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Matka Zbawienia: Prawda zostanie przeinaczona, a Słowo Boże będzie

przedstawiane na opak

środa, 1 stycznia 2014, godz. 13.44

Ci, którzy wkrótce zostaną mianowani na najwyższe godności w Kościele Mojego Syna,
nie będą pochodzić od Boga. Nie będą oni służyć Mojemu Synowi i zmienią wiele doktryn
i reguł wewnątrz Kościoła. Zmiany te przeprowadzone zostaną tak szybko — poprzez
wprowadzenie wielu nowych książek, mszałów i listów — że stanie się dla was oczywiste,
że prace te musiały zająć im całe lata. Inaczej wprowadzenie tak radykalnych zmian na tak
wielu frontach nie byłoby możliwe. A będzie to pierwszym znakiem, dającym wam pewność, że
ta zniekształcona doktryna, która wkrótce ma być wprowadzona, została przygotowana z wielką
starannością. Wielu ludzi nie rozpozna tych zmian w Kościele, ci zaś, którzy je rozpoznają,
ochoczo im przyklasną, gdyż uśmierzą one poczucie winy, jakie oni mają z powodu swoich
grzechów. Nareszcie odetchną z ulgą, gdyż będzie to jednocześnie oznaczać, że będą oni
mogli otwarcie głosić, że te wszystkie rzeczy — będące obrazą w oczach Boga — są do
przyjęcia. Bo skoro Kościół głosi, że grzech jest rzeczą naturalną oraz częścią ludzkiej natury,
to daje to pewność, że grzech nie jest już sprawą istotną. Następnie — nadawszy sprawie troski
o biednych i głodujących na świecie szczególne znaczenie — uznają oni siebie samych za
świętych w Oczach Boga.

Otwartemu wyrzeczeniu się Mojego Syna i zniekształcaniu Jego Słowa towarzyszyć
będą publiczne akty charytatywne, które przygotowywane będą z wielką starannością.
Odwróci to uwagę od rzeczywistości. Doprowadzi to do bojkotu i w końcu Prawdziwe Słowo
Boże nie będzie już dłużej dyskutowane. A kiedy wszystkie religie zostaną sprowadzone pod
jeden dach, gdzie poglądy pogan będą traktowane z wielkim szacunkiem, wtedy ludzie będą się
bać, aby powstać i głosić Prawdę. Jeżeli zaś ośmielą się to zrobić, zostaną oskarżeni o
bluźnierstwo. Szybko przybliża się ten dzień, kiedy za złożenie deklaracji, że jest się
prawdziwym chrześcijaninem, i za przypomnienie ludziom o Słowie Bożym, zostaniecie
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oskarżeni o herezję. Prawda zostanie przeinaczona, a Słowo Boże będzie przedstawiane na
opak. Nic nie będzie uporządkowane.

W nowych przepisach, które za niedługo wprowadzone zostaną do Kościoła Mojego Syna, nic
nie będzie miało sensu. To, co jest dla was ważne — bez względu na to, jak może być to
niepopularne — to jest konieczność pozostania wiernym Słowu Bożemu. Wasza umiłowana
Matka Matka Zbawienia

Trzech na czterech się Mnie wyprze
czwartek, 2 stycznia 2014, godz. 20.40
Moja córko, prawie że nastał już czas, kiedy uznawanie Mnie za Tego, Kim Ja naprawdę
jestem, na forum publicznym — będzie niczym ledwie migotający płomyk świecy, której
knot wypalił już się do końca.

Ci, którzy twierdzą, że należą do Mnie, nie będą na Mój temat prawie zabierać głosu. Ci, którzy
są Mi wierni, będą zszokowani, kiedy ujrzą tak wielu, którzy się Mnie wyprą. Czas, kiedy wierni
zostaną oddzieleni od tych, którzy zostaną wprowadzeni w ciężki błąd, jest praktycznie tuż, tuż.
W nadchodzących dniach ci, którzy są ślepi, głusi oraz ci, którym nie udało się zachować
czujności, jeśli idzie o Prawdziwe Słowo Boże, będą się miliardami gromadzić i przyjmować
doktrynę — która nie będzie pochodziła ode Mnie.

Kiedy usłyszycie, że się mówi o nowej, odnowionej przysiędze wiary, która przyjmie
formę Sakramentu Bierzmowania, niech będzie wam wtedy wiadome, że jest to wytwór
człowieka. W Moich Oczach będzie to bez znaczenia. Zostanie to przedstawione przez
fałszywego proroka jako część jego globalnego planu zjednoczenia wszystkich religii
świata. Moja Boskość zostanie usunięta do lamusa, a Moje Słowo zapomniane i pogrzebane,
podczas gdy Moje Nauki zostaną zniekształcone, aby zobligować wiernych do przyjęcia nowej
formy „ewangelizacji”.
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Tym z was, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz,
zawsze odpowiem
sobota, 4 stycznia 2014, godz.13.40

Moja wielce umiłowana córko, chociaż należy się lękać Mojej Sprawiedliwości — to tym
z was, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz, zawsze odpowiem
. Obiecuję wam, że jeżeli będziecie odmawiali modlitwy Mojej Krucjaty Modlitwy oraz inne
modlitwy, w których będziecie Mnie prosić o okazanie Łaski, wysłucham was i podejmę
odpowiednie działania.
Moje Miłosierdzie jest bezgraniczne i obejmuje wszystkich grzeszników, jeżeli oni czy ktoś inny
poszukuje odkupienia. Moja Miłość nie ma końca. Moje Współczucie nie ma granic.
Niech żaden człowiek nigdy nie wątpi w Moją Obietnicę i Moje Pragnienie, aby ocalić
każdego, łącznie z Moimi wrogami.
Nalegam na was, Moi umiłowani wyznawcy z całego świata — także na tych, którym te Orędzia
nie są szerzej znane — abyście się modlili, modlili, i jeszcze raz modlili za własne dusze i za
dusze innych; włączając w to dusze wierzących, niewierzących i tych wszystkich, którzy nie
znają Prawdy.

Matka Zbawienia: Najpierw poszliśmy do Judei, a następnie Mój

Syn został zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii

sobota, 4 stycznia 2014, godz. 13.50

Moje dziecko, w okresie narodzin Mojego Syna w sposób oczywisty dawały nam się we znaki
liczne udręki. Ja uciekłam do Elżbiety w poszukiwaniu pocieszenia, wiedząc, że ona jest
pobłogosławiona darem rozeznania, otrzymanym od Ducha Świętego. Ja i Mój umiłowany
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współmałżonek poszukiwaliśmy pewnego miejsca schronienia, i był to czas, kiedy byliśmy
bardzo przytłoczeni, wiedząc o tym, co ma nadejść.

Kiedy przybliżał się Mój czas, zły duch na każdym kroku, jaki robiliśmy, stawiał nam na
drodze wszelkie możliwe przeszkody. Drzwi zatrzaskiwano nam przed nosem, znajomi
nas unikali i zostaliśmy wyrzuceni na pustkowie. Tak więc w czasie, gdy Święty Mesjasz jak
żebrak przychodził na świat, w końcu zostaliśmy bez dachu nad głową i wylądowaliśmy w
miejscu, które nadawało się tylko dla zwierząt. Nie było żadnych ceremonii, żadnej koronacji,
żadnych honorów. Pozostało tyko kilkoro ludzi, którzy pocieszali Mnie w Mojej samotności. Ale
kiedy tylko narodził się Mój Syn, opuścił Mnie wszelki niepokój. Wszystko, co czułam, to była
Miłość najwyższej Boskiej Obecności. I wtedy wreszcie zapanował w Moim Sercu pokój.

