Orędzia Ostrzeżenia, lipiec 2014

Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd
Matka Zbawienia: Niebawem wyznanie tego, że naśladuje się Jezusa Chrystusa,
stanie się bezprawne
Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Ujmijcie Moją Dłoń i naśladujcie Mnie. Wszelkie
Życie pochodzi ode Mnie
Człowiek odpowiada na miłość miłością, podczas gdy nienawiść rodzi nienawiść
Matka Zbawienia: Będę ściśle współpracować z Moim umiłowanym Synem,
Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ratowania ludzkości
Matka Zbawienia: Tylko jeżeli Miłość Boga przepełnia wasze dusze, możecie
szerzyć Słowo Boże
Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo jest nim
żyć
Wiedzieć, czego nauczałem, samo w sobie nie jest niczym dobrym, dopóki nie
kochacie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem
Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziane, a największą zdradą zostało dotknięte
Moje Ciało
Ludzki rozum nie jest w stanie pojąć wszystkiego, co Mnie dotyczy
Bóg Ojciec: Kiedy stanie się Moja Wola, zapanuje pokój
Nauki w wydaniu człowieka nie będę żadnym pokarmem dla waszej duszy
Bóg Ojciec: Bądźcie odważne, Moje dzieciątka, bo Moje Wspaniałe Królestwo
wkrótce będzie wasze
Matka Zbawienia: Jezus Chrystus nie jest kochany przez ludzkość tak, jak był
kiedyś
Kiedy Mi ufacie, musi to być wolne od jakichkolwiek zastrzeżeń
Matka Zbawienia: Ten, kto nie okazuje szacunku życiu ludzkiemu, nie uznaje
Boga

Kiedy zaufanie zostaje zerwane, dzieje się tak na ogół dlatego, że winowajca
zezwolił, aby pycha rządziła jego myślami
Doskonały świat zastąpi to wszystko, co jest nieczyste i skorumpowane
Zostałem wykpiony, oczerniony i oskarżony o niemoralność, o to, że jestem
kłamcą i heretykiem
Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych dróg,
ponieważ Ja Jestem taki, jaki zawsze Byłem i zawsze Będę. Jestem Wieczny

Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd
wtorek, 1 lipca 2014, godz. 20.20
Moja wielce umiłowana córko, miłość, która promieniuje od Moich uczniów,
którzy w obecnym czasie Mnie naśladują, jest wszechogarniająca. Jest ona
Światłem, które jest rozpalone pośród was, Światłem, które podtrzymuje Moją Miłość,
którą odczuwa się wszędzie tam, gdzie Ja Jestem czczony. Duch Święty nadal jest
wylewany na Mój Kościół na Ziemi, gdy ten każdego dnia przeciwstawia się
próbom i udrękom.
Jednakże ciemny duch nadal całym swym ciężarem wisi nad narodami, gdyż przez
agentów złego podejmowany jest każdy wysiłek, aby z powierzchni Ziemi zetrzeć
każdy Mój ślad, Moje Słowo i Mój Prawdziwy Kościół. Zapewniam was — bez względu
na to, jak ciężkie jest wasze brzemię — Ja Jestem z wami, idę obok was i pomagam
wam pokonać przeciwności na każdym kroku tej podróży. Wasza wiara zostanie
wypróbowana jak nigdy dotąd, wasza odwaga od czasu do czasu może was
opuścić, wasza wytrwałość zostanie poddana próbie, a waszej akceptacji dla Prawdy
zostanie rzucone wyzwanie. Będą się was czepiać, szydzić z was i drwić, a wszystko
to zostanie wywołane nikczemnymi działaniami tych, których szatan
wykorzystuje, aby zwalczać Mnie, Jezusa Chrystusa. Lecz nic nie zniszczy
Kościoła — Moich prawdziwych wyznawców.
Ci, którzy pozostaną posłuszni Słowu Bożemu, jakie trwa od tak dawna, będą
nadal reprezentować Mnie na Ziemi. Moja Ochrona osłoni was niewidzialnym
futerałem, a wasza wiara nigdy się nie uszczupli, jeżeli tylko walczyć będziecie
Bożym Mieczem.
Pozostańcie wierni Mnie, a Moja Światłość będzie nadal rozniecać swój blask nad rasą
ludzką. Moja Obietnica jest następująca: Mój Kościół pozostanie nietknięty,
chociaż mniejszy niż jest teraz, aż zaświta Wielki Dzień Pański.
Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Niebawem wyznanie tego, że naśladuje się Jezusa Chrystusa,
stanie się bezprawne
środa, 2 lipca 2014, godz. 16.40
Drogie dzieci, gdyby ludzkość mogła doświadczyć, czym jest Majestat Mojego
Syna, Który zasiada na Niebiańskim Tronie, po prawicy Ojca Przedwiecznego, to
ludzie spuściliby głowy ze wstydu i z powodu wyrzutów sumienia.

Mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, jest adorowany, czczony i obficie obdarowywany
wielką miłością przez aniołów i świętych w Niebie. Ale na Ziemi bardzo mało
szacunku okazuje się Temu, Który wycierpiał okrutną śmierć, aby ocalić rasę
ludzką od grzechu. Jakże Niebiosa płaczą w tym obecnym historycznym czasie, kiedy
to jest podejmowany wszelki wysiłek, aby z Ziemi pozbyć się każdego znaku, który
reprezentuje Mojego Syna. Nie wystarczy im już publiczny zakaz wystawiania
Najświętszych Krzyży — i niebawem wyznanie tego, że naśladuje się Jezusa Chrystusa,
stanie się bezprawne.
Bardzo mało tolerancji okaże się chrześcijanom, którzy pozostaną wierni Słowu i
którzy podążą ścieżką ku Bogu. Nawet ci wyświęceni słudzy, którzy wyznają, że
służą Jezusowi Chrystusowi, będą zbyt słabi, aby bronić chrześcijaństwa, i sami
ulegną, tak iż zostaną zmuszeni do przyjęcia tych praw. W wielu przypadkach
znajdujący się pośród nich zdrajcy jeszcze ułatwią pozbywanie się Krzyża i
wywodzącej się z chrześcijaństwa Prawdy. Z czasem wszyscy oni, jak i inne
niepochodzące od Boga wyznania, będą adorować fałszywą doktrynę. Ponieważ
wybiorą oni — za sprawą swojej własnej wolnej woli — błędną drogę, oznacza to, że
odmówią przyjęcia Bożego Miłosierdzia i sami siebie skażą na ciemności.
Nigdy nie wolno wam, pod żadnym pozorem, zdradzać Mojego Syna, bo jest On
Drogą Prawdy i jedynie On może wam przynieść Wieczne Zbawienie.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Ujmijcie Moją Dłoń i naśladujcie Mnie. Wszelkie
Życie pochodzi ode Mnie
czwartek, 3 lipca 2014, godz. 16.40
Moja najdroższa córko, człowiek kontroluje swoje własne przeznaczenie,
ponieważ została mu dana wolność wyboru — jako Dar ode Mnie.
Niektórzy wybierają właściwą ścieżkę w kierunku Mojego Niebiańskiego
Królestwa, ścieżkę, która wiedzie śladem Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa
Chrystusa. Inni nie wybrali mądrze. Ze względu na ofiarowane człowiekowi Dary,
do których należą inteligencja, wiedza i wolna wola, wielu popadło w pychę.
Inni uganiają się za kłamstwami i poszukują wielkich dóbr materialnych, które
dostępne są na świecie — i w końcu liczą się dla nich już tylko ich chwilowe
pragnienia. Obstając przy swoich egoistycznych zachowaniach i uczynkach, a przy
tym mając obsesję na swoim własnym punkcie i dążąc, kosztem innych, do
samospełnienia — narzucają sobie grzechy, które ich zniewolą.

