aby mieć pewność, że
aborcja zostanie nie tylko zaakceptowana, ale że będzie ona w dodatku traktowana jako
coś dobrego.
O, ileż łez jest przelewanych teraz w Niebie! Wszystkie anioły i wszyscy święci są
przygnębieni ze zmartwienia.

Wojny, klęski głodowe, morderstwa i samobójstwa będą coraz częściej miały miejsce.
Niemniej aborcja jest tym, co wzbudza Gniew Mojego Ojca w większym stopniu, niż każdy
inny grzech.
Kraje, które usprawiedliwiają aborcję, będą wyjątkowo cierpiały z Ręki Boga. Te narody
będą płakać, kiedy ta kara ich dotknie. Wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za
wprowadzanie tych odrażających praktyk, będą potrzebowali wiele modlitwy.
Moje dziecko, jest ważne, aby wszyscy w każdy piątek aż do końca stycznia modlili się
Moim Świętym Różańcem, aby zastopować rozszerzanie się aborcji.
Każde dziecko, które zostaje zamordowane w matczynym łonie, staje się w Królestwie
Mojego Ojca aniołem. Anioły te modlą się w Niebie za każdą matkę, która świadomie i bez
skrupułów decyduje się na krok, aby położyć kres życiu dziecka w swoim łonie. Modlitwy
tych aniołów posłużą do ratowania dusz ich matek.
Wszyscy ci, którzy domagają się aborcji i są odpowiedzialni za jej wprowadzanie, winni są
grzechu śmiertelnego.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych grzeszników, albowiem nagląco potrzebują
oni Miłosierdzia Bożego.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.18, 19.30
Płomienie Mojego Miłosierdzia zstąpią wkrótce — niczym języki ognia — na każdą
duszę
Moja wielce umiłowana córko, nadszedł czas, aby wszysca Moi wyznawcy zrozumieli, że
Miłosierdzie Moje potrzeba przyjąć bez obawy.
Ja nie przychodzę, aby dzieciom Bożym podczas Ostrzeżeniawyrządzić krzywdę albo
poddać je osądowi. Przychodzę tylko po to, aby je przygotować, odsłaniając Prawdę w ich
sercach.
Tylko jeżeli okażecie zaufanie Mojej Miłości i Mojej Boskości, będziecie mogli poczuć
autentyczną radość i prawdziwy pokój. Kiedy dopuścicie, aby strach sparaliżował wasze
serca, nie będziecie w stanie przyjąć Mojego Daru. Cieszcie się, kocham bowiem was
wszystkich.
Czas, aby świętować Moje Narodziny, jest ważny, ponieważ coraz mniej narodów toleruje
Moje Imię. Kiedy świętujecie Moje Narodziny, uznajecie swoje własne zbawienie.

Udzieliłem wam Daru Wolności. Podzielcie się teraz Prawdą z innymi, bez lęku w waszych
sercach.
Kiedy dla całego świata nadejdzie czas, aby stać się świadkiem tego publicznego
wydarzenia, jakim będzie Moje Powtórne Przyjście, będziecie żałowali, że nie
rozpowszechnialiście Mojego Słowa wśród zagubionych dusz.
Proszę, przygotujcie swoje serca i swoje dusze, aby — w oczekiwaniu na spełnienie się
Mojej obietnicy o Moim Ponownym Przyjściu — mogły one zostać oczyszczone.
Wykorzystujcie ten czas na modlitwę. Bądźcie w tym czasie z waszą rodziną i z tymi,
którzy są wam bliscy. Pomagajcie tym, którzy cierpią na ciele i duszy.
Płomienie Mojego Miłosierdzia zstąpią wkrótce — niczym języki ognia — na każdą duszę.
Nie możecie zastygnąć w bojaźni ani się zamartwiać. Wszystko, o co proszę, to abyście o
każdym czasie byli gotowi.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.19, 12.30
Szatan zostanie spętany na czas Mojego Królowania i już dłużej nie będzie oszukiwał
Bożych dzieci
Moja wielce umiłowana córko, świat musi się dowiedzieć się, że Era Pokoju będzie
kulminacją Mojej Obietnicy, (czasem), kiedy będę Królował nad Nowym Niebem i Nową
Ziemią. Będzie to Duchowe Panowanie i Mój Kościół, Nowa Jerozolima, zazna pokoju, a
Moje Słowo będzie rozbrzmiewać pośród wszystkich narodów.
Szatan zostanie spętany na czas Mojego Królowania i już dłużej nie będzie oszukiwał
Bożych dzieci. Moje Królowanie nie będzie jednak symboliczne — Drzewo Życia będzie
tam oddychać Miłością i Pokojem, a zarazem wszyscy ci, którzy są pobłogosławieni, by
cieszyć się Moim Nowym Rajem, nie zaznają śmierci, i to nawet wówczas, kiedy szatan
zostanie uwolniony, choć tylko na krótko przy końcu tego okresu.
Mój Plan jest zgodny z Wolą Mojego Ojca, a żaden człowiek nie ma prawa odrzucać Woli
Bożej.
Nie ma tu żadnych wątpliwości — musicie przyjąć Słowo Boże, które zawarte jest w
Księdze Mojego Ojca, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, zostaniecie zwiedzeni co do
proroctw, przekazywanych człowiekowi, odkąd zaistniał czas.
Podążajcie wyłącznie Moją Ścieżką. Przyjmijcie Moje Obietnice. Nie miejcie co do Mnie
wątpliwości, gdyż wówczas Mnie znieważacie. Albo przyjmujecie Mnie jako waszego
Zbawiciela i ufacie Mi w zupełności, albo nie ufacie Mi w ogóle.