Za przyczyną Mocy Ducha Świętego zostały nam zesłane pomoc i pociecha, choć były one
nieznaczne. Pomimo że narodziny Jezusa Chrystusa miały więc skromny i bezpretensjonalny
charakter, a w wydarzenie to było zaangażowanych tylko kilkoro ludzi — rozeszła się pogłoska.
Tak działa bowiem Duch Święty. Wielu oczekiwało tych narodzin. Wielu usłyszało o tym
wydarzeniu i wielu wtedy o nim mówiło. Gdy się więc rozeszło, że Jezus Chrystus —
Mesjasz, który został obiecany ludzkości — właśnie się narodził, zaczęła narastać
opozycja.
Bezwzględny atak Heroda i wszystkich jego
żołdaków pokazał, jak dalece Obecność Boga zasiewa strach w sercach złych ludzi.
Od tego dnia roztaczałam opiekę nad Moim Synem, a Mój umiłowany małżonek, Józef,
wielokrotnie troszczył się o nasze bezpieczeństwo. Spędziliśmy wiele lat, uciekając z
jednego miejsca do drugiego. Napotykaliśmy tak wiele sprzeciwu, tak wiele strachu, tak
wiele nienawiści. Takie było nasze przeznaczenie. Od owej chwili, kiedy Mój Syn w wieku
dwunastu lat, podczas gdy nauczał, został znaleziony w świątyni, ukryliśmy się wraz z
Nim.
Rodzina Józefa przyczyniła się do przeszmuglowania nas za granicę i podróżowaliśmy
przez wiele lat.
Najpierw poszliśmy do Judei, a następnie zabraliśmy Mojego Syna do Indii, Persji, Egiptu,
Grecji i Anglii. Gdziekolwiek się nie pojawialiśmy, tam Obecność Mojego Syna powodowała
wiele cudów, chociaż On nigdy nie prezentował się publicznie jako Mesjasz. Był zadbany i Go
doglądaliśmy. Żyliśmy w pokoju, miłości i harmonii, a bez Józefa, Mojego małżonka, nie
mielibyśmy żadnego miejsca, dokąd moglibyśmy się udać, aby chronić Mojego Syna do czasu,
kiedy rozpoczęła się Jego publiczna Misja.

Także teraz, kiedy Jego Powtórne Przyjście jest nieuchronne, przed Jego Przybyciem
zostaną wzniesione wszelkie możliwe przeszkody. Każde Słowo z ust Jego proroka
zostanie rozdarte na strzępy i wykpione. Tylko garstka ludzi będzie wtajemniczona w Prawdę
dotyczącą tej Misji i wiele drzwi zostanie zatrzaśniętych przed tymi, którzy podążają za Jego
wskazówkami. Misja ta będzie dla ciebie, Moje dziecko, połączona z samotnością, a ty jesteś
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pouczana, żeby zachować posłuszeństwo w tych wszystkich sprawach, które Bóg daje Ci
poznać. Pomoc zostanie ci przysłana. Pomoc także ustanie, kiedy będzie to pragnieniem
Mojego Syna. Podczas gdy tylko nieliczni podążają za tą Misją w sposób widoczny, to
jednocześnie miliony dogłębnie w nią wierzą. Bo Słowo Boże — dzięki Mocy Ducha Świętego
— zawsze przyciąga do Siebie tych, którzy są od Boga.

Rozpoczęły się bóle porodowe, ale poród nie potrwa zbyt długo. Wkrótce zajaśnieją narodziny
Nowego Początku, kiedy to wreszcie nadejdzie Dzień Pański. Zachowajcie, dzieci, pokój, gdyż
wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć, zanim z Ziemi nie zostanie usunięty grzech. Wasza
umiłowana Matka Matka Zbawienia

Jeżeli w duszy istnieje choćby odrobina pychy*, to Duch
Święty nigdy do
niej nie wejdzie
sobota, 5 stycznia 2014, godz. 19.34

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Ogień Ducha Świętego wchodzi do czyjejś duszy, to
pierwszą reakcją są łzy. Druga reakcja jest jednym oszołomieniem. Trzecią reakcją jest
uprzytomnienie sobie czegoś zadziwiającego — że posiadło się wewnętrzne zrozumienie
pochodzącej od Boga Prawdy i tego wszystkiego, czego On sobie życzy — co jest dla tej
wybranej duszy zaskoczeniem.
Nagle przychodzi pokój i
zarazem przejmujące zrozumienie tajemnicy Boskiej Egzystencji — Miłości Boga. Wszystko, co
jest zgodne ze Słowem Bożym, staje się jasne.

Wyłącznie ci, którzy zawierzyli swoją wolę Bogu i którzy odrzucili wszelkie ludzkie
ambicje (*w oryginale: pride) i ludzki intelekt oraz Mu je oddali, są w stanie przyjąć ten Dar
— Ducha Świętego.
Jeżeli w duszy istnieje choćby odrobina
pychy*, to Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie.
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Jedynie ci, którzy prawdziwie wierzą, że Bóg jest Wszechmogący i że człowiek jest
niczym, i że człowiek nie jest godzien, aby przed Nim stanąć — potrafią zawierzyć swoją
wolę. Jedynie ci, którzy są gotowi, aby zrobić wszystko, co jest od nich wymagane, aby czynić
Wolę Boga według Jego Słowa, mogą otrzymać Dary, dzięki którym będą mogli głosić Słowo,
osiągając jakiś widoczny rezultat.

Żaden człowiek, który twierdzi, że głosi Prawdę, i mówi, że jest prowadzony przez Ducha
Świętego, nigdy nie będzie chełpił się własną wielkością. Nigdy nie będzie on kierował
czyjejś uwagi na swoje (otrzymane) dary, na swoje uzdolnienia, na swoją wiedzę, swoją
świętość czy swoją pokorę. A jeżeli jakiś człowiek to robi, (niby to) w Święte Imię Boże, to on
nie został pobłogosławiony Duchem Ognia — Płomieniem, który rozpala ludzkie serca, tak iż
reagują one na Słowo Boże z miłością. Podczas Mojego pobytu na Ziemi jasno dałem wam
wszystkim do zrozumienia, że ten, kto się przede Mną wywyższa, zostanie wygnany na
pustkowie. Ten zaś, kto się przede Mną uniża, będzie wywyższony. Wasz Jezus

Jeżeli będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasie, kiedy
będziecie ciężko
doświadczani, przyniosę wam ulgę
środa, 8 stycznia 2014, godz. 21.15
Moja wielce umiłowana córko, musi zostać podane do wiadomości, że kiedy wy wszyscy
bronicie Słowa Bożego w tym mrocznym czasie, potrzebna jest wam każda Moja Łaska, o ile
chcecie wytrwać. Jeżeli Mnie wezwiecie, abym zalał wasze dusze Moimi szczególnymi
Łaskami, będzie wam łatwiej Mnie naśladować. Przekażę teraz wam wszystkim — odważnym i
wiernym duszom — owe szczególne Łaski. Jeżeli będziecie odmawiali tę nową Litanię w
czasie, kiedy będziecie ciężko doświadczani, przyniosę wam ulgę. Litania (6) O Dar Łask

O najdroższy Jezu, mój ukochany Zbawicielu, napełnij mnie Twoją Miłością.

Napełnij mnie Twoją Mocą. Napełnij mnie Twoją Mądrością.
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Napełnij mnie Twoją Wytrwałością. Napełnij mnie Twoją Pokorą.

Napełnij mnie Twoją Odwagą. Napełnij mnie Twoją Żarliwością. Amen.

Wy, dusze, które odmawiać będą tę Litanię w czasach prześladowań, wiedzcie, że Ja te
Łaski na was wyleję. Staniecie się spokojniejsi, silniejsi i bardziej odważni, podczas
kiedy będziecie nieść Mój ciężki Krzyż do bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.
Najważniejsze zaś jest, że nie ulegniecie groźbom, którym być może w Moje Święte Imię
będziecie musieli się przeciwstawić.

Będziecie godnie i niestrudzenie kroczyć, podtrzymując Słowo Boże. Wy wszyscy, którzy
odpowiecie na to Wezwanie i będziecie odmawiać tę specjalną Litanię, odczujecie w swoim
sercu radość, której tam przedtem nie było. Zyskacie także pewność siebie, bo będziecie
wiedzieli, że zostaliście pobłogosławieni Mocą Ducha Świętego i że Prawda zawsze będzie
królować w waszych sercach. Kocham was i błogosławię teraz każdego z was — w Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Wasz Jezus

Już wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszone, że piekło jest
miejscem, które nie
istnieje
niedziela, 12 stycznia 2014, godz. 20.28

Moja wielce umiłowana córko, gdybym Ja, Jezus Chrystus, nie przemawiał w obecnym czasie
do świata, wiele dusz nigdy by nie przekroczyło Bram Raju.