Odmawiając przyjęcia Daru Życia Wiecznego, który Ja przynoszę wam wszystkim,
którzy będziecie mieć udział w Moim Królestwie — oddzielicie się ode Mnie, drogie
dzieci, na wieczność. Przychodzę w obecnym czasie, aby dokonać interwencji,
ponieważ samolubność tego świata wykorzeniła z waszych serc miłość do Mnie.
Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę, wiedzę o Moim Królestwie i wam
przypomnieć o dwóch możliwościach, które zostaną wam przedstawione.
Pierwszą możliwością jest przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia i cudowne życie,
pozwalające wam uczestniczyć w Boskim Życiu Mojego Nowego Królestwa.
Drugą możliwością jest wybór wiecznej ciemności i stanie się niewolnikiem
otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.
Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, odrzuca wiedzę, którą wam dałem poprzez
Moje Święte Słowo, i odrzuca ostrzeżenia, które zostały wam przekazane przez
proroków. Nie myślcie, że dzisiejszy świat różni się w jakikolwiek sposób od tego, co
miało miejsce na Ziemi do chwili obecnej. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech jest nadal
waszym przekleństwem; i tylko poprzez walkę z wrogiem, który przynosi wam niedolę
i cierpienie — staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które Ja dla was stworzyłem.
Słuchajcie teraz, kiedy przypominam wam Moją Obietnicę. Stworzyłem Wieczny Raj,
który należy do was. Zaoferuje on waszemu ciału i duszy Życie Wieczne. Ten Raj
na was czeka. Nie roztrwońcie swojego dziedzictwa. Jeżeli bowiem je roztrwonicie,
złamie to Moje Serce, a wy będziecie żałować tej decyzji na wieki.
Usłyszcie teraz Moje Wołanie, gdyż ześlę każdy możliwy znak, każdy Cud i każdą
Łaskę, aby przebudzić wasze otępiałe serca — aż nie sprawię, że rozpoznacie Prawdę.
Ja Jestem Prawdą. Ujmijcie Moją Dłoń i naśladujcie Mnie. Wszelkie Życie
pochodzi ode Mnie.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

Człowiek odpowiada na miłość miłością, podczas gdy nienawiść rodzi nienawiść
sobota, 5 lipca 2014, godz. 17.46
Moja wielce umiłowana córko, pozwól, że sprowadzę dzisiaj na świat wielkie
Błogosławieństwa, kiedy, dzięki Mocy Ducha Świętego, każdy naród obdarzę
Duchem Miłości.
Ten Dar Miłości obejmie tak wielu, łącznie z tymi, którzy Mnie nie akceptują, że
świat stanie się świadkiem wspaniałych uczynków miłosierdzia. Kiedy usłyszycie o

takich cudach — że narody będą pomagać innym narodom, które znajdują się w
wielkiej potrzebie — to uznajcie to za znaki z Niebios.
Moja Miłość przyciągnie wielu, bo w tym wyjątkowym czasie szerzy się Ona
dzięki tej Mojej Szczególnej Interwencji. Słuchajcie Mnie, Moi umiłowani
uczniowie, gdyż pragnę, abyście wiedzieli, że jeżeli modlicie się o pokój, to Ja dam
wam Mój Pokój. Jeżeli będziecie się modlić, aby wzrosła wasza wiara, Ja wyleję na was
Moją Miłość — i wasza wiara stanie się silniejsza. Jeżeli wasza wiara wzrasta,
rozpowszechniacie Moje Słowo poprzez przykład. Jeżeli okazujecie innym
bezwarunkową miłość, postępujecie w Moje Imię. Ze względu na wasze uczynki, inni
będą naśladować wasz przykład.
Człowiek odpowiada na miłość miłością, podczas gdy nienawiść rodzi nienawiść. Aby
pokonać nienawiść, musicie zawsze odpowiadać z miłością, ponieważ miłość
osłabia złego ducha. Gdyby wystarczająca ilość ludzi miłowała się wzajemnie w
każdym jednym aspekcie swojego życia, wówczas nienawiść nie mogłaby kwitnąć.
Moja Miłość nasila się pośród was. Bierzcie Ją i rozsiewajcie, bo da Ona życie
wszystkim, nie wykluczając tych, którzy najbardziej Jej potrzebują.
Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Będę ściśle współpracować z Moim umiłowanym Synem,
Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ratowania ludzkości
niedziela, 6 lipca 2014, godz. 14.25
Moje dziecko, czas dla Mnie jako Matki Zbawienia — kiedy będę ściśle
współpracować z Moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego
końcowym akcie ratowania ludzkości — został niezłomnie ustanowiony.
Odtąd i od tego dnia uczynię wszystko, co jest ode Mnie wymagane, aby
zareagować, podczas gdy On będzie interweniował w sprawy światowe,
objawiając Swoje Miłosierdzie.
Droga do zbawienia jest bardzo trudna, ponieważ otworzyć oczy niewidomych na
Prawdę nigdy nie jest łatwo. Nie ma nic bardziej frustrującego, niż być świadkiem
tego, jak te biedne dusze nie widzą, bo nie chcą. Upór człowieka jest wielką
przeszkodą, i z tego powodu od tych wszystkich, którzy pobłogosławieni są w swoich
sercach Bożym Światłem, wymagane są wielkie akty modlitwy i poświęcenia. To dzięki
waszej szczodrej, wolnej woli przyniesiecie Mojemu Synowi dar, jakiego On pragnie,
dar, który umożliwi zesłanie Ducha Świętego na te dusze, które bardzo potrzebują
Miłosierdzia Mojego Syna.