Moje Słowo jest Prawdą. Prawda, kiedy zostanie przyjęta przez każdą żyjącą duszę, stanie
sie kluczem do wolności i do Bram Mojego Nowego Raju.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.19, 21.00
Umarłem za was. I z tego powodu musicie Mi teraz zaufać
Moja wielce umiłowana córko, muszę cię ostrzec, że przybierze na sile krytyka przeciwko
tobie i Mojemu Słowu, które ci obecnie przekazuję.
Nie możesz dopuścić, aby rozproszenie i wątpliwości powstrzymały cię od przekazania
jakiegokolwiek pojedynczego Słowa, które ci ofiarowuję. Człowiekowi nigdy nie wolno
wątpić w proroctwa, przekazywane już od czasu Mojżesza. Żadne proroctwo nie zawiera
nieprawdy.
Nie odwracajcie się teraz , kiedy odsłaniam przed światem tajemnice i Moje plany wobec
ludzkości, trzymane w ukryciu przed wami aż do tej chwili. Przedstawiam wam teraz
wiele rzeczy, które jeszcze nastąpią, a o których wy, Moi uczniowie, musicie zostać
poinformowani, żeby nie zaniedbać przygotowania się do Mojego Chwalebnego
Powrotu.
Niech nikt sobie samemu nie odmawia daru życia wiecznego, który Ja przynoszę. Ci
spośród was, którzy mają to szczęście, by wkroczyć do Nowej Ery, kiedy Niebo i Ziemia
scalą sie w jedno, muszą podążać Ścieżką Prawdy.
Oto nadszedł teraz czas, kiedy waszej wierze we Mnie, waszego Zbawiciela, doprawdy
rzucone zostanie wyzwanie i poddana ona zostanie próbie. Wkrótce znajdziecie się pod
presją, aby odrzucić Moje Orędzia. Podjęty zostanie każdy wysiłek, aby was zmusić do
odrzucenia Mojego Słowa i określenia Prawdy jako herezji.
Ukierunkujcie obecnie wasze myśli na Moje Narodzenie. Na Nauki, które przekazałem
ludzkości, aby dowiedziała się ona, jak przygotować swoje dusze. Na Ofiarę złożoną
poprzez Moją Śmierć na krzyżu, aby dusze zbawić.
Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.
Ja Jestem Światłem, które rzuca swój blask na ścieżkę, jaką musicie kroczyć. Po obu
stronach tej ścieżki złe duchy będą was szamotać, dręczyć i będą próbować zawrócić was
z powrotem na tę samą drogą, którą tu przyszliście, ku ciemności. Uczynią to —
powodując, że inni ludzie będą z was kpili, rozdzierając was na strzępy za to, że jesteście
wierni tym Orędziom.
Musicie trwać w milczącej medytacji, czytać Moje Słowo i czuć Moją Obecność. Pozwólcie
Mojemu Duchowi Świętemu uspokoić wasze serce i dać wam poczuć, jak Moja Miłość was