Tak wiele niewdzięcznych dusz nie okazuje już posłuszeństwa Moim Prawom i dlatego tworzą
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swoje własne interpretacje, które dla Mnie są odrażające. Reguły odnoszące się do tego, co jest
Prawdą, zostały przekazane ludzkości w Darze jako środek, umożliwiający człowiekowi, aby
sobie zasłużył na prawo do zbawienia. Czyż nie wiecie, że nie możecie żyć, stosując się do
waszej własnej wersji Praw Bożych, a następnie oczekiwać wejścia do Raju?

Arogancja człowieka prześcignęła ducha pokory. Człowiek już dłużej nie służy Bogu tak,
jak mu to zostało nakazane. Natomiast tworzy on za pomocą własnej wyobraźni wizję
tego, czym — według jego przekonań — jest Niebo. Dzisiaj żaden z Moich sług — tych
mianowanych, aby Mi służyć — nigdy nie nawiązuje do istnienia Piekła. Już samo użycie
słowa „piekło” jest dla Moich wyświęconych sług żenujące, gdyż obawiają się oni, że
zostaną wykpieni przez świeckie — żyjące w fałszywym przekonaniu — społeczeństwo.
Piekło jest domem dla wielu godnych pożałowania dusz — i jakiż to ból Mnie przeszywa,
kiedy widzę, jak niczego niepodejrzewające dusze wpadają w tę otchłań koszmaru,
wydawszy swoje ostatnie tchnienie.

Dzieci Boże muszą zostać teraz poinformowane o palącej potrzebie modlitwy za dusze,
które są ślepe na Prawdę. Albowiem już wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszone, że piekło
jest miejscem, które nie istnieje. Duszom zostanie powiedziane, że wszystkie Boże
dzieci, o ile tylko wiodły uczciwe i godne życie — bez względu na to, czy wierzą, czy nie
wierzą w Boga — otrzymają Życie Wieczne. Ale to będzie kłamstwo. Z piekła nie ma
powrotu. Ono jest na wieczność.

Wiele dusz, które Mnie otwarcie odrzuciły, tak prywatnie, jak i publicznie, dusi się w
piekle. Ich rozżalenie pogarsza jeszcze ich straszne cierpienie i nienawiść szatana. Kiedy
jest się już w piekle, wtedy szatan objawia się w swoich wszelkich złowrogich i
odrażających postaciach, a jego nienawiść wypełnienia każdą sekundę. Obrzydzenie,
jakim ich napawa — ta sama bestia, którą czcili, żyjąc na ziemi — jest samo w sobie
znaczącą przyczyną ich cierpienia. Jednak to ich oddzielenie ode Mnie i ból, którego
doświadczają z powodu ciemności, stanowią największe udręczenie.

Żadnemu człowiekowi — który, jakoby w Imię Moje, powie wam, że piekło nie istnieje — nie
zależy, aby wam pomóc ocalić wasze dusze. Kiedy zostaniecie przekonani, że piekło nie
istnieje, wówczas dojdziecie do błędnego przeświadczenia, że i grzech jest bez znaczenia.

Nie możecie Mi służyć, jeżeli wierzycie, że grzech nie istnieje. Nie możecie żyć na wieczność
chwalebnym życiem w Moim Królestwie, jeżeli Mnie nie poprosicie, abym wam przebaczył
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wasze grzechy. Ta sprawa będzie stanowić jądro nowej doktryny, która wkrótce zostanie
wprowadzona i którą to będziecie zmuszeni przełknąć.
Właśnie tak
zostaniecie podstępnie oszukani, żeby zaniedbać przygotowanie swojej duszy na Wielki Dzień
Pański, kiedy Ja powrócę, aby upomnieć się o was jako o należących do Mnie.

Mówię wam o tym, aby was przestrzec — a nie, aby was przerażać. Błagam was, zaakceptujcie
grzech jako część swojego życia, ale usilnie was namawiam, abyście unikali siedmiu grzechów
głównych, bo gdy się o to postaracie, to znajdziecie u Mnie Łaskę. Zawsze musicie spowiadać
się ze swoich grzechów. Czyńcie to codziennie. Rozmawiajcie ze Mną i proście Mnie, abym
wam przebaczył. Ci z was, którzy nie mogą przystąpić do Sakramentu Spowiedzi — ci
podążający za różnymi innymi wyznaniami i religiami — muszą zaakceptować Dar, który wam
dałem — Dar Odpustu Zupełnego:

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/01/31/krucjata-modlitwy-24-odpust-zupelny-dla-rozgrzes
zenia-2/

Dbajcie się o swoją duszę — bo jest ona waszą duszą, która będzie żyła wiecznie. A żyć
będziecie tylko w jednym z tych dwóch miejsc przez całą wieczność: w piekle albo w Moim
Królestwie. Wasz Jezus

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój
Kościół
czwartek, 16 stycznia 2014, godz. 19.41

Moja wielce umiłowana córko, Prawda wywołuje podział. Zawsze go wywoływała. Jeżeli jakiś
człowiek mówi, że zna prawdę, to jakiś inny temu zaprzeczy. Lecz kiedy Prawda wynika ze
Słowa Bożego, to staje się przyczyną największego rozłamu. Wielu obawia się Prawdy,
ponieważ nie jest ona zawsze przyjemna, a jednak bez Prawdy żylibyście w zakłamaniu. Jeżeli
żyjecie w zakłamaniu, które dotyczy Słowa Bożego, to nigdy nie odnajdziecie prawdziwego
pokoju w swoich sercach.
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Skoro znacie Prawdę, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, to znacie Drogę Pańską
i musicie podążać jej szlakiem aż do waszego ostatniego tchnienia. Nie schodźcie ze
szlaku. Ale jeżeli Moje Słowo jest manipulowane, pisane na nowo, niszczone, to oczywiście
tego nie zaakceptujecie. I słusznie. Jednak jeżeli nowe doktryny, które różnią się od Mojego
Świętego Słowa zostaną wam przedstawione z wnętrza Mojego Kościoła, to co uczynicie
wówczas? Czy zaakceptujecie kłamstwo zamiast Prawdy? Czy przyjmiecie doktrynę, która
będzie w Moich Oczach bezbożna?

Odpowiedź musi brzmieć: nie. Nigdy nie wolno się wam wyprzeć Mojego Słowa — dla nikogo.
Nikogo — nawet gdy odziany jest on w płótna elity hierarchii Mojego Kościoła — ani dla
nędzarza, ani dla króla lub księcia; każdy bowiem, kto od was żąda, abyście przyjęli nową
doktrynę, dotyczącą Mojego Słowa, nie pochodzi ode Mnie. Mój Kościół jest dyskretnie
burzony od środka, a demontowana jest każda jego część. Podczas gdy hierarchie są
rozmontowywane, a wierni słudzy wyrzucani — a następnie uznawani za dłużej już
nieprzydatnych — przygotowywana jest droga dla głoszenia doktryn z piekła rodem.

Biada tym kapłanom, biskupom i kardynałom, którzy odważą się bronić Słowa Bożego, bo oni
będą cierpieć najbardziej. Podczas gdy niektórzy zostaną ekskomunikowani i oskarżeni o
herezję — chociaż oni tylko się opowiedzą po stronie Prawdziwego Słowa Bożego — to inni
okażą się zbyt słabi. Wielu biednych, wyświęconych sług ulegnie presji, by potępić Prawa
Boże. Jeżeli jednak nie zgodzą się na przyjęcie kłamliwych doktryn, to zostaną rzuceni
wilkom na pożarcie.
Ci, których wiara jest już osłabiona i którzy kochają
światowe zbytki oraz których dusze przepełnia niepohamowana ambicja, będą pierwszymi,
którzy ustawią się w kolejce, aby poprzez to „ślubowanie” poprzysiąc wierność.