Głoszenie Prawdy jedynie w oparciu o wiarę to może być wielkie wyzwanie. Bo
chociaż wielu ludzi jest wiernych Mojemu Synowi, to nie posiadają oni daru intuicji.
Ślepa wiara w Boga jest wspaniałym Darem, ale dany jest on tym, którzy mają
wrażliwe serca i pozbyli się własnego ego. Dlatego też powstańcie, drogie dzieci, i
przygotujcie się na wielką bitwę o dusze. Będzie to największym wyzwaniem nawet
dla najsilniejszych pośród was. Pozwólcie Mnie, waszej Matce, przewodzić wam w
tych nadchodzących czasach, bo Ja jestem waszą Orędowniczką, a Jezus
Chrystus obdarzył Mnie wspaniałymi Łaskami, tak że będę mogła zabrać was ze
Sobą na ścieżkę, prowadzącą do wielkiej chwały.
Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Bogu. Tym, którzy podążają za Nim jak małe
dzieci, zostanie udzielona wszelka Ochrona.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Tylko jeżeli Miłość Boga przepełnia wasze dusze, możecie
szerzyć Słowo Boże
wtorek, 8 lipca 2014, godz. 16.00
Moje słodkie dzieciątka, czyż nie wiecie, że ze względu na Miłość, jaką Bóg
obdarza was wszystkich, udzielił On Mi pozwolenia, aby głosić Jego Najświętsze
Słowo w każdym Moim — Matki Bożej — objawieniu, do którego doszło na
świecie?
Pragnieniem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, było, abym dała się
poznać, tak aby mogło nastąpić nawrócenie ku Prawdzie. Tak więc we wszystkich
Moich świętych sanktuariach Bóg będzie dawał poznać Prawdę aż do czasu,
kiedy zaświta Wielki Dzień Pański. Musicie się wszyscy zjednoczyć, aby we
wszystkich Moich Sanktuariach oddawać chwałę Bogu, tak aby, w Swoim
Miłosierdziu, wylał On wielkie Łaski nawet na te najmniej na to zasługujące dusze,
gdyż to są te dusze, których On najbardziej poszukuje.
Mój Syn pragnie, aby przychodzili do Mnie nie tylko ci biegli w zakresie
Świętych Ewangelii, ale i ci, którzy odczuwają pustkę w swoich sercach, i bez
względu na to, gdzie szukają wewnętrznego pokoju, nie są w stanie go znaleźć. Wielu
ludzi poszukuje w tym życiu szczęścia, pokoju i radości i rzadko je znajduje. Oni nigdy
nie znajdą prawdziwego pokoju, jeżeli nie znajdą miłości. Jedynie miłość do innych
sprowadzi was bliżej Boga, bo bez miłości nigdy nie zaznacie Obecności Boga.

Proszę was, drogie dzieci, przyjdźcie do Mnie, Matki Zbawienia, i poproście
Mnie, bym się modliła, aby Bóg napełnił was Swoją Miłością. Kiedy odmawiać
będziecie tę modlitwę, poproszę Mojego Syna, aby odpowiedział na wasze
wołanie. Poszukujcie miłości i okazujcie miłość, jaką macie dla innych w swoich
sercach, i dzielcie się nią. Jeżeli tak będziecie postępować, Mój Syn wypełni was tak
wielką miłością, że będziecie gotowi dzielić się nią z innymi. Miłość wykorzeni
nienawiść. Jeżeli odczuwacie jakąkolwiek nienawiść do innego człowieka, to musicie
błagać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wykorzenił z was tę zarazę.
Krucjata Modlitwy (159)
Błaganie o Miłość Boga
O Matko Zbawienia, proszę Cię,
abyś wstawiała się w moim imieniu,
kiedy błagam o Miłość Boga.
Napełnij moją duszę
— to puste naczynie —
Bożą Miłością,
tak aby, gdy będzie się przelewać,
wylała się ona na te dusze,
którym tak trudno
jest mi okazać współczucie.
Przez Moc Boga proszę
o uwolnienie Mnie od odczuwania
jakiejkolwiek nienawiści,
jaką mógłbym żywić dla tych,
którzy zdradzają Twojego Syna.
Ukorz mojego ducha
i napełnij mnie wielkodusznością,
tak abym naśladował
Nauczanie Chrystusa
i rozszerzył Jego Miłość
na każdą cząstkę Mojego życia.
Amen.
O miłości mówi się tak, jakby ją było łatwo odczuwać, ale od wielu wymaga ona
wielkiej pokory, pozbawionej jakiegokolwiek ego. Nie uniżywszy siebie samego przed
Bogiem, nie będziecie odczuwać Jego Miłości. A bez Miłości Boga nie możecie
wzrastać. Tylko jeżeli Miłość Boga przepełnia wasze dusze, możecie szerzyć
Słowo Boże.

Słowa, które wypowiadacie w Jego Imię — bez Jego Miłości — będą jałowe i
pozbawione życia.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo jest nim
żyć
środa, 9 lipca 2014, godz. 15.48
Moja wielce umiłowana córko, dla tych wszystkich, którzy Mnie czczą, jest Moją
wskazówką, aby z uporem się modlili ze względu na zamieszki, które wkrótce
wybuchną na świecie. Dojdzie do wielu wydarzeń, z których wszystkie mają związek
z podziałami, spowodowanymi religijną nienawiścią oraz zachłannością. Ale kiedy
pogarda w stosunku do Mnie — a jest ona już na świecie ewidentna — nadejdzie z
wnętrza Moich Własnych czterech ścian, to będziecie wiedzieć, że ten czas jest blisko.
Bo skoro Mnie przeklinają i prześladują tych, którzy Mnie kochają, to
doświadczą Mojej interwencji, a będzie ona jak piorun.
Wielu nie zrozumie różnicy pomiędzy dobrowolnym przyjęciem przeze Mnie
prześladowań, które zawsze będą się stawały udziałem tych, którzy Mnie naśladują, a
akceptacją złych rzeczy i Moją rzekomą gotowością, aby te rzeczy rozkwitały. Nie
byłoby to bowiem słuszne. Wszelka Miłość pochodzi ode Mnie. Wszelkie zło
pochodzi od szatana. Kiedy dojdzie pomiędzy nimi do konfrontacji, powstanie wielki
zamęt. Zło nie może się rozwijać, kiedy Ja się mu przeciwstawiam. Także i szatan
może rozsiewać swój jad tylko w zgodności z Wolą Bożą.
Zło, które zatruwa świat, zostanie zniszczone. Nie miejcie w tym względzie
żadnych wątpliwości. Jednak musicie rozpoznać zło jako to, czym ono jest, gdyż
szatan zawsze przedstawia je tak, jakby to było coś dobrego. Jego ulubiona taktyka
polega na prezentowaniu zniekształconego spojrzenia na Moje Nauczanie poprzez
wplatanie w nie wielkich oszustw, które mogą zostać wykryte jedynie przez tych, w
duszach których mieszka Duch Święty. Tak wielu rozpowszechnia odmienne wersje
Mojej Doktryny oraz tworzy swoje własne Jej interpretacje, i to dezorientuje wielu.
Skoro ci, którzy twierdzą, że Mnie znają, krzyżują Mnie, dręcząc tych, którzy Mi
służą, to wiedzcie, że oni nie pochodzą ode Mnie — bo jakże by to było
możliwe?
Zachowajcie pokój, bo wszystko, co musicie wiedzieć, zawarte jest w Moim Świętym
Słowie. Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo jest

nim żyć. Żyjcie Moim Słowem, a miłość stanie się siłą napędową wszystkiego, co
mówicie; każdego waszego dokonania, każdego wykonywanego przez was
gestu. Jeżeli czujecie, że z ust tych, którzy was zapewniają, że są święci, nie
spływa miłość, to wtedy to, co słyszycie, nie jest Słowem Bożym. Wręcz
przeciwnie, słyszycie ludzką interpretację, która jest błędna.
Nic, co nie ma źródła w Mojej Boskości, nie pochodzi ode Mnie.
Wasz Jezus