otula. A kiedy z powodu tej Misji przybierze na sile wasz ból, wówczas wiedzcie, że
znajdujecie się w pełnym zjednoczeniu ze Mną, waszym Jezusem.
Nigdy się nie poddawajcie. Nie odrzucajcie Mojej Dłoni Miłosierdzia. Pozwólcie Mi siebie
przytulić — by dodać wam odwagi, której potrzebujecie, aby kontynuować tę podróż
wraz ze Mną, aż do dnia, w którym nadejdę, aby was nagrodzić.
Wasz umiłowany Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.20, 19.15
Bóg Ojciec: Czas wielkiej przemiany — dla dobra wszystkich — jest przy was
Moja najdroższa córko, wzywam wszystkie Moje dzieci, aby opowiadały się za Imieniem
Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, i okazywały Mu cześć, która należy Mu się od
ludzkości.
Moi Aniołowie w Moim Świętym Królestwie biją w dzwony i radują się z powodu
Miłosierdzia, które stanie się udziałem wszystkich — dzięki Mojemu Synowi.
Ten wspaniały Boży Dar zostanie wykorzystany do pokonania ciemności, która spowija
świat. To dzięki Mojej Boskiej Interwencji możliwe stanie się ocalenie większości Moich
dzieci.
To Boże Narodzenie — czas wielkiej radości, świętujecie bowiem narodzenie Zbawiciela,
którego Ja dałem światu — jest punktem zwrotnym w historii ludzkości.
Jako wasz Ojciec błogosławię wam i obdarowuję was tym wielkim Darem Miłosierdzia,
będąc przepełnionym głębokim współczuciem. Gromadzę was, całe Moje Stworzenie, tak
abym mógł oczyścić was z każdego zwątpienia, z każdego grzechu i z każdego
bluźnierstwa przeciwko Prawom Mojego Królestwa.
To wielkie oczyszczenie ziemi będzie trwało przez jakiś czas, ale ów okres prześladowań
Ja przyspieszę.
Wasze cierpienie — z rąk skorumpowanych rządów, które nie akceptują Moich Praw —
będzie ciężkie, ale nie potrwa ono długo.
Dam wszystkim Moim wrogom czas, aby otwarli swoje oczy na Prawdę o chwalebnym
Raju, którego odsłonięcia przed światem Ja sam nie mogę się doczekać.
Radujcie się. Oddawajcie chwałę Mojemu Synowi; bo to dzięki Niemu zaprezentuję Nowy
Raj, gdzie będzie rozkwitać Władza Królewska, jaka została Mu przeze Mnie obiecana.
Czas ogromnej zmiany — dla dobra wszystkich — jest przy was.

Moja Moc zostanie ukazana światu w całej swej sile i chwale, tak iż wszyscy jej
doświadczą.
Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Końcem. Moje Nowe Królestwo, Nowy Raj nareszcie
zastąpi ten stary. Ziemia utraciła blask z powodu grzechu Adama i Ewy.
Człowiek, idealne stworzenie, został zniszczony, kiedy grzech spowodował utratę Daru
nieśmiertelności. Wkrótce unieważnię wszystko, co zostało zbrukane przez szatana i jego
demony. Już dłużej nie będą oni mistrzami pokus.
Wyślę teraz Mojego Syna, aby odebrał Tron, który został dla Niego stworzony.
Walka o ten Tron jest zaciekła, ale Moje Moce zwyciężą — i użyty zostanie każdy możliwy
cud, aby Moją Rodzinę przywrócić Boskiemu Najświętszemu Sercu Mojego Syna.
Jesteście Moimi dziećmi — zagubionymi i przepełnionymi bólem. Teraz wysyłam Mojego
Syna, aby zapoczątkował proces, mający na celu zabranie was do waszego prawowitego
domu.
Kocham was, najdroższe Moje dzieci. Nigdy o was nie zapomniałem; i zostanie wam
przebaczone, nawet jeżeli byliście przekonani, że tak jest.
Teraz jesteście przywoływani. Żaden człowiek nie zostanie wyłączony od tego płynącego
z Nieba obwieszczenia.
Módlcie się, dzieci, aby wszyscy udzielili odpowiedzi na Miłosierdzie Mojego Syna.
Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.21, 22.20
Moją Miłość do ludzkości odczuwa wielu. Niestety — nie znajdą jej ci, którzy jej nie
szukają
Moja wielce umiłowana córko, kochać Mnie to jest takie proste. Nie potrzeba do tego
naukowej znajomości Pisma Świętego. Oto wszystko, co trzeba uczynić:
Wezwijcie Mnie nawet wtedy, kiedy wątpicie w Moje Istnienie. Napełnię was
nieoczekiwanie Moją Obecnością. Odczujecie Miłość, tak jak nigdy dotąd jej nie
odczuwaliście. I wtedy dotrze do was Prawda.
Ja Jestem realny. Ja Jestem tutaj i kocham każdego z was. Prawdziwa miłość przeszywa
wasze serce potężnym uczuciem solidarności. Jest to obustronny podarunek. Będziecie
Mnie kochali i się zastanawiali: jak to jest możliwe?