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół. Będą oni głosić oszustwa
w Imię Boże i porwą za sobą wiele niewinnych dusz spośród wierzących. Gromadzącym
się wiernym będzie bez ich wiedzy podawany zatruty kielich, niczym niewypełniony — poza
chlebem. Święta Eucharystia nie będzie już dłużej syciła ich dusz. A wkrótce zaczną być
karmieni homiliami, które będą kpiną ze Słowa Bożego, kiedy obwieszczą, że prawa człowieka
są najważniejszą doktryną. A następnie ogłoszą największą herezję ze wszystkich, że człowiek
otrzyma Życie Wieczne, niezależnie od tego, czy żałuje za swoje grzechy, czy też nie. I właśnie
w ten sposób zniszczą oni dusze milionów.
Podczas gdy oni będą tak nadal rozrywać Mój Kościół od jego wnętrza, Moi lojalni
kapłani i wierni wyznawcy będą Mój Kościół odbudowywać, cegła za cegłą. Bo, widzicie,
Mój Kościół nie może umrzeć, gdyż Ja na to nie pozwolę.
Wszyscy kapłani, wszyscy biskupi i wszyscy kardynałowie, którzy zostaną zdetronizowani, a
którzy pozostaną Mi wierni, nigdy nie opuszczą sprawiedliwych czy tych Moich wyznawców,
którzy zostali pobłogosławieni Darem Mądrości. Następnie — podczas gdy fałszywa wiedza
wypełni serca tych sług w Moim Kościele, których wola jest słaba — Dar Ducha Świętego nie
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tylko Rozświetli dusze Mojej Reszty Kościoła, ale dostarczy Światła tym wszystkim, których
imiona znajdują się Księdze Życia, kierując ich do Moich drzwi.

Nigdy wcześniej Moi uczniowie nie byli wypróbowani w ten sposób, w jaki zostaną
wypróbowani w przyszłości. Zostanie im dane przez Boga Wsparcie, aby im umożliwić
zachowanie Bożego Światła, tak aby mieniło się ono w świecie, który będzie powoli, choć
boleśnie, wtrącany w ciemność, co będzie spowodowane nadejściem wroga,
antychrysta. Wasz Jezus

Ode Mnie pochodzi każde słowo, które wypowiadasz w
ramach tej Misji. I
ode Mnie pochodzi każda akcja, którą podejmujesz
piątek, 17 stycznia 2014, godz. 20.42

Moja wielce umiłowana córko, nie martw się zawsze wtedy, kiedy napotykasz na wiele
przeszkód, z którymi ty i Moi wyznawcy — na co dzień — musicie uporać się w tym
Dziele dla zbawienia dusz.

Pamiętaj zawsze, że szatan nigdy nie przestanie pastwić się nad tą i innymi misjami — bo
są one autentyczne, gdyż pochodzą od Boga. Autentycznemisje, które Ja dzisiaj
błogosławię, oraz te, które błogosławiłem poprzez wieki, zawsze cierpiały z powodu opozycji.

Jedynie te misje, które prawdziwie pochodzą od Boga, przyciągają taką nienawiść. Nienawiść
ściągają na siebie tylko prawdziwi prorocy. Mojżesz, Eliasz, Noe i Jan Chrzciciel, i inni tacy jak
oni, przyciągali nienawiść, co powoduje wpływ, jaki szatan ma na słabe dusze. Ale wyłącznie
Ja, Jezus Chrystus — jeden z setek proroków za czasów Mojego Pobytu na ziemi —
przyciągałem ten rodzaj nienawiści i stałem się jej ofiarą. A teraz tylko ty, Mój ostatni prorok,
będziesz ściągać na siebie nienawiść tego rodzaju — a jest to taka nienawiść, jaka od dawna
nie była widziana — chociaż inni, podobnie jak ty, ucierpieli z jej powodu w ostatnich czasach.
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Kiedy musisz znosić ten sprzeciw w Imię Boże, to wiedz, że on będzie najgorszy wtedy,
kiedy Święta Trójca przedstawia Słowo dla ludzkości za pośrednictwem proroka. Gdyby
nie to, że udzielone jest ci Boskie Wsparcie, uciekłabyś w przerażeniu. Mój Ojciec cię chroni,
Moja maleńka, tak więc musisz przeć naprzód, wiedząc, że pragnie On dusz za każde słowo,
które wypowiadają twoje wargi, za każde słowo zapisane twoją dłonią i dla każdej duszy, do
której docierasz. Całe to cierpienie sprowadzi Mi więcej dusz.

Zapewniam cię, że czas Mojego powrotu, aby odzyskać Mój Tron, jest bliski, a w miarę,
jak przybliża się ten dzień, miejsce będzie miało wiele zagrywek taktycznych, których
celem będzie przyłapanie cię w ramach tej Misji na pomyłce. Oskarżą cię o każde
kłamstwo, cisną w ciebie każdym kamieniem, każda udręka stanie się twoim udziałem i
każdy z wrogów Boga umieszczony zostanie na każdej ze ścieżek, gdziekolwiek się nie
udasz. Ale Ja — jako Odkupiciel ludzkości — sprawię, że każdy cierń zostanie ostrożnie
usunięty, każdy kamień rzucony na pobocze, każda ścieżka tak wysprzątana, żebyś odniosła
sukces, dostarczając Moje Słowo światu w czasie, gdy Ja będę prawie całkowicie zapomniany.

Idę z tobą, Moja córko. Kładę Moją Dłoń na twoim lewym ramieniu, aby uchronić cię od
złego, i ciebie prowadzę. Ode Mnie pochodzi każde słowo, które wypowiadasz w ramach
tej Misji. I ode Mnie pochodzi każda akcja, którą podejmujesz. Każde cierpienie, które
znosisz, jest Moje. Twoja wola jest Moja, ponieważ ją Mi oddałaś i teraz Ja przebywam w
Tobie w pełni. Kiedy oni cię ranią, wtedy Mnie obrażają. Kiedy kpią sobie z ciebie,
zaprzeczają Prawdzie. Ale kiedy zaprzeczają Słowu, zaprzeczają Mnie; kiedy jednak
przyjmują Moje dane tobie Słowo, to stają się częścią Mnie, a zatem także im zostanie
udzielona Moja Ochrona.

Idź teraz, Moja córko, i nigdy się nie denerwuj, kiedy w ramach tej Misji okazywana jest ci
nienawiść, gdyż ty i ci wszyscy, którzy słyszą Moje Wołanie, nie będą mieć żadnych
wątpliwości, Kim jest ten, wobec którego podnoszą oni sprzeciw. To nie ciebie, lecz
Mnie, Jezusa Chrystusa, odpychają. Kiedy jesteś dla Mnie, ze Mną i we Mnie i głosisz Moje
Słowo, wtedy naprawdę jesteś dzieckiem Bożym. Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ten ostatni dany wam przeze Mnie
Medalik* — dzięki
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Miłosierdziu Bożemu — przyciągnie do Życia Wiecznego
miliardy dusz
poniedziałek, 20 stycznia 2014, godz. 12.09

Moje drogie dziecko, Bóg chce ocalić każdego pojedynczego człowieka każdej jednej
wiary, a także tych, którzy zaprzeczają Jego Istnieniu i Istnieniu Jego Syna, Jezusa
Chrystusa. I to jest powód, dla którego ludzie każdego wieku, każdej kultury i każdego
wyznania muszą otrzymać Medalik Zbawienia.

Każda osoba, która dostanie Medalik — nawet jeżeli nie będzie on mógł być poświęcony
— otrzyma niezwykły Dar. Nieco później Bóg wyleje na nich Łaskę wglądu w swoją
własną bezsilność i Łaskę świadomości Wszechpotężnej Miłości Bożej. Oświeci On nawet
najbardziej uparte dusze i tych z sercami jak kamienie. Wkrótce zaczną oni poszukiwać Prawdy
i będą wzywali Boga, błagając Go, aby im dopomógł, przynosząc ukojenie ich sercom i
napełniając je Swoim Wielkim Miłosierdziem.

Nie odrzucajcie Daru Medalika Zbawienia, ponieważ ten ostatni dany wam przeze Mnie
Medalik* — dzięki Miłosierdziu Bożemu — przyciągnie do Życia Wiecznego miliardy dusz.
Kiedy Mój Ojciec udzielił Mi wskazówek, jak przedstawić światu za pośrednictwem św.
Dominika Najświętszy Różaniec, wielu Go odrzuciło. Dzisiaj nadal tak postępują, gdyż oni
myślą, że to Ja go stworzyłam. On został Mi tylko przekazany, aby każdy, kto Go odmawia,
mógł chronić siebie przed diabłem. To dzięki Mojemu wstawiennictwu dusze obsypywane są
specjalnymi Łaskami i ochroną przeciw wpływom złego ducha.