Wiedzieć, czego nauczałem, samo w sobie nie jest niczym dobrym, dopóki nie
kochacie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem
niedziela, 13 lipca 2014, godz. 16.27
Moja wielce umiłowana córko, dzieci Boże można porównać do pączków kwiatów.
Pączki kwitną i się rozwijają ze względu na urodzajność gleby, w której się znajdują.
Ale o ile ziemia nie jest urodzajna, pączki nie mogą rozkwitnąć w dorodne kwiaty,
które byłyby rozkoszą dla oka.
Gdy gleba jest urodzajna, kwiat będzie zdrowy. Gdy jest ona naszpikowana
szkodnikami, wtedy kwiat nie rozkwitnie. Nawet zdrowa ziemia, jeżeli jest skażona
trucizną, nie może wydać zdrowo rozwijającej się rośliny. Dopóki Boże dzieci nie
będą słuchać Słowa Bożego i dopóki nie przyswoją sobie Prawdy i nie będą
posłuszne Bożym Przykazaniom, dopóty będą odczuwały pustkę i będzie im
brakować duchowego pokoju. Tylko jeżeli jesteście gotowi słuchać tego, co
obiecuje Słowo Boże, możecie oczekiwać swojego rozwoju lub znaleźć pokój.
Wielu ludzi — z powodu kłamstw, które szatan szerzy w świecie, aby oszukać dusze
— jest zagubionych i pozbawionych życia duchowego. Życie to można jedynie
osiągnąć, akceptując Mnie — Jezusa Chrystusa — jako Zbawiciela. Chociaż samo w
sobie nie jest to wystarczające. Musicie bowiem zarazem pamiętać, czego was
nauczałem. Ale wiedzieć, czego nauczałem, samo w sobie nie jest niczym
dobrym, dopóki nie kochacie się wzajemnie — tak, jak Ja was umiłowałem. Jeżeli
wstajecie i dumnie oświadczacie, że jesteście Moimi uczniami, to dopóki nie okażecie
miłości innym i nie czynicie im tak, jak oczekiwalibyście, aby wam uczyniono —
jesteście hipokrytami.
Jeżeli Mnie znacie, to będziecie kochać innych bez względu na to, jakich
grzechów są winni. Nigdy nie będziecie innych sądzić w Moje Imię, gdyż nie
macie do tego prawa.
Wasz Jezus

Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziane, a największą zdradą zostało dotknięte
Moje Ciało
wtorek, 15 lipca 2014, godz. 18.00
Moja wielce umiłowana córko, świat Mnie opuścił, jak przepowiedziane, a największą
zdradą zostało dotknięte Moje Ciało.
Moje Słowo jest rozszarpywane na strzępy i wielu z tych, którzy twierdzą, że posiedli
mądrość w zakresie Moich Nauk, będzie nieczułych na prześladowanie, któremu
zostanie poddany Mój Kościół. Tak samo jak zostałem przeklęty podczas Mojego
Ukrzyżowania przez tych, którzy dumnie chełpili się tym, że ich mądrość, jeśli
idzie o znajomość Moich Dróg, przewyższa wszystko — tak samo zostanę
potępiony, przychodząc tym drugim razem, aby upomnieć się o Moje Królestwo.
Te niewdzięczne, pozbawione prostoty i pokory dusze — oni nigdy nie
zaakceptują głosu tych, których uważają za niegodnych, by wypowiadali
Prawdę. Oni nigdy nie zaakceptują Prawdy, bo gdy przyjmą fałszerstwa w Moje Imię,
to w ich sercach nie będzie już w ogóle miejsca, tak aby Duch Święty mógł zalać ich
dusze. Zamiast przygotowywać ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie — na Dzień,
który Ja obiecałem Światu — oni odwrócą się plecami. Nie rozpoznają Bożych
Znaków — zsyłanych, aby otworzyć ich serca i przygotować je dla Mnie — z powodu
zatwardziałości ich serc i ich pychy. Uczynią także wszystko, co możliwe, aby
powstrzymać dotarcie Słowa Bożego do każdego grzesznika na świecie — i tego
nigdy nie pozwolę im zapomnieć.
Ten, kto utraci dla Mnie jakąś duszę, straci swoją własną. Ten, kto blokuje Moją
Ścieżkę, sam nie będzie się miał dokąd zwrócić. Ten, kto rzuca przekleństwa
przeciwko Woli Bożej, zostanie przeklęty. Doprawdy, czego wy nauczyliście się ode
Mnie, skoro nie potraficie przypomnieć sobie Prawdy na temat Mojej Obietnicy, że
ponownie powrócę? Moje Królestwo przyjdzie na Ziemię, tak jak jest i w Niebie, a ci,
którym nie udało się pojąć, o czym mówiłem, nie będą okazywali za grosz mądrości.
Roztrwonią oni Łaski, które teraz posyłam, i zabarykadują się w więzieniach o
takiej ciemności, że w tym Wielkim Dniu zostaną oślepieni Moim Światłem.
Mój Czas nadejdzie niebawem, a Ja, aby was przygotować, mogę tylko tyle
zrobić. Moja Miłość nadal jest Wielka i jest Ona Miłosierna, ale wy musicie też sami
sobie pomóc, bo nie jest łatwo stać się godnym Mojej Obietnicy Zbawienia.
Wasz Jezus

Ludzki rozum nie jest w stanie pojąć wszystkiego, co Mnie dotyczy
czwartek, 17 lipca 2014, godz. 17.17
Moja wielce umiłowana córko, największym bólem, jaki muszą znieść ci, którzy
Mnie kochają, jest ból ciemności duszy. Im bardziej łączycie się ze Mną i we
Mnie, tym bardziej będziecie wewnętrznie cierpieć. Bo kiedy Ja zamieszkuję
waszą duszę, to z tego powodu będziecie musieli znosić więcej bólu.
Kiedy dusza, w całkowitym zjednoczeniu, staje się częścią Mnie i kiedy oddaje
Mi ona swoją wolę, wówczas Moja Obecność będzie się w takiej osobie stawała
tym bardziej widoczna. Będzie ona ściągać na siebie nienawiść innych i będzie
odczuwać Moją własną boleść, gdy będzie musiała być świadkiem nieuczciwości,
niesprawiedliwości i nikczemności, ponieważ na świecie jest tyle grzechu. Zmysły jej
staną się wyostrzone i jej zrozumienie spraw duchowych — jakie się w niej zrodzi jako
rezultat cierpienia wraz ze Mną — odsłoni przed nią wiele spraw, które pobudzą w
niej głębszą świadomość co do tego, jaka bitwa ma miejsce pomiędzy Bogiem a
szatanem.
Choć osoba ta zrozumie, co pochłonęło jej duszę, jej ciało i jej zmysły, wcale to
nie znaczy, że będzie jej to łatwo zaakceptować. Ludzki rozum nie jest w stanie
pojąć wszystkiego, co Mnie dotyczy. Ale jeżeli ona Mi ufa i akceptuje, że wszystko, co
dobre, pochodzi ode Mnie, to pozwoli, abym wzrastał w niej dla dobra wszystkich.
Mogę osiągnąć wielkie rzeczy, gdy pozwalacie Mi mieszkać w waszej duszy. Tak
wielu ludzi może otrzymać Mój Dar Miłosierdzia, jeżeli pozwolą, aby Moja Miłość
szerzyła się w ten sposób. To dzięki duszom ofiarnym mogę interweniować, aby
ocalić dusze innych. Zawsze akceptujcie, że jeżeli Ja ofiarowuję komuś Dar
Cierpienia, to niesie to ze sobą wielkie nagrody dla całej ludzkości. Moje Miłosierdzie
jest Moim Darem dla was. Zaakceptujcie z wdzięcznością różnorodne metody,
poprzez które działam, gdyż w jedności ze Mną cierpienie to okaże się
krótkotrwałe.
Przyjmijcie Mnie takim, jakim Jestem, a nie takim, jakim myślicie, że powinienem być.
Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Kiedy stanie się Moja Wola, zapanuje pokój
piątek, 18 lipca 2014, godz. 15.52
Moja najdroższa córko, świat jest Mój, a Ja należę do wszystkich Moich dzieci.
Jestem wasz.