Moją Miłość do ludzkości odczuwa wielu. Niestety — nie znajdą jej ci, którzy jej nie
szukają. O wy, którzy ciągle jeszcze ode Mnie się oddalacie: wszystko, co musicie zrobić,
to Mnie wezwać, tak abym mógł oświecić waszą duszę.
Moje narodzenie stanowi dowód Miłości Mojego Ojca do rasy ludzkiej. On wysłał Mnie,
waszego Zbawiciela, powodowany Swoją Miłością do was.
Miłość nie jest czymś, co przychodzi i odchodzi; jest ona największym Darem
pochodzącym od Boga. Przewyższa ona każde jedno z innych uczuć i potrafi pokonać
zło, o ile tylko ją przyjmiecie.
Mój Duch Miłości, Moja Ochrona, spoczywa na was w tym szczególnym czasie. Jesteście
Moi. Ja Jestem w waszych sercach. Wszystko, czego potrzebujecie, to pozwolić Mojej
Miłości was sobą napełnić. Gdy to bowiem uczynicie, odczujecie prawdziwy pokój.
Błogosławię was wszystkich.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.21, 22.50
Moje Słowo będzie jak miecz, który przeszyje zagmatwanie i kłamstwo
Moja wielce umiłowana córko, oto właśnie teraz nastąpił ten czas, w którym Moje
Nauczanie i Moje Święte Orędzia należy rozprzestrzeniać w każdym zakątku świata.
Ja sprawię, że Moja Księga Prawdy, która została obiecana światu, będzie dostępna w
każdym narodzie i w każdym języku.
Moi uczniowie i Moi wyświęceni słudzy będą nauczać z czterech krańców ziemi.
Miliardy będą podążać za Moim Słowem, a wielu — nareszcie — przeczyta Świętą
Ewangelię.
Do Księgi Mojego Ojca, Biblii, będzie się na nowo zaglądać i Moje Słowo ponownie
zacznie być czytane.
Teraz Moje obecne Orędzia, zawarte w Księdze Prawdy, staną się pożywieniem, którym
będą się karmić Boże dzieci, kiedy za nielegalne uzna się w przyszłości czytanie Świętego
Słowa Bożego.
Wy, Moi uczniowie, musicie nawrócić tych, którzy Mnie nie znają. Jeżeli oni nie wiedzą,
kim Ja Jestem, nie mogą się oni właściwie przygotować na Moje Nowe Królestwo.
Moje Słowo będzie jak miecz, który przeszyje zagmatwanie i kłamstwo. Dotknie Ono
umysłów, serc i wszystkich dusz.

Niektórzy będą potrzebowali jakiegoś czasu na to, aby Moje Słowo sobie przyswoić, ale
większość światowej populacji przyjmie Prawdę od razu, kiedy tylko zostanie im ona
przedstawiona.
Proszę, módlcie się o odwagę, siłę i wolę, aby uczynić to, o co was proszę. Przypomnijcie
im, że Ja za nich umarłem. Powiedzcie im, że czas, kiedy powrócę ponownie, nastanie
wkrótce. Pocieszcie ich, ujawniając przed nimi, że odsłonię wspaniały Dar Nowego Raju.
Przekażcie im, że Ja teraz powracam, aby ich ocalić i zakończyć ich cierpienie.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.22, 20.36
Wylewam na was dzisiaj to Szczególne Błogosławieństwo
Moja wielce umiłowana córko, Dzień Bożego Narodzenia jest Moim Darem dla ludzkości.
To z powodu tego dnia życie wieczne stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.
Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata, serdecznie powitam was, wszystkie Boże dzieci, w
Królestwie przyrzeczonym Mi przez Mojego Ojca.
Przyszedłem na świat, lecz rozpoznany zostałem przez niewielu. Moje Narodzenie
zmieniło przyszłość. Moja Obietnica została przyjęta przez Moich naśladowców. Oni
wiedzieli, że Ja powrócę ponownie, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Moich Nauk,
chociaż wielu z nich nie posiadało wykształcenia. Byli biedni i wiedli proste życie. A jednak
to byli ci, którzy Mnie powitali.
I dzisiaj, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście, się to potwierdzi. Ci, którzy
otworzą swoje serca na Moje wołanie, to będą te dusze obdarzające Mnie prostoduszną
miłością. I to oni będą wśród was tymi o pokornym sercu i czystej duszy, którzy staną się
Moimi uczniami dzisiejszego dnia. I to dzięki wam — tak samo jak to miało miejsce, kiedy
Ja przebywałem na ziemi — Moje Słowo zostanie usłyszane i da się Mu wiarę.
Wylewam na was dzisiaj to Szczególne Błogosławieństwo. Pragnę, abyście poprzez tę
Krucjatę Modlitwy to Moje Błogosławieństwo i Ochronę przyjęli, aby powitać Mnie,
Mesjasza, kiedy ujawnię Moje Nowe Królestwo.
Krucjata Modlitwy (90) Dziękczynienie za Twoje Pełne Chwały, Powtórne Przyjście
O Mój Jezu,
ofiaruję Ci uwielbienie i dziękczynienie
za Twoje Pełne Chwały, Powtórne Przyjście.
Ty, Mój Zbawiciel,
narodziłeś się, aby Mi dać Życie Wieczne
i uwolnić Mnie od grzechu.