Nie popełniajcie błędu i nie odrzucajcie tego Medalika, gdyż jest On przeznaczony dla
całego świata i będzie z nim związanych wiele cudów. Ci, którzy go odrzucają albo
powstrzymują innych, aby Go przyjęli, pozbawiają ich zbawienia — a w szczególności ateistów,
którzy najbardziej potrzebują Bożej Interwencji. Zawsze musicie umieszczać tych ludzi, którzy
odrzucają Boga, przed Tronem Mojego Ojca i błagać o Miłosierdzie dla ich dusz.
Proszę, sprawcie, aby Medalik Zbawienia dotarł do tak wielu ludzi, jak tylko możliwe.

Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia
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Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie
nareszcie dobrze i
właściwie zrozumiana
piątek, 24 stycznia 2014, godz. 20.19

Moja wielce umiłowana córko, musisz wiedzieć, że kiedy Moja Matka objawi się po raz
ostatni w miejscach objawień Maryjnych, to świat się odmieni i w końcu do Mnie
przybiegnie.
To dzięki Mojej umiłowanej Matce zostanie do Mnie
przyprowadzonych więcej dusz.
Jej rolą zawsze
było, aby Mi służyć — dla dobra człowieka.
A teraz Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie nareszcie dobrze i właściwie
zrozumiana.....
Wszystkie nici tej Misji złączą się ze sobą, aby uformować wzór.

Następnie, kiedy różnorodne fragmenty będą ze sobą łączone — jak części układanki —
wtedy wszystko zacznie się układać w jedną całość i końcowy obraz stanie się
przejrzysty. Dostrzeżecie Moją Obecność wszędzie — we wszystkim, co się łączy z każdą
autentyczną, świętą misją, daną światu przez Mojego Ojca — aż ostatecznie cała Prawda
stanie się dla każdego wyrazista.

Mój Ojciec obiecał, że objawi światu całą Prawdę — poprzez Księgę Prawdy, tak jak to
przepowiedzieli prorocy Daniel i Jan Ewangelista. I choć Ojciec Mój przynosi wam w tym
obecnym czasie Prawdę, to robi On to cząstka za cząstką, stopniowo, dopóki ostatnia
część nie dopełni całości. Dopiero wtedy Księga Prawdy nabierze sensu.

Tylko kiedy ostatnie przeszkody zostaną pokonane, wtedy większa część ludzkości
będzie śpiewać i cieszyć się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero kiedy
Moja Misja dobiegnie końca, światu zostanie ogłoszony Wielki Dzień. Tak wielu będzie
odrzucało tę Misję — do czasu, aż wyłoni się przed nimi straszna prawda, kiedy staną się
świadkami bluźnierstw przeciwko Bogu, jakie wyleją się z ust fałszywego proroka.
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Jeżeli ktoś, kto zaprzecza istnieniu Trójcy Świętej, waży się pod dachem Mojego
Kościoła nosić szaty arcykapłana, a potem próbuje was przekonać, że to, co do tej pory
braliście za prawdę, prawdą już nie jest — to będziecie wiedzieć, że zły duch pochłonął
Mój Kościół od wewnątrz.

Jeżeli jesteście konfrontowani z nowymi ideologiami, nowymi naukami i jeżeli się wam
mówi, że w dzisiejszych czasach ludzkość oczekuje tych zmian, to są to czasy, kiedy
życzeniom Boga nie wychodzi się naprzeciw. Natomiast — jeżeli wymyślone przez ludzi,
pełne błędów i wypaczeń doktryny mówią, że grzechu już nie ma — to przybliża to czas,
abym Ja, tak jak przepowiedziane, zniszczył Moich wrogów.

Wielu innych pośród was się przebudzi, dostrzegłszy prawdę i dostrzegłszy straszną hańbę,
która dotknie Mnie, Jezusa Chrystusa, w Moim Kościele na ziemi. Owi wierni słudzy dostrzegą
tę nikczemność i wtedy wielu z nich ucieknie. Ale kiedy nadejdzie ten czas i kiedy będziecie
musieli dokonać wyboru, wielu Mnie — niestety — opuści i odda się pogańskim praktykom.

Ruszył plan, aby usunąć wszelkie Moje ślady
niedziela, 26 stycznia 2014, godz. 15.00

Prawda, wyrażona Moimi słowami, zostanie usunięta z waszych konstytucji, z waszych
szkół, aż wreszcie zostanie Ona zarzucona w Moim Kościele. Mylą się ci z was, którzy są
przekonani, że to nigdy by się nie mogło wydarzyć — że Bóg nigdy by nie mógł do tego
dopuścić. Te ohydztwa są dozwolone w okresie ostatniego oczyszczenia rasy ludzkiej, przed
Moim Drugim Przyjściem.
Jeż
eli nie zachowacie czujności — niezależnie od tego, jak bardzo Mnie kochacie — to
zostaniecie wciągnięci, aby uczestniczyć w szeregu ceremonii, które jednak nie Bogu
oddają cześć. A jeżeli one nie oddają Mi czci, to musicie siebie samych zapytać:
Dlaczego tak jest? Dlaczego dokonano tych zmian i dlaczego tak szybko? Odpowiedź
brzmi: jest zbyt mało czasu.

Odbywający się po obu stronach wyścig, aby pozyskać dla siebie dusze, przerodzi się w
zaciekłą walkę. Jedna strona będzie was przekonywała, aby odrzucić Słowo Boże na rzecz
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ohydnych praktyk, oddających hołd szatanowi. Zwiodą oni nawet tych, którzy są dobrze
obeznani z Moim Świętym Słowem — tak przebiegły będzie ich podstęp, aby usunąć Mnie z
Mojego Kościoła. Ta druga strona będzie cierpiała z powodu swojego oddania, i to nie tylko na
rzecz tych orędzi, ale i oddania Prawdziwemu Słowu Bożemu, które zostało dane światu w
Księdze Mojego Ojca. Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Czekałem cierpliwie przez bardzo długi czas,
aby zgromadzić
Moje dzieci na nowo w Świątyni Mojej Świętej Woli*
poniedziałek, 27 stycznia 2014, godz. 17.18

Dzieci, bądźcie gotowe, aby przyjąć Moje Wielkie Miłosierdzie. Otwórzcie wasze serca,
aby przywitać Mnie, waszego umiłowanego Ojca. Przygotujcie się, aby Mnie powitać, i
wzywajcie Mnie za każdym razem, kiedy strach wkrada się do waszych myśli i kiedy
próbujecie zrozumieć te Orędzia. Orędzia te są unikalne. Są One przedstawiane światu
przez Trójcę Świętą. I są one przeze Mnie traktowane jak najważniejsza ziemska Misja od
czasu, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby was odkupić...... Nie będzie wśród was nikogo,
kto by nie został dotknięty Moją Dłonią Miłosierdzia.
Pobłogosławię was Moją Dłonią — pozwólcie Mi tylko otworzyć wasze serca.

Powiedzcie do Mnie: „Najdroższy Ojcze, dotknij mojego ciała i mojej duszy Twoją Dłonią
Miłosierdzia. Amen.” Odpowiem na wasze wezwanie natychmiast.

Muszę zainterweniować, aby uchronić ludzkość od
samozniszczenia jeszcze
przed Wielkim Dniem Pańskim
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środa, 29 stycznia 2014, godz. 15.00

Moralność ludzkości osiągnęła takie niziny, że zły duch pochłania codziennie miliony
dusz. Och, jak zintensyfikował się Mój Ból i jak wiele pracy jest potrzebne, aby wyplenić
tę zarazę. Nadejdzie taki czas, że Łaska, umożliwiająca rozszyfrowanie różnicy pomiędzy
dobrem i złem, dana będzie tylko jednej trzeciej rasy ludzkiej.

Ci, którzy otwierają się na zło — w jakiejkolwiek postaci — będą je przedstawiali jako
rzecz dobrą. Wkrótce będzie dla każdego człowieka aktem wielkiej odwagi, żeby się
odezwać i stwierdzić, że „to jest złem”, bo taki człowiek stanie się obiektem demonizacji i
wzgardy, gdyż jego zachowanie będzie postrzegane jako jakiś nieracjonalny wyskok.