Moje potomstwo czeka wielki przewrót, jako że wysyłam Moich aniołów, aby
sprowadzili tych, którzy są Mi wierni, a wszelkie zło zostanie wkrótce przegnane.
Zmiażdżę Moich wrogów, aż każdy ślad bólu i cierpienia, który znosi ludzkość,
zostanie wymazany. Nigdy więcej łez, nigdy więcej smutku, nigdy więcej bólu,
gdyż wszelka Władza jest Moja.
Mój plan już się rozwija, ale niewielu ludzi będzie z tego zdawać sobie sprawę. Lecz Ja
powiadam wam to: Otrzyjcie wasze łzy. Nie lękajcie się Mojej Interwencji, gdyż za
niedługo Moja Wola stanie się jednym i tym samym, co wola Moich dzieci. Kiedy
stanie się Moja Wola, zapanuje pokój nie tylko w waszych sercach, ale też na
Ziemi, jak i w Niebie. Zaufajcie Mi.
Nie lękajcie się Mojej Dłoni, ponieważ jedynie ci, którzy zupełnie Mnie odrzucą, będą
cierpieć. Nie pragnę zemsty i przeniknę nawet serca tych, którzy Mnie przeklinają.
Moje Miłosierdzie oznacza, że tylko bardzo nieliczni będą sobie życzyli być ode
Mnie oddzielonym, kiedy dam się poznać przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Słabi staną się mocni. Ci, którzy się lękają, staną się odważni; a ci z nienawiścią w
swoich sercach zostaną nasyceni Moją Miłością.
Kocham wszystkie Moje dzieci i tęsknię za nimi, dlatego odzyskam Moje Królestwo,
powodując tak mało cierpienia, jak to tylko jest możliwe.
Proszę, zaufajcie Mi — w zupełności. Blisko jest bowiem ten dzień, kiedy na
Ziemi królować będzie Moje Boskie Światło i całkowity pokój stanie się waszym
udziałem.
Wasz Przedwieczny Ojciec
Bóg Najwyższy

Nauki w wydaniu człowieka nie będę żadnym pokarmem dla waszej duszy
niedziela, 20 lipca 2014, godz. 16.45
Moja wielce umiłowana córko, skoro świat znajduje się pod wpływem ducha
ciemności, to tym, którzy kochają Mnie, Jezusa Chrystusa, będzie bardzo trudno
pozostać wiernym Mojemu Słowu. Skoro Mój Kościół się chwieje, to wierzący będą
się czuli zawiedzeni tym wszystkim, czego nauczałem, i trudno im będzie
zachować ich wiarę.
To nie jest Moje życzenie — abyście Słowu Bożemu nie poświęcali uwagi; jednak
skoro tak postępujecie, to się przekonacie, że Ja nie będę już więcej Obecny. Jeżeli

nie trzymacie się Mojego Słowa i pozwalacie sobą kierować fałszywemu
poczuciu bezpieczeństwa — traktując grzech jako coś bez znaczenia — to będzie
wam trudno pozostać wiernym Moim Naukom.
Powstańcie, wy wszyscy, i posłuchajcie Mojego Głosu — kiedy mówię wam rzecz
następującą: Wszystko, o czym was nauczałem, że jest Święte, będzie rozrywane
na kawałki. Wielu z was będzie zdezorientowanych, kiedy tak wiele nauk, które
podarowałem Mojemu Kościołowi, wkrótce — jako nieodpowiadające duchowi czasu
— zostanie odrzuconych. Czasy, które są przed wami, przyniosą wiele cierpienia,
albowiem będziecie pozbawieni kierownictwa, na którym Mój Kościół został
zbudowany. Jego budowla runie, wiara Moich wyświęconych sług się osłabi — i
to w niewyobrażalnym dla was stopniu — a cała Prawda zostanie zrównana z
ziemią. Nauki w wydaniu człowieka nie będę żadnym pokarmem dla waszej duszy.
Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę wam dawać pokarm, który wam umożliwi podążanie
za Mną. Niezależnie od tego, co wam zostanie powiedziane — musicie pozostać
Mi wierni, bo i Ja zawsze będę wam wierny.
Jeżeli się ode Mnie oddzielicie, będę zawsze stał w pobliżu was i będę próbował
przyciągnąć was z powrotem do Mnie. I mimo że być może się oddalacie i tak
kierujecie swoim życiem, aby przyjąć to, co jest fałszem, Ja nigdy was nie opuszczę. A
kiedy całkowicie się zagubicie, znajdę was i sprowadzę was na powrót do Mojego
Królestwa. Nigdy was nie opuszczę, nawet jeżeli wy opuścicie Mnie.
Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Bądźcie odważne, Moje dzieciątka, bo Moje Wspaniałe Królestwo
wkrótce będzie wasze
poniedziałek, 21 lipca 2014, godz. 14.23
Moje umiłowane dzieci, to, że stworzyłem świat, miało na celu, aby każdy z was
miał udział w Mojej Egzystencji. Moja Miłość rozeszła się w świecie i świat stał się
jednym we Mnie. Moi Aniołowie radowali się Moim nowo założonym Królestwem i
Moja Miłość rozprzestrzeniła się poza Moją Domenę, bo Ja tego pragnąłem.
Kiedy Moja Miłość została skrytykowana, wiedziałem, że Moja Udręka się odrodzi,
kiedy odnowię Ziemię, aby przynieść koniec grzechowi. Wkrótce nadejdzie Mój
Czas, kiedy wszyscy będą żyli zgodnie z Moją Wolą. Moja Święta Wola będzie
Obecna w sercach Moich Dzieci. Wszyscy ponownie będą pełni radości. Do tego
Wielkiego Dnia człowiek będzie znosił wiele bólu, ponieważ grzech tak człowieka ode
Mnie oddzielił.