Ofiaruję Ci Moją miłość,
moje dziękczynienie i adorację,
podczas gdy przygotowuję Moją duszę
na Twoje Wspaniałe Przyjście.
Amen.
Idźcie teraz i przygotowujcie się. Czasu jest bowiem mało, a wiele jest jeszcze do
zrobienia, aby uratować każdą duszę.
W tym szczególnym dniu przynoszę wam Pokój, Miłość i Radość.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.23, 15.30
Komórka rodzinna i jej zniszczenie — legnie u podstaw wszystkiego
Moja wielce umiłowana córko, wielu z moich wyświęconych sług stanie wobec
straszliwego wyzwania. Będzie ono polegać na tym, że będą oni musieli nabrać
przekonania co do podjęcia jednej z dwóch odrębnych dróg. Będzie to indywidualna
sprawa każdego z nich, gdyż z powodu ich wolnej woli każdy z nich musi dokonać
wyboru. Obrzydliwość ta bowiem już wkrótce się ujawni.
Z początku wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie zdawało sobie sprawy z tego, co
się dzieje. Dopiero kiedy przeczytają listy, które zostaną im przekazane od tych na
wyższych stanowiskach — dotkną ich trudności.
Ci, którzy stoją na straży Mojego Świętego Słowa, przekazanego człowiekowi poprzez
Dar Biblii, będą prowokowani i naciskami, aby zaakceptować poprawki. Poprawki te
zostaną im przedłożone, a od nich będzie się oczekiwać, że oni je przełkną i uznają za
Prawdę. A wszystko sprowadzi się do jednej rzeczy.
Oni będą nalegać, żeby ci Moi Święci, wyświęceni słudzy zaakceptowali, że będzie się
tolerować grzech.
Będzie im powiedziane, że Bóg jest zawsze miłosierny i że On kocha każdego. Tak, ta
część jest zgodna z prawdą. Ale następnie zostaną oni pouczeni co do tego, aby
rozgrzeszyli prawa, które są obrzydliwością w Moich Oczach. Komórka rodzinna i jej
zniszczenie — legnie u podstaw wszystkiego.
Inni zostaną poproszeni o przyjęcie nowego rodzaju ceremonii, która zastąpi Mszę i
Obecność Mojej Świętej Eucharystii.
Będzie się to odbierać jako krok, mający połączyć wszystkich chrześcijan i inne religie w
jedną całość. Jednak będzie to początkiem końca.

Dzień, w którym codzienne Ofiary Mszy zostaną usunięte, stanie się początkiem tych
wszystkich wydarzeń, które nastąpią w zgodzie z tym, co zostało to przepowiedziane
Janowi Ewangeliście. Będzie to czas podniesienia się bestii, a jej wpływ będzie olbrzymi.
Zdobędzie ona dla siebie serca i dusze wielu kapłanów. Jej celem jest wstrzymanie
wszystkich Mszy i bezczeszczenie Świętej Eucharystii.
Ona (bestia) właściwie już czyni tak poprzez czarne msze, odprawiane w wielu katolickich
kościołach. Centralna grupa niewiernych sług spiskuje przeciwko Mojemu Kościołowi i
wielu wprowadzą oni w błąd.
Czuwajcie. Otwórzcie swoje oczy i błagajcie Mnie o siłę, której będziecie potrzebować,
aby powstać przeciwko temu podłemu i nikczemnemu planowi.
Ta bitwa w łonie Mojego Kościoła na ziemi będzie bezwzględna. Kapłan przeciwko
Kapłanowi. Biskup przeciwko Biskupowi. Kardynał przeciwko Kardynałowi.
Niech będzie wiadomo tym pomiędzy wami, Moimi wyświęconymi sługami, którzy Mnie
znają i Kochają, że to Ja będę wam przewodził. Ja was poprowadzę. Ja dam wam siłę do
przeciwstawienia się tym wrogom Boga. Nie jesteście sami.
Nigdy nie wolno wam słuchać kłamstw, dawanych lub zaprezentowanych wam w Moje
Święte Imię. Wyłącznie wy znacie Prawdę, w waszych sercach. Słuchajcie swoich serc.
Pozostańcie wierni temu wszystkiemu, co zostało wam powiedziane, że jest Prawem
Boga.
Jeżeli zostanie wam przedstawione cokolwiek, co wyda wam się, że stoi w sprzeczności z
Moim Nauczaniem, wówczas musicie się od tego odwrócić plecami.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.25, 19.20
Nastąpi ogromy potop. Doświadczycie także pomniejszych powodzi w wielu innych
krajach
Moja wielce umiłowana córko, Mój Plan Zbawienia dla Świata rozpoczął się w Moim
(swoim) Czasie, mianowicie 22 grudnia 2012 roku.
Ten czas na świecie należy do Mnie, gdyż to Ja gromadzę razem dzieci Boże w jedną
całość — rozpoczyna się bowiem wielka bitwa.
Ten okres wielkiego ucisku potrwa przez pewien czas. Wojny się nasilą, aż wielka wojna
zostanie wypowiedziana i świat ulegnie zmianie.
Wszystkie narody zaznają zmian. Musicie być na to przygotowani i okazać zrozumienie,
gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wypełnić, zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