Och, jak nisko stoczą się dzieci Boże. Przybędzie dusz o zatwardziałych sercach, nie mających
dla innych współczucia, pałających nienawiścią, chciwością i żądzą przemocy. Świat będzie je
podziwiał, podczas gdy parę dziesiątek lat temu budziłyby one w świecie grozę. Dlatego też
muszę zainterweniować, aby uchronić ludzkość od samozniszczenia jeszcze przed Wielkim
Dniem Pańskim. Planem szatana jest zniszczenie tak wielu dusz, jak tylko jest to możliwe.
Moim Planem jest zatrzymanie tej plagi — i Ja się nie zawaham, aby dostarczyć znaków,
które będą potrzebne, aby was przebudzić na Miłość Bożą i odpowiednio przygotować na
świat, który nadchodzi.
Nigdy nie odrzucajcie Bożej Dłoni. Nigdy nie
ignorujcie Słowa Bożego — gdyż bez nich jesteście niczym.

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko
tej Misji, ponieważ
utraci on z Jej powodu miliardy dusz
piątek, 31 stycznia 2014, godz. 15.27

Podczas Ukrzyżowania Syn Mój był brutalnie traktowany i torturowany z odbierającym godność
okrucieństwem, czego ci, którzy zostali ukrzyżowani wraz z Nim tego samego dnia, nie musieli
znosić. Ale to przecież oni byli skazanymi przestępcami, podczas gdy jedynym przestępstwem
Mojego Syna było to, że mówił Prawdę. Kiedy Prawda — Słowo Boże — jest wypowiadana
przez proroków, jest Ona jak obosieczny miecz. Niektórym przyniesie Ona radość i
specjalne Łaski, ale u innych wywoła strach, który może przerodzić się w nienawiść.
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Tak więc, kiedy widzicie nienawiść, przejawiającą się podłymi postępkami, kłamstwami i
celowym przeinaczaniem Słowa — wiedzcie, że taka Misja pochodzi od Boga. Wielu fałszywych
proroków, którzy przemierzają w tym czasie Ziemię, nie prowokuje takiej reakcji, gdyż oni nie
przychodzą od Boga.

Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko tej Misji, ponieważ utraci on z Jej powodu miliardy dusz.
Dlatego też dla tych, którzy za Nią podążają, będzie to bardzo trudna ścieżka. Nalegam,
abyście zdali sobie sprawę, że są tacy, którzy mówią, że przychodzą w Imieniu Mojego Syna, a
następnie oświadczają, że właśnie to Słowo Boże pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z
najcięższych błędów — bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się,
módlcie się za te biedne dusze. Nie bądźcie na nich zagniewani. Dla ich dusz musicie jednak
błagać o Miłosierdzie.

Proszę was, abyście — po to, żeby zachować tę Misję od nikczemności szatana —
rozpoczęli odmawianie tej potężnej Modlitwy w celu wyrzeczenia się szatana. Jeżeli
będziecie odmawiali tę Krucjatę Modlitwy przynajmniej dwa razy w tygodniu, to
dopomożecie w ochronie tej Misji Zbawienia i sprowadzicie więcej dusz w do Sfery
Królestwa Bożego.

Krucjata Modlitwy (132) Wyrzeczenie się szatana dla ochrony tej Misji.

Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby
Ostrzeżenie miało być
jutro, gdyż nadejdzie ono na was nagl e
piątek, 31 stycznia 2014, godz. 16.13

Wiele dusz będzie doznawać radości; a jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, także
odczują ból, kiedy ujrzą w Mojej obecności swoje złe uczynki. Wstyd, jaki odczują, zostanie
jednak szybko zapomniany, jako że Światło Mojego Miłosierdzia pochłonie ich i napełni ich
Łaskami. Dusze, które Mnie wcale nie znają, będą jak zahipnotyzowane i wielu będzie myśleć,
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że oni umarli i są osądzani przeze Mnie, jak w Dniu Ostatecznym. Także jednak te dusze będą
się radować, gdy Prawda zostanie im objawiona. Natomiast te biedne, nędzne dusze, które
lubują się w swoim grzesznym życiu, będą ogromnie cierpieć. Niektóre załamią się i legną u
Mych Stóp, zasłaniając swoje oczy przed Moim Światłem, ponieważ ból, jaki będą odczuwały,
stojąc przede Mną — samotnie i nie mogąc się obronić — będzie dla nich nie do zniesienia.
One nie poproszą o Moje Miłosierdzie, ponieważ ich nienawiść do Mnie jest głęboko
zakorzeniona.

Wreszcie te dusze, które zupełnie się Mnie wyrzekły i oddały się duszą i ciałem diabłu, będą
cierpieć jeszcze większą udrękę — tak, jakby pełzały w głębinach piekła. Wielu nie będzie w
stanie znieść Mojej Obecności i padną oni przede Mną martwi jak kamień. Inni będą usiłowali
Mnie zawołać, ale zostaną ode Mnie odwleczeni przez diabła.

Po tym, jak ta Moja potężna Interwencja będzie miała miejsce, nawrócą się jednak
miliardy, i także i oni przyłączą się do Mojej Reszty Kościoła, by znosić pokutę za te
dusze, które zupełnie odcinają się od Mojego Miłosierdzia — żeby ich dusze pomóc Mi
uratować.

Wszystko będzie dobrze, ponieważ w końcu to Ja Jestem Wszelkim Miłosierdziem, Wszelką
Dobrocią i Wszelką Miłością. Ci, którzy Mnie kochają, otrzymają Dar Mojej Miłości w obfitości.
Moja Miłość rozpali w nich Obraz Mojej Męki, a to zachęci ich do złożenia wielkich ofiar w
zadośćuczynieniu za grzechy dusz zgubionych, które najbardziej potrzebują Mojego
Miłosierdzia. Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro,
gdyż nadejdzie ono na was nagle.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Tym Modlitwom, drogie dzieci,
towarzyszą wielkie Łaski
środa, 5 lutego 2014, godz. 15.27
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Te modlitwy, drogie dzieci, przyniosą wiele łask, i tym, którzy się nimi modlą, zostanie pokazana
Prawda i ich serca zostaną wypełnione wielką Miłością, jakiej wcześniej na Ziemi nigdy nie
zaznali. A wtedy ich dusze zostaną oczyszczone.

Idźcie teraz i miejcie świadomość, że — jeżeli jesteście blisko Boga — zostaniecie
pobłogosławieni Łaską głębokiego pokoju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Moje dziecko, gdy nadejdzie czas, kiedy kapłanów Mojego Syna dotkną straszliwe udręki i
brak sprawiedliwości, muszą oni Mnie wezwać. Została przyznana Mi Łaska, dzięki której
jestem w stanie napełnić ich odwagą, której potrzebują, aby nadal usługiwać Mojemu
Synowi.
Mam tu na myśli w szczególności kapłanów
Kościoła Katolickiego, gdyż będą oni cierpieć bardziej niż jacykolwiek inni słudzy Boży.

Kiedy nadejdzie ten dzień, gdy zostaną wezwani, aby złożyć przysięgę, która będzie
zaprzeczać Boskości Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, niech w żadnym
wypadku nie mają wątpliwości co do tego, że zamiary tych, którzy żądają od nich tej
przysięgi, są poważne. Kiedy zostaną poproszeni, aby się wyrzec tego, co stanowi o
znaczeniu Świętej Eucharystii, i przyjąć nową interpretację, wtedy będą wiedzieli, że
nadeszła owa godzina. Od tego właśnie dnia pod dachami kościołów zagnieździ się
zgnilizna i stanie się widoczne, jak wszędzie kruszą się ich mury.

Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy muszą stanąć twarzą w twarz wobec tych bolesnych prób,
odmawiali tę Krucjatę Modlitwy (135) O Obronę Prawdy

Matka Zbawienia: Wielu będzie wierzyć, że antychryst to
bardzo święty
człowiek
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piątek, 7 lutego 2014, godz. 15.50

Tym razem Mój Syn przychodzi tylko w Duchu i, z Nakazu Mojego Ojca, nie pojawi się On
na Ziemi jako człowiek, w ciele. Bardzo proszę, żeby stało się to dla wszystkich wiadome,
gdyż wielu przyjdzie w Jego Imię, jeden zaś uzyska rozgłos i powie, że jest On Moim
Synem — będzie to jednak kłamstwo.... Każde z zawartych w Biblii Słów, odnoszące się
do Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, zostanie przystosowane i zmanipulowane, aby
świat przekonać, że jest on świadkiem Powrotu Jezusa Chrystusa..... Medalik Zbawienia,
o ile będziecie go na sobie nosić, przyniesie wam, oprócz innych obiecanych Łask,
ochronę przed wpływami antychrysta.... Czyż nie wiecie, że po tym, jak odbędzie się Moje
Powtórne Przyjście, wasza dusza będzie istnieć na wieczność?