Jak długo będzie istniał grzech, tak długo człowiek będzie cierpiał z powodu
doświadczeń, którym poddawał go będzie ten, który Mnie nienawidzi. On, zły,
zaprezentuje siebie tak, jakby was kochał, jakby się o was troszczył, i nadal będzie on
wpływał na każdego z was, dopóki nie wyślę Mojego Syna, aby was zgromadził w
Swoich Najświętszych Ramionach. Bądźcie odważne, Moje dzieciątka, bo Moje
Wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze, a wy, razem z waszymi rodzinami,
będziecie żyć w ramach Mojej Świętej Woli. Kiedy Moja Boska Wola dokona się
wśród was, wówczas świat, złożony z Nieba i Ziemi, stanie się jednym. Kiedy
będziemy jednym, nie będzie więcej bólu ani smutku, bo grzech zostanie
całkowicie wytępiony.
Wasz Przedwieczny Ojciec
Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Jezus Chrystus nie jest kochany przez ludzkość tak, jak był
kiedyś
wtorek, 22 lipca, 2014 godz. 16.50
Moje drogie dzieci, mój Syn, Jezus Chrystus, nie jest kochany przez ludzkość tak, jak
był kiedyś. Obojętność wobec Jego Istnienia przerodziła się w niechęć do tego, Kim
On Jest, do tego wszystkiego, co On sobą reprezentuje, i do tego wszystkiego, co jest
Jego Obietnicą. To sprawiło Mi wiele bólu i smutku.
Jako że odstępstwo wzrasta i się rozprzestrzenia — On, Jezus Chrystus, zostanie
potępiony przez każdy naród, aż w końcu ci, którzy Go kochają i którzy
podążają za Jego Nauczaniem, nie będą mogli się za Nim opowiedzieć, nie
będąc narażonym na cierpienie, drwiny, kpiny i oszczerstwa. Ci, którzy są Mu
wierni, nie będą w stanie głosić Prawdy, jeżeli nie będą spędzać czasu na
modlitwie, błagając Go, aby im dopomógł poradzić sobie z opozycją, której
będą musieli stawiać czoła każdego dnia.
Chcąc pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, musicie Go kochać bezwarunkowo.
Kochać Go prawdziwie to wielkie błogosławieństwo i jest to także Dar od Boga.
Proszę tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, aby odmawiali tę Modlitwę:
Krucjata Modlitwy (160)
Pomóż mi Cię bardziej kochać
O mój Jezu, Zbawicielu świata,
pomóż mi kochać Cię bardziej.

Pomóż mi, abym wzrastał
w mojej miłości do Ciebie.
Napełnij moje serce
Twoją Miłością i Współczuciem,
tak abym mógł zyskać Łaski —
aby kochać Cię tak, jak Ty kochasz mnie.
Napełnij moją niewdzięczną duszę
głęboką i trwałą miłością do Ciebie
i do wszystkiego, co Ty reprezentujesz.
Za sprawą Mocy Twoich Łask
pomóż mi kochać mojego bliźniego tak,
jak Ty kochasz każde dziecko Boże,
i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują
Twojej Miłości i którzy są bez wiary.
Zjednocz mnie ze Sobą, tak abym mógł
prowadzić takie życie chrześcijańskie,
jakiego nas nauczałeś, dając nam przykład
podczas Twojego pobytu na Ziemi.
Amen.
Miłujcie Mojego Syna, dzieci, a On będzie rozprzestrzeniał Swoją Miłość, tak że każde
dziecko Boże zostanie przyciągnięte do Jego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Kiedy Mi ufacie, musi to być wolne od jakichkolwiek zastrzeżeń
środa, 23 lipca 2014, godz. 17.04
Moja wielce umiłowana córko, zaufanie jest bardzo trudnym do zrozumienia
problemem, jeśli idzie o Moją relację z wami. Ufać nie jest łatwą sprawą, gdyż
człowiek jest grzesznikiem i może w każdej chwili zawieść zaufanie nawet tych,
których kocha.
Mieć do Mnie zaufanie to jest coś, co wymaga wielkiego trudu ze strony dusz.
Kiedy Mi ufacie, musi to być wolne od jakichkolwiek zastrzeżeń czy też waszych
własnych uwarunkowań. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, to rozkłada się to na
wiele etapów. Pierwszy etap jest wyrazem wiary i miłości za to wszystko, czego

was nauczałem, oraz za to, Kim Ja Jestem. Drugi etap inspiruje miłość do Moich
Nauk i głębokie współczucie dla Mnie. Trzeci etap następuje, gdy znajdujecie się
w pełnej jedności ze Mną, gdy czujecie Moją Miłość, Mój Ból, Mój Smutek i gdy
rozumiecie — nie wiedząc dlaczego — co to znaczy być prawdziwym dzieckiem
Boga. Oznacza to uznanie, że Ja Jestem Początkiem i Końcem i że wszystko pochodzi
ode Mnie.
Jeżeli kochacie Mnie otwartym sercem, tak jak dziecko, to będziecie Mnie
kochać bezwarunkowo. Będziecie wiedzieć, że przyjdę wam z pomocą, kiedy
wszystko wyda się beznadziejne; będziecie wiedzieć, że Moja miłość do
człowieka nie ustaje, że jest wolna od złośliwości, wolna od dyskryminacji, i że
nie odrzucę ani jednego grzesznika — co by nie uczynił. Do tego czasu nie
będziecie mieli żadnych wątpliwości co do Mojej Boskości i zupełnie się Mi
zawierzycie. Pozostawicie wszystko Mnie, chociaż nie ulega wątpliwości, że będziecie
doznawać cierpienia z ludzkich rąk, jeżeli Mnie tak kochacie.
Ponieważ Moje Światło jaśnieć będzie w waszej duszy, to ci, którzy Mnie odrzucają,
uczynią wszystko, co będzie w ich mocy, aby was poniżyć, wykpić, ciężko was
doświadczyć i utrudnić wam życie, bo — nie miejcie złudzeń — chrześcijanie zawsze
byli przedmiotem pogardy, tak jak i Ja byłem, i nadal będą prześladowani, aż do
Dnia Ostatniego.
Ufajcie Mi, a Ja ulżę waszemu brzemieniu; i chociaż możecie cierpieć z powodu
słownych ataków ze strony tych, którzy was nienawidzą z Mojego powodu, to
zachowacie pokój. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, gdy kiedykolwiek czujecie
się ode Mnie oddzieleni, a Ja przybędę wam z pomocą. Napełnię was Pokojem,
którego nie można, i nie będzie nigdy można, znaleźć gdziekolwiek na tym
świecie.
Krucjata Modlitwy (161)
O ufność i pokój
Jezu, ufam Tobie.
Pomóż mi bardziej Ciebie kochać.
Napełnij mnie ufnością,
abym w pełni i ostatecznie zawierzył się
zjednoczeniu z Tobą.
Dopomóż Mi, aby moje zaufanie do Ciebie
wzrastało w tych trudnych czasach.
Napełnij Mnie Twoim Pokojem.
Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu,
jako dziecko wolne od więzi światowych,