Nastąpi wielki potop. Doświadczycie także pomniejszych powodzi w wielu innych
krajach.
Klimat zacznie się wszędzie zmieniać i wasza pogoda ulegnie takiej przemianie, że wyda
się wam to dziwne.
Jest to czas dla tych wszystkich, którzy mają otwarte oczy na Prawdę, aby zaplanowali
ścieżkę do Mnie, tak abym mógł ich powitać w Moich Świętych Ramionach.
Nie bójcie się, gdyż Moja Miłość osłabi wiele, a wasze modlitwy mogą i złagodzą wiele z
tych wydarzeń oraz zaplanowanych przez bestię okrucieństw.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.27, 18.20
Bóg Ojciec: Niebawem nowe Światło, nowe słońce, stanie się widoczne
Moja najdroższa córko, to Orędzie niesie ze sobą ogromną nadzieję dla wszystkich Moich
dzieci.
Czas na zmiany, tak jak zostało to przepowiedziane — kiedy ziemia się obróci, planety
się odmienią oraz klimat stanie się nieprzewidywalny — ten czas jest przy was.
Moja Wspaniała Moc obecnie manifestuje się zarówno w Niebie, jak i na ziemi, jako że Ja
przewodzę bitwie przeciw Moim wrogom. Szatan i jego demony są pokonywane, ale
stawiają one nadal straszliwy opór. Wraz ze sobą wciągają one Moje biedne dzieci,
których serca wypełnione są polityczną i światową ambicją, do odegrania roli w tym ich
dziele ukrzyżowania (innych) Moich dzieci.
Człowiek jest słaby. Człowieka jest łatwo uwieść. Z powodu tego zaślepienia na Prawdę,
ustanowionego przeze Mnie od początku Stworzenia, człowiek wierzy kłamstwom.
Wierzy on w kłamstwa wypluwane przez diabła, ponieważ atrakcyjne są dla niego
obietnice władzy i przyjemności.
Moje dzieci muszą uznać chwalebne i okazałe Światło Mojego Królestwa. Ty, Moja córko,
ujrzałaś to Światło i wiesz, jak jest Ono Potężne. Wiesz, jaka jest Moc Boga i jak cię Ona
ogarnia. Czy możesz sobie wyobrazić, co to będzie, kiedy Mój Nowy Raj się objawi? Ty,
Moja córko, przelotnie ujrzałaś tylko maleńką porcję tego chwalebnego i lśniącego
Światła.
Jest rzeczą ważną, aby Światło Mojego Syna powitać w waszych sercach. Jeżeli Go
zaprosicie, aby was ocalił i zabrał was do Swojego Najświętszego Serca, to zaznacie tego
Światła.

Światło Nowej Jutrzenki — Nowa Era — powoli, ale niechybnie oświeci ten
świat. Niebawem nowe Światło, nowe słońce, stanie się widoczne. Będzie ono większe i
spowoduje wiele zadziwienia.
Ono jest znakiem Mojej Władzy i Mojego Majestatu. To będzie cud i udowodni on, że
człowiek nie rozumie w pełni tajemnic stworzenia.
Tylko Ja, Bóg Stworzyciel Wszechświata, rozkazuję wszystkiemu, co istnieje.
Wszystkiemu, co będzie istnieć. Wszystkiemu, co może zaistnieć. Żaden człowiek, żaden
naukowiec nie potrafi rozwiązać tych najświętszych tajemnic, gdyż zrozumienie tego nie
jest dane w tym czasie człowiekowi.
Cudowność Mojego Stworzenia i moc Mojej Władzy zostaną ukazane światu. Niech żaden
człowiek nie robi błędu, wierząc w to, że szatan i jego wyznawcy posiadają jakąkolwiek
moc, aby przynieść wam cuda, które Ja Stworzyłem dla każdej pojedynczej istoty.
Obiecałem wam, że ujawnię Prawdę, tak abyście wy, Moje dzieci, mogły zdjąć te
pajęczyny, które zasłaniają wasze oczy.
Kiedy nadejdzie Dzień, w którym ostatecznie przyjmiecie Prawdę, obdarzę was
najwspanialszymi dobrami, łaskami oraz życiem, którego nie potraficie sobie nawet
wyobrazić, ponieważ przekracza to dalece ramy waszej wyobraźni.
Jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj przekazać to orędzie nadziei. Wierzę, że przyniesie
wam ono wiele szczęścia i pokoju.
Moja obietnica — obdarzenia was waszym nieodwołalnym dziedzictwem — wkrótce
stanie się rzeczywistością.
Wasz Umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.28, 06.05
Wiedza może was bardzo często czynić ślepymi na Prawdę
Moja wielce umiłowana córko, tylko wtedy, kiedy twoje serce jest prawdziwie na Mnie
otwarte, możesz doświadczyć Mojego Światła i uznać Prawdę.
Wielu twierdzi, że poprosiło o Dar rozeznania i że modliło się do Ducha Świętego, aby go
otrzymać. Jednakże nie wszystkim, którzy o to proszą, zostaje ten drogocenny Dar, ten
wgląd, którego tak potrzebują, przyznany. Mimo to oni mówią, że go posiadają.
Następnie Mnie obrażają, twierdząc, że Moje Święte Słowo wzbudza w nich złe
przeczucie. Twierdzą, że ich zastrzeżenia miałyby jednoznacznie wskazywać na to, że
Moje Święte Orędzia pochodzą od złego ducha.