Będziecie musieli dokonać wyboru: Życie Wieczne ze Mną albo wieczne potępienie z diabłem.
Po środku nie ma nic. Każdy człowiek sam zadecyduje, jaką ścieżkę wybrać.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Wkrótce modlitwy „Zdrowaś Maryjo” nie
będzie się
słyszało ani wewnątrz, ani na zewnątrz Kościoła Mojego
Syna
środa, 12 lutego 2014, godz. 22.45

Moje dziecko, tak jak Wizerunek Mojego Syna, Jego Słowo i Jego Obietnica, że powróci —
zostaną zlekceważone, a następnie wytępione — tak też nie będzie inaczej, jeśli chodzi o
Mnie, waszą ukochaną Matkę.
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Wkrótce modlitwy „Zdrowaś Maryjo” nie będzie się słyszało ani wewnątrz, ani na zewnątrz
Kościoła Mojego Syna. Także ci, którzy odwiedzają Moje Święte Sanktuaria, oraz Grupy
Maryjne będą z wielu powodów krytykowani, a wszystko to bez głębszego uzasadnienia. Nic nie
będzie słychać o jakimkolwiek uznaniu dla autentyczności Moich Objawień — Najświętszej
Maryi Panny, Matki Bożej. Wszystko, co się do Mnie odnosi, nie będzie mile widziane ze
względu na przebudowaną strukturę Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Pod rządami nowo
powstałego reżimu, który zostanie zaprowadzony w przyszłości, Nabożeństwa do Mnie w
wielu kościołach zostaną zniesione. Zostanę także zapomniana i następnie wzgardzona
— przez tych, którzy będą twierdzić, że reprezentują nowy, współczesny, „all-inclusive”
kościół, który niewiele ma wspólnego z Kościołem, który został wybudowany na skale
przez miłowanego przez Mojego Syna Apostoła Piotra.

Kiedy zobaczycie, że wszystkie Nabożeństwa do Mnie, Świętej Matki Bożej, będą w ten
sposób traktowane, zdajcie sobie, proszę, sprawę, że te nowe reguły weszły w życie na
rozkaz diabła. Diabeł Mną pogardza, tak samo jak się Mnie boi. On wie, że kierowane do
Mnie przez dusze nabożeństwa krzyżują jego podłe plany i że odmawianie Mojego
Najświętszego Różańca jest dla niego jak chłosta i czyni go bezsilnym. Wszyscy, którzy
Mnie kochają, będą musieli przetrzymać te nadchodzące dni, a nastąpi jeszcze czas, kiedy więź
Kościoła z Moimi Przybytkami zostanie zerwana. Kiedy to się stanie, będziecie wiedzieli, że ma
to miejsce, aby Boże dzieci odseparować od Mojego wpływu, który będzie konieczny w tych
czasach, skoro mam pomóc w przyciągnięciu was do Mojego Syna.

Moja Rola polega na tym, aby was przygotować na wielki Dzień Powtórnego Przyjścia
Mojego Syna. Moim zamiarem jest nadal wzywać Moje dzieci, aż do tego dnia. Moim
pragnieniem jest tylko i wyłącznie przyprowadzenie dusz do Mojego Syna, aby mógł On im
ofiarować Wieczne Zbawienie. Przede wszystkim chodzi więc o Zbawienie dusz, ale diabeł
będzie podejmował wszelkie wysiłki, aby to udaremnić.

Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Jest to czas, kiedy dusze będą musiały
znosić ból
Czyśćca na Ziemi
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czwartek, 13 lutego 2014, godz. 13.43

Moje słodkie dziecko, dlaczego martwisz się trudnościami, na jakie dzień w dzień jesteś
narażona z powodu tej Misji? Czyż nie wiesz, że Wszelka Moc leży w Rękach Mojego Ojca,
Najwyższego Boga?

Kiedy ludzkość będzie znosić ostateczne oczyszczenie, może się okazać, że nie będzie
ono zbyt przyjemne; ale bez niego dusze nie zostałyby oczyszczone. Jest to czas, kiedy
dusze będą musiały znosić ból Czyśćca na Ziemi. Jedynie ci, którzy są niewinni i mają
czyste dusze, mogą wejść do Nowego Raju, który jest Bożym Królestwem. Tak więc
usilnie was proszę, żebyście — zamiast się bać — zaakceptowali dokonującą się w
świecie, Bożą Interwencję. Poddajcie się temu, co musi się stać, co musi nastąpić, i
wszystkiemu, co będzie się dziać, a co musi się dokonać, aby was uchronić przed złem i
niesprawiedliwością, które zostaną zadane rasie ludzkiej przez tych, którzy są lojalni
jedynie wobec siebie samych i wobec tych, którzy są agentami szatana.

Matka Zbawienia: Antychryst posłuży się „stygmatami”
jako środkiem,
mającym przekonać świat, że jest on Jezusem Chrystusem
sobota, 15 lutego 2014, godz. 17.14

Antychryst będzie poszukiwał towarzystwa tych, o których krąży opinia, że dokonują wielkich
dzieł charytatywnych, i będzie zabiegał o tych, którzy są postrzegani jako święci w Oczach
Bożych.

Z czasem ludzie nawrócą się na to, co w ich przekonaniu będzie prawdziwie niosącą
oświecenie, jedną światową religią, w której antychryst będzie odgrywał dużą rolę.
Następnie użyje wszelkiej demonicznej mocy, udzielonej mu przez szatana, aby
przekonać świat, że posiada on stygmaty, które kojarzone są ze świętymi. Antychryst
posłuży się „stygmatami” jako środkiem, mającym przekonać świat, że jest on Jezusem
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Chrystusem i że przyszedł, aby ocalić świat. Wtedy powie, że obwieszcza Powtórne
Przyjście — i ci, którzy padną mu w akcie uwielbienia do stóp, zostaną wraz z nim
zmieceni przez Anioła Pańskiego, który wrzuci ich do jeziora ognia.

Wasza Matka Matka Zbawienia

Trzęsienia ziemi będą miały taką moc, że będą
jednocześnie odczuwalne w
wielu krajach
czwartek, 20 lutego 2014, godz. 18.39

Góry będą się zapadać, jeziora zlewać z morzami, a lądy zostaną zredukowane o jedną
trzecią. Opady deszczu — a będą one proporcjonalne do Moich Łez Boleści,
spowodowanych nienawiścią w ludzkich sercach — będą trwały nieustannie, dopóki
Moje Łzy nie zostaną otarte poprzez pojednanie się grzeszników, którzy się nawrócą.

Dowiedzcie się teraz, że Dary, które dawane były światu przez Moją Matkę poprzez wieki,
muszą zostać wykorzystane do waszej ochrony. Dowiedzcie się także, że Medalik
Zbawienia — który jest bardziej potężny niż jakikolwiek inny — będzie waszą obroną
przeciwko pokusom antychrysta. Zostanie podjęta każda próba, aby zastopować szerzenie
się Medalika Zbawienia, ale Mocy, towarzyszących temu Darowi, nic nie wstrzyma

Matka Zbawienia: Wszystko, co się odnosi do piekła,
zostało usunięte i
człowiek został wprowadzony w błąd — fałszywe poczucia
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bezpieczeństwa
23 lutego 2014
Prawda co do istnienia szatana i tego, czym jest piekło, jest od wielu dziesięcioleci
tłumiona, co miało szkodliwy wpływ na sprawę zbawienia ludzkości. Wszystko, co się
odnosi do piekła, zostało usunięte i człowiek został wprowadzony w błąd — fałszywe poczucia
bezpieczeństwa. Tak więc obecnie, na dzień dzisiejszy, tylko niewielu ludzi wierzy w istnienie
diabła czy też piekielnych czeluści....
Piekła można uniknąć poprzez zrozumienie konsekwencji grzechu śmiertelnego, jednak
ani słowem o tym się nie wspomina.
Dusze są zgubione, ponieważ nigdy nie zostały pouczone, jak unikać grzechu i jak szukać
skruchy. Aby stać się godnym wejścia do Królestwa Mojego Syna, musicie w czasie tego życia
żyć według Słowa Bożego. Proszę, nie lekceważcie Prawdy, bo kiedy to zrobicie, będziecie
zgubieni.