wolne od wszelkich zastrzeżeń,
i wręczam Ci moją wolę, abyś z nią uczynił to,
co uważasz za stosowne
ze względu na mnie i na inne dusze.
Amen.
Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ten, kto nie okazuje szacunku życiu ludzkiemu, nie uznaje
Boga
czwartek, 24 lipca 2014, godz. 16.48
Moje drogie Boże dzieci, nigdy nie wolno wam zapominać, jak jesteście
wyjątkowe w Oczach Boga, albowiem On kocha was bezwarunkowo. To, jak On
was kocha, jest dla was nie do pojęcia. Uśmiecha się, kiedy wy się uśmiechacie.
Śmieje się, gdy wy się śmiejecie. Płacze, kiedy ból i smutek was zniewalają i ogarnia
Go wielkie oburzenie, kiedy cierpicie prześladowanie z rąk innych.
W obecnym historycznym czasie, gdy nienawiść opanowuje wszędzie narody i
gdy niewinni są torturowani, uciskani i zabijani, Jego Ręka dosięgnie i ukarze
nikczemników. Skoro ludzkość przeciwstawia się Bogu, nie okazując żadnego
szacunku Bożym Prawom, a w szczególności życiu innej istoty ludzkiej, to Jego
Kara pochłonie świat. Ten, kto nie okazuje szacunku życiu ludzkiemu, nie uznaje
Boga ani Jego Boskości.
Bóg jest Stwórcą i Prawodawcą Życia — On życie daje i wyłącznie On posiada
Prawo, aby je odebrać. Och, jak wiele bólu panuje obecnie w Jego Niebiańskim
Królestwie z powodu agresji, rozniecanej przez czarta przeciwko Jego Stworzeniu.
Musicie prosić Boga, aby złagodził cierpienie, które na świecie jest powodowane
przez ludzi, których serca są zimne, pełne złości i nienawiści. Ci, którzy innym
narzucają terror, potrzebują waszych modlitw. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę,
aby ochronić słabych i niewinnych i aby ulżyć okropnościom, które ludzie muszą w
tym czasie przetrzymać.
Krucjata Modlitwy (162)
O ochronę słabych i niewinnych
O Boże, Ojcze Wszechmogący,
proszę, chroń słabych i niewinnych,

którzy cierpią z rąk tych,
którzy mają nienawiść w swoich sercach.
Uśmierz cierpienie, które znoszą
Twoje biedne, bezbronne dzieci.
Obdarz je wszelkimi Łaskami, których potrzebują,
aby uchronić samych siebie przed Twoimi wrogami.
Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłosierdziem,
tak aby zdobyli się na to,
aby w swoich sercach przebaczyć tym,
którzy ich zadręczają.
Proszę Cię, drogi Panie, mój Przedwieczny Ojcze,
abyś przebaczył tym,
którzy przeciwstawiają się Prawu Życia,
i dopomógł im dostrzec,
jak bardzo ich poczynania Ciebie obrażają,
tak aby mogli odmienić swoje drogi
i poszukać w Twoich Ramionach ukojenia.
Amen.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Kiedy zaufanie zostaje zerwane, dzieje się tak na ogół dlatego, że winowajca
zezwolił, aby pycha rządziła jego myślami
sobota, 26 lipca 2014, godz.19.59
Moja wielce umiłowana córko, przybyłem jako Król, ale obecnie, dzisiaj, wołam do
was jak żebrak, nie ma bowiem we Mnie grama pychy, gdyż to byłoby niemożliwe.
Wołam do Bożych dzieci bardzo tęsknie, chcąc wzbudzić w ich zatwardziałych
sercach iskierkę miłości — miłości, która ma początek w Moim Przedwiecznym
Ojcu, ale która leży odłogiem w uśpieniu i zapomnieniu. Ja, Jezus Chrystus,
także Jestem zapomniany, chociaż na świecie nie ma ani jednej osoby, która by
o Mnie nie słyszała. Oni Mnie znają, ale zapominają, Kim Ja Jestem. Niektórzy znają
Moje Imię, ale Ono nie ma dla nich żadnego znaczenia. Niektórzy Mnie kochają, ale
są zbyt zajęci, aby ze Mną rozmawiać — poza jakimś skinieniem w tej czy innej
sytuacji, w geście uznania dla Mojej Osoby. Inni słyszeli o Mnie, ale Ja jestem dla nich
jedynie czymś z minionej epoki — być może prorokiem, który może jest i
autentyczny, a może i nie. Dla innych zaś dusz, które posiadają niewielkie zrozumienie

w zakresie spraw duchowych — wcale nie Istnieję. Jestem wytworem wyobraźni, istotą
stworzoną w umysłach żarliwie pobożnych ludzi, którzy, jak tonący brzytwy, czepiają
się nadziei, że po tym obecnym zaistnieje nowy świat. Zapewniam was — Bóg jest
Bogiem. Ludzkość została stworzona przez Mojego Przedwiecznego Ojca, ponieważ
było to częścią Jego Planu dla wiecznego wszechświata. Wszystko Było, Jest i Będzie z
Rozkazu i Woli Tego, Który Jest i Który Będzie. W tym świecie, który jest Tworem
Mojego Ojca, Bogu kłaniają się wszyscy, łącznie z Jego wrogami.
Ponieważ jednak człowiek staje się coraz bardziej niewolniczo oddany temu
wszystkiemu, co widzi, czego dotyka i co czuje swoim cielesnym „ja”, to jego
duchowość stanie się jałowa. Kiedy wierzycie, że wszystko zaczyna się i kończy na tym
świecie, to twierdzicie, że Ja nie Istnieję. Zapieracie się Mnie, Syna Człowieczego,
wysłanego, aby ocalić was od oszustwa diabła. Ja Jestem od Mojego Ojca. Ja byłem
częścią Jego Wspaniałego Boskiego Planu. My wszyscy jesteśmy jednym, ale wy, moje
umiłowane dzieci, żyjecie na pozbawionej życia pustyni i nie wiedząc, co oznacza
Moja Boskość. Moje Królestwo jest doskonałe i zostało stworzone przez Mojego Ojca.
Rasa ludzka była doskonała, dopóki nie została zniszczona przez największy z
grzechów w Oczach Mojego Ojca — grzech pychy. Miejcie się na baczności przed
grzechem pychy, gdyż on rozwinął się z powodu miłości własnej Lucyfera. Lucyfer,
najwyżej stojący w Hierarchii Mojego Ojca, wierzył, że ponieważ posiada wolną wolę,
to może robić, co mu się żywnie podoba; jednak nie potrafił zrozumieć, że został mu
dany nie tylko Dar wolnej woli, ale też zaufanie Mojego Ojca. Mój Ojciec okazał
całkowite zaufanie całemu Swojemu Stworzeniu. Niestety, ono nie zostało
odwzajemnione.
Kiedy zaufanie zostaje zerwane, to na ogół dzieje się tak dlatego, że winowajca
zezwolił, aby pycha rządziła jego myślami, umysłem i postępowaniem. Jak tylko pycha
zadomowi się w waszej duszy, to natychmiast powstaje dystans pomiędzy wami a
Tym, który was stworzył — nie z niczego innego, jak z garstki gliny. Uformował was i
obdarzył was Darami. Pycha jest największym zagrożeniem dla ludzkości,
ponieważ daje wam przekonanie, że macie więcej wiedzy niż Bóg. Jeżeli zaś w to
wierzycie, to nie jesteście godni przemawiać ani w Jego Imieniu, ani w ogóle. A
jeżeli mimo tego to czynicie, to stwarzacie klimat, w którym zostaną
zaakceptowane wszystkie grzechy — tak jakby były one czymś dobrym. Gdy zaś
do tego dojdzie, to nie tylko że zwiedziecie innych, ale i samych siebie.
Wasz Nauczyciel
Wasz umiłowany Jezus