Tym z was, którzy dumnie głoszą swoją wypaczoną interpretację, wedle której Moje
Święte Słowo, przekazywane wam w tych Orędziach, jest fałszywe, mam to do
powiedzenia:
Kiedy to ostatni raz stanęliście nadzy przede Mną? Bez parawanu okalającej was pychy?
Kiedy to przyszliście do Mnie na swoich kolanach, wzywając Mnie, abym prawdziwie wam
przewodził, nie zatykając sobie przedtem uszu rękami, aby nic nie słyszeć? Czyż nie
wiecie, że tylko wówczas oświecę was Darem rozeznania, kiedy staniecie przede Mną
pozbawieni jakichkolwiek własnych poglądów a priori (z założenia)? Nie możecie zostać
uwolnieni z kajdan intelektualnego zadufania, które oślepia was na Prawdę o wiedzy
duchowej, zanim nie zostaniecie obdarci z wszelkiej ludzkiej pychy.
A ci spośród was, którzy spędzają lata na studiowaniu Pisma Świętego i którzy uważają
siebie za dobrze z nim obeznanych — i dlatego bardziej godnych do objaśniania Mojego
Słowa — to wy musicie się ponownie zastanowić.
Fakt znajomości Księgi Mojego Ojca wcale nie powoduje, że jesteście bardziej
wykwalifikowanymi niż żebrak na ulicy, który nie ma żadnego wykształcenia w sprawach
duchowych. Wiedza może was bardzo często czynić ślepymi na Prawdę. Wiedza, oparta
na waszych własnych, ludzkich interpretacjach Księgi Mojego Ojca, jest bezwartościowa,
jeżeli chodzi o pojmowanie Słowa Bożego.
Ci z was, którzy chlubią się swoim wyuczonym podejściem do pochodzącego od Boga
Pisma Świętego, a następnie wykorzystują je, aby zaprzeczyć Mojemu Słowu, jakie
przekazywane jest dzisiaj światu, winni są grzechu. Waszym grzechem jest grzech pychy.
Obrażacie Mnie, ponieważ wasza pycha ma dla was większą wartość, niż wasza miłość do
Mnie, w najprostszym rozumieniu tego słowa.
Miłość do Mnie, waszego Jezusa, pochodzi z serca. Dusze godne Mojego Królestwa
rozpoznają Mój Głos szybko. Dusze, które sprzeciwiają się Mojemu Słowu i zachęcają
innych, aby w sposób widoczny Mnie odrzucili, znajdują się pod wpływem złego ducha.
Budzicie we Mnie obrzydzenie. Wasze haniebne deklaracje (głosy), którymi wykrzykujecie
i określacie swoją godność na podstawie waszej wiedzy Pisma Świętego — zostaną
uciszone.
Moja cierpliwość nie zna końca, ale ci z was, którzy stoją przede Mną i umyślnie
przeciwdziałają Mojemu Planowi Zbawienia — zostaniecie w mgnieniu oka wyrzuceni
precz na dzikie pustkowie.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.29, 19.36
Nigdy nie miejcie przede Mną lęku, gdyż Ja przychodzę w pokoju
Moja wielce umiłowana córko, ponownie mówię wam wszystkim, Moi drodzy uczniowie
— nie lękajcie się. Podczas gdy te nadchodzące wydarzenia, których będziecie świadkami,

mogą okazać się bolesne, zapamiętajcie sobie te Moje Święte Słowa, które teraz wam
przekazuję.
Moja miłość do ludzkości jest tak ogromna, że łatwo przebaczam każdy grzech, bez
względu na to, jak jest on obraźliwy — jeżeli tylko grzesznik okazuje szczerą skruchę.
Jeżeli prawdziwie Mnie kochacie, nigdy nie miejcie przede Mną lęku, ponieważ chronię
was nieustannie. Tak, będziecie cierpieć w Imię Moje, jeżeli za Mną kroczycie. Ale jest to
coś, co musicie zaakceptować. Jest to taka mała cena, jaką macie do zapłacenia za
Chwałę, która was oczekuje.
Jednak ci, którzy kroczą przede Mną w błędnym przekonaniu, że nie potrzebują oni
Obecności Boga w swoim życiu, to oni muszą się obawiać. Ci grzesznicy, którzy nigdy nie
okażą skruchy, gdyż wierzą, że mają oni własne przeznaczenie pod swoją kontrolą,
wpadną w czeluść. Tę pułapkę, zastawioną na nich przez szatana, można porównać do
tykającego zegara. Gdyż każda minuta, w czasie której nadal Mnie odrzucają, skraca ich
czas. A czasu, który im pozostał, aby się odkupić w Moich Oczach, jest bardzo niewiele.
Dowiedzcie się, że obie armie w ramach bitwy o dusze ustawiają się w szyku, aby
przygotować się do wojny. Czas ucieka, bądźcie więc zawsze gotowi.
Nigdy nie miejcie przede Mną lęku, gdyż Ja przychodzę w pokoju.Obawiajcie się jednak
bestii, która będzie postrzegana jako nadchodząca w pokoju, ale która przychodzi ku
waszej zgubie. On, diabeł, i jego poplecznicy na ziemi są tymi, których należy się bać. Nie
Mnie.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.30, 17.50
On, dzięki okultystycznej mocy, dokona tego, co będzie postrzegane jako uzdrowienia
nieuleczalnie chorych
Moja wielce umiłowana córko, pragnę ci powiedzieć, że zmiany, które przygotują świat na
Moje Powtórne Przyjście, zostaną zauważone na całym świecie.
Wojny na Środkowym Wschodzie nabiorą przyspieszenia i rozprzestrzenią się. Zaangażuj
one zarówno Zachód, jak i Wschód. Zamieszki te zostaną powstrzymane przez męża
pokoju, bestię, antychrysta. Wielu z czasem uwierzy, że jest on bogiem, mesjaszem; gdyż
będzie się wydawało, że posiada on ogromną moc. Jego moce zostały mu przyznane
przez ojca zła, szatana.
On, dzięki okultystycznej mocy, dokona tego, co będzie postrzegane jako uzdrowienia
nieuleczalnie chorych. Zostaną oni tymczasowo uleczeni ze swoich chorób, a ludzie
uwierzą, że jego moce pochodzą z nieba. Że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Uwierzą
oni, że on przychodzi, aby przygotować świat na Nową Erę, i że Powtórne Przyjście
właśnie dokonuje się na ich oczach.

Dokona on i innych cudów, ale te będą po prostu iluzją. Niektórzy z Moich wyświęconych
sług padną przed nim i oddadzą mu cześć. Przywódcy polityczni publicznie będą go
oklaskiwać. Będzie on postrzegany jako dobry i pokorny mesjasz i będzie on gorliwie
powielać Moje cechy. Niestety, zwiedzie on wielu.
Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w
ciele. Tak bowiem nie może się stać. Ja już przyszedłem na świat w ludzkim ciele i to nie
może wydarzyć się po raz drugi. Kiedy nadejdę ponownie, to odbędzie się to tak samo,
jak wtedy, kiedy odszedłem, i wówczas niegodziwcy zostaną wypędzeni i Mój Nowy Raj
zastąpi ziemię
Nie pozwólcie się zwieść. Czuwajcie. Będę kontynuował ostrzeganie was przed
antychrystem i kłamstwami, które on zaprezentuje światu. W ten sposób możecie Mi
pomóc ocalić te biedne dusze, które niewolniczo podążą za nim do czeluści piekła.
Wasz Jezus

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.12.31, 19.25
Ściągniesz na siebie wiele nienawiści
Moja wielce umiłowana córko, jako na posłańcu, który został wysłany, aby przygotować
drogę na Moje Powtórne Przyjście, ciąży na tobie coraz większa odpowiedzialność.
Ściągniesz na siebie wiele nienawiści i wielu, włączając w to kapłanów z łona Mojego
Kościoła, będzie próbowało cię zniszczyć.
Taki sam los spotka tych z was, którzy rozpowszechniają Moje Orędzia. Jako kurierzy
Prawdy także oni będą napastowani.
Oto nadszedł czas, kiedy musicie trzymać się na osobności i po prostu kontynuować to,
co jest konieczne, aby tak wielu, jak to jest możliwe, zapewnić dostęp do tych orędzi.
Kiedy Moje Święte Słowo zaczyna dosięgać wielu zakątków świata, pogłębia się złość
przeciwko Niemu. Kiedy Moje Orędzia zostaną rozdarte na strzępy, a w niektórych
wypadkach ogłoszone herezją, nie wolno wam zaprzestawać. Trzymajcie się razem i nie
słuchajcie tych zjadliwych tyrad, którymi będziecie obrzucani.
Bądźcie silni i odważni. Trzymajcie się blisko Mnie, kiedy tak razem wspinamy się tą
ścieżką na Kalwarię. Nie miejcie jednak żadnych wątpliwości, ta trudna misja została
bowiem przepowiedziana i będzie ona dla wielu z was bardzo ciężka.
Błogosławię was wszystkich i zarazem was ostrzegam, że nie wolno wam ulegać irytacji,
kiedy te ataki się zaognią. To właśnie dlatego, że to jest Moje Święte Słowo — wzbudza
Ono tyle nienawiści. Jest to cena, jaka musi zostać zapłacona za zbawienie dusz, łącznie z
duszami tych, którzy najbardziej was zadręczają.

Wasz Jezus