Doskonały świat zastąpi to wszystko, co jest nieczyste i skorumpowane

niedziela, 27 lipca 2014, godz. 15.15
Moja wielce umiłowana córko, Mój Pokój za niedługo będzie waszym i tych
wszystkich, którzy w tym życiu służą Mnie, Jezusowi Chrystusowi, a będzie on dany
światu poprzez Moc pochodzącą od Mojego umiłowanego Ojca.
Błogosławię was wszystkich, którzy próbujecie pozostać wierni Mojemu Słowu, a w
szczególności tym wszystkim, którzy Go łakną. Jeżeli wam się wydaje, że ludzie ze
wszystkich innych religii — łącznie z tymi, którzy nie wierzą w Mojego
Przedwiecznego Ojca, czy też tymi, którzy nie akceptują Mnie, Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela Świata — są zgubieni, to jest to błędne myślenie. Każda dusza, która
podejmuje wysiłki, aby poszukiwać doskonałości duchowej, a która może być
nieświadoma Prawdy, jest miłowana przez Mojego Ojca, który jest Wszech-Kochający,
Wszechmogący i Doskonały we wszystkim, co czyni.
Rasa ludzka jest niedoskonała z powodu grzechu, a jednak każdy człowiek został
stworzony na Obraz Tego, Który dał mu życie. A to oznacza, że każdy mężczyzna,
każda kobieta i każde dziecko staną się ponownie doskonali, zarówno na ciele,
jak i na duszy, gdy tylko plaga grzechu zostanie wyrugowana. Kiedy wrogowie
Boga zostaną przepędzeni i kiedy ułomności ciała i duszy nie będą już dłużej
stanowiły bariery pomiędzy człowiekiem i Bogiem — wszystko stanie się
Jednym w Bogu, przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, i Jego Plan dla
świata zostanie ukończony.
Jak długo istnieje grzech, nigdy nie możecie czuć się spełnieni, bo grzech jest
przyczyną oddzielenia od Boga. Lecz nadejdzie czas, kiedy wszelki smutek, który
okrywa ziemię, zostanie starty na proch. Ziemię pochłoną miłość i radość i
doskonały świat zastąpi to wszystko, co jest nieczyste i skorumpowane.
Dopiero wtedy całe Boże Stworzenie powróci do swojej pełni.
Wasz Jezus

Zostałem wykpiony, oczerniony i oskarżony o niemoralność, o to, że jestem
kłamcą i heretykiem
poniedziałek, 28 lipca 2014, godz. 21.00
Moja wielce umiłowana córko, kiedy spoglądam na Boże dzieci, Moje serce rozsadza
Miłość, która jest tak samo czuła — zarówno dla niemowlaka, jak i dla stulatka. Bo to
nie ma znaczenia. Każdy z was jest dzieckiem Bożym, ze starannością utkanym w łonie
waszej matki, zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Wiedzcie bowiem, że wszystko,
co zostało stworzone — od początku do końca — było i zawsze będzie zgodne
ze Świętą Wolą Boga. Tak więc, bez względu na to, kim jesteście, jakich cierpień
doznajecie, jakie upokorzenia musicie znosić, kiedy jesteście odpychani przez

społeczeństwo z powodu waszej rasy, wyznania, płci czy koloru skóry —
wiedzcie, że w Oczach Boga wszyscy jesteście wartościowymi istotami. Grzech
jest jedyną rzeczą, która was od Niego oddziela.
To ci pośród was, którzy są prześladowani, zwracają się do Mojej Miłości i do Mojego
Cierpienia. Wasze cierpienie jest Moim. Poszukuję osamotnionych i dotkniętych
nieszczęściem, którzy znoszą straszliwe szykany — wyrzutków waszych społeczeństw
— i to ich w pierwszym rzędzie przyciągam do Siebie. Oni są tymi, na których jako
pierwszych wylewam Moje Wielkie Miłosierdzie. Jeżeli jesteście w tym życiu przez
innych odrzucani i traktowani z okrutną pogardą, to wiedzcie, że Ja Jestem z
wami. Jesteście naznaczeni Krzyżem Męki Pańskiej i jesteście błogosławieni,
niezależnie od tego, co sami o tym myślicie. Wasz los jest Moim losem. I Ja
znosiłem prześladowanie podczas Mojego Życia na ziemi. Zostałem wykpiony,
oczerniony i oskarżony o niemoralność, o to, że jestem kłamcą i heretykiem.
Nie lękajcie się, jeżeli jesteście niesprawiedliwie oskarżani o takie występki, jesteście
bowiem Moi — całkowicie Moi. A Ja Jestem wasz.
Wasz umiłowany Jezus

Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych dróg,
ponieważ Ja Jestem taki, jaki zawsze Byłem i zawsze Będę. Jestem Wieczny
czwartek, 31 lipca 2014, godz. 15.50
Moja wielce umiłowana córko, każdy wizjoner, każdy widzący oraz każdy prorok,
który pochodzi ode Mnie, stanie wkrótce w obliczu tak wielkich prób, jakich
przedtem nigdy nie musiał przetrzymać. Wielu spośród tych, którzy uznają
autentyczność tych wizjonerów i którzy byli im oddani, odwróci się od nich i
zostaną oni odrzuceni, jako że duch ciemności spowija naród za narodem, a
wraz z tym zanikną miłość i miłosierdzie. Człowiek przeciwko człowiekowi, kraj
przeciwko krajowi, człowiek przeciwko Bogu.
Te czasy przewrotu będą dla wielu utrapieniem, a wasze jedyne źródło pocieszenia i
siły będzie pochodziło ode Mnie, ale tylko wtedy, jeżeli będziecie Mnie poszukiwać.
Ja Jestem waszą Skałą; Skałą, której nie można przeniknąć; Skałą, której nie
można skruszyć; Skałą, którą obejmiecie, kiedy w budowlach, dających
schronienie Mojemu Duchowi, nie będzie się nic trwałego znajdować. Runą
budowle, które zostały wzniesione na Moją cześć. Niektóre zmienią swoje
przeznaczenie i będą używane w odmiennych celach, ale nie po to, żeby oddawać Mi
cześć.

To Ja Jestem Skałą, na której jest zbudowany Mój Kościół, i to Ja przetrwam na
wieczność. Wielu przyszło, poszukując Mnie, i Ja dałem im Życie. Inni przyszli, ale nie
potrafili Mnie znaleźć, ponieważ ich upartym sercom brakowało miłości i
wielkoduszności. A teraz, kiedy wszystko, czego was nauczałem, zostanie
zakwestionowane, a fundament, na którym stoi Mój Kościół, zostanie tak
wstrząśnięty, że przekroczy to granice waszych wyobrażeń — Ja pozostanę
nadal na miejscu. Ja Jestem trwały jak Skała, a wy przyjdziecie do Mnie, szukając
ukojenia, siły i odwagi. Odpowiem każdemu z was, wylewając wielkie Łaski, które
zostały dla was zarezerwowane na te nadchodzące czasy. Ja Jestem Kościołem. I
to Ja Jestem w Kościele Obecny. Budowla zrobiona jest z kamienia, ale Ja Jestem
Skałą, na której fundamenty Mojego Kościoła zostały zbudowane. Ja nigdy się nie
zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych dróg, ponieważ Ja Jestem taki, jaki
zawsze Byłem i zawsze Będę. Jestem Wieczny.
Mój Kościół przetrwa, bo to Ja Jestem Kościołem, aż do końca czasów.
Wasz umiłowany Jezus