Ów „bóg”, którego będą propagować, to nie będzie Mój
umiłowany Ojciec
wtorek, 25 lutego 2014, godz. 13.50
Wyprą się Boga. Ja, Jego jedyny Syn, zostanę wykpiony, a Moja Boskość zostanie odrzucona.
Wszyscy, którzy Mnie kochają, będą kuszeni, aby się odwrócić od tego wszystkiego,
czego ich nauczałem.
Każdy, kto się Mnie wyprze, będzie próbował uzasadnić, dlaczego dokonał takiego wyboru. Ich
argumenty będę w rodzaju: „Jezus — powiedzą — jest po prostu marionetką, prorokiem,
wysłanym, aby nauczać ludzi Prawdy.”
Wkrótce nabiorą przekonania, że Moja Boskość była kłamstwem oraz że sama więź z
Bogiem — Bogiem Dobroci — jest już wszystkim, co jest konieczne we wszystkich
wyznaniach, aby mogły się one zjednoczyć jako jedna jedyna religia.

Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka
Wojna
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wtorek, 4 marca 2014, godz. 17.00
Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna, i wówczas największy
wróg — a jest nim komunizm — wywoła wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów.
Władza i głód władzy rodzą się z egoizmu. Ale ci, którzy dążą do władzy — kiedy staną przede
Mną — żadnej władzy mieć nie będą. Ci zaś, którzy prześladują słabych i bezbronnych, będą
cierpieli swoje własne prześladowanie — trzy razy gorsze niż to, które zadali innym.

Wojny te zakończą się chaosem. Wielu utraci życie, ale wtedy wojna na wschodzie wywoła
jeszcze większą wojnę.
W
czasie tej wojny zginą miliony.
I kiedy wszystko będzie się wydawało beznadziejne, pojawi się człowiek pokoju, i wtedy
nastąpi początek końca.

Domaganie się praw dla chrześcijan będzie równoznaczne
z łamaniem prawa
poniedziałek, 10 marca 2014, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, już wkrótce od oszustów, którzy przeniknęli do Mojego
Domu na Ziemi, usłyszysz szereg zapowiedzi.
Herezje, które
wytoczą się z ich ust oraz ich działania zaowocują nowymi prawami, które będą profanacją
Słowa Bożego i które zostaną narzucone tym, którzy Słowu są wierni.

Będzie mniej Sakramentów, a ilość Mszy powoli będzie się kurczyć, a w końcu rzadko
będzie się je odprawiać. Posłuży temu każda możliwa wymówka, a wszystko to po to, aby
ukryć ich prawdziwe motywy działania. Na waszych oczach, Moi umiłowani wyznawcy, odbywa
się wszystko, co Moja umiłowana Matka przepowiedziała w La Salette i w Fatimie. Musicie
pojąć, że w planie jest profanacja każdego Kościoła Bożego, zanim antychryst, w całej swej
haniebnej chwale, nie zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni. Ci, którzy będą żądali odpowiedzi,
zostaną zlekceważeni, a następnie wykpieni, ponieważ odważą się zaprzeczyć tym, którzy
twierdzą, że przewodzą Mojemu Kościołowi na Ziemi.
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Matka Zbawienia: Zaprezentują nową, czerwoną
książeczkę, z głową kozła
wytłoczoną na okładce
wtorek, 11 marca 2014, godz. 20.39

Zaś Biblii zostanie przez oszustów w chrześcijańskich Kościołach otwarcie rzucone wyzwanie i
zakwestionują oni każde Nauczanie, przestrzegające przed niebezpieczeństwem grzechu.
Zmanipulują oni treść tego Nauczania i zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła
wytłoczoną na okładce, ukrytą wewnątrz symbolu krzyża.

Szatan wkroczy do Mojego Kościoła tylko wtedy, gdy
Święta Eucharystia
zostanie całkowicie usunięta
sobota, 15 marca 2014, godz. 20.10

Jeżeli powiedzą wam, że Moje Ciało oznacza coś innego niż Moje Ciało fizyczne, to
wiedzcie, że „komunia święta”, którą będziecie przyjmować, nie będzie Mną. Nigdy nie
możecie dopuścić do tego, aby zmienili znaczenie Świętej Eucharystii. Szatan wkroczy
do Mojego Kościoła i go przejmie tylko wtedy, gdy Święta Eucharystia zostanie
całkowicie usunięta.
Będzie to dzień, kiedy się dowiecie, że świat polityki
połączył się wszędzie z kościołami chrześcijańskimi, i Ja już dłużej nie będę w nich Obecny.
Niemniej jednak Mój Kościół nigdy nie może umrzeć, tak więc Moja Reszta podtrzyma Moje
Światło, tak aby jaśniało, i Moją Obecność, tak aby była żywa, a wielu będzie poszukiwać
ukrytych kościołów i tych Moich wyświęconych sług, którym za przyczyną Łaski Bożej uda się
utrzymać Mój Kościół nienaruszonym.
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Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie
zostanie im
zwrócony w całej swej pierwotnej Świetności
niedziela, 16 marca 2014, godz. 18.00
Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie jej część przekazana
Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy, ma dopiero
nadejść.

Matka Zbawienia: Poproście Mnie, waszą umiłowaną
Matkę, abym udzieliła
wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia
wtorek, 25 marca 2014, godz. 15.30

Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz i dlatego diabeł będzie podejmował każdy
wysiłek, aby jego rozpowszechnianie powstrzymać. W tych atakach stanie się dla was
widoczny czysty jad, który będzie się wylewał ze złego i z każdego z jego agentów, gdyż on nie
chce, aby ten Medalik był dany Bożym dzieciom.
Dzieci, nie wolno wam ugiąć się pod naciskami i nikczemnością, jakie będą emanować
od tych, którzy odłączyli się od Mojego Syna.
Postąpić tak oznaczałoby poddać się szatanowi. Zamiast tego musicie poprosić Mnie, waszą
umiłowaną Matkę, abym — w tym okresie rocznicy Zwiastowania — udzieliła wam siły, by
kontynuować i chronić Misję Zbawienia.

Musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia
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Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta
poniedziałek, 31 marca 2014, godz. 14.00

Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta i za każdy naród, który aprobuje odbieranie
życia, odczujecie przypływ Mojego Gniewu, gdyż Ja uderzę w wasze ciężkie i nienawistne
serca. Ci, którzy poszukują skruchy za to wykroczenie, zostaną oszczędzeni, ale wiedzcie
o tym, że nie ma pomiędzy wami takiego narodu, który by tej kary nie uniknął.

Matka Zbawienia: Nawrócenie, Obiecane przez Mojego
Ojca, rozpocznie się
w tym miesiącu
środa, 2 kwietnia 2014, godz. 16.27

Moje dziecko, nawrócenie, Obiecane przez Mojego Ojca, rozpocznie się w tym miesiącu i
rozejdzie się po świecie za sprawą Mocy Ducha Świętego. Dusze zostaną potraktowane
ulgowo i najbardziej zatwardziałym grzesznikom zostanie okazane przez Mojego Syna
wielkie Miłosierdzie.

Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach,
które obrażają Moją
Boskość
wtorek, 8 kwietnia 2014, godz. 20.20
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Począwszy od tegorocznego Wielkiego Tygodnia, będą pojawiały się pęknięcia i sens
Mojego Ukrzyżowania zostanie wypaczony. Wiernym zostaną przedstawione nowe
interpretacje, a z ust Moich wrogów wypłyną kłamstwa. Moja Męka zostanie subtelnie
wykpiona, ale to nie będzie od razu widoczne. Jednak, gdy dojdzie do oderwania uwagi
od Mojej Śmierci na Krzyżu i kiedy dziwne zachowania będą mieć miejsce w Moich
Kościołach, będziecie wiedzieć, że jest to początek demontażu Mojego Kościoła na
Ziemi.

Mój najbardziej ceniony Biskup stanie się przedmiotem
niesprawiedliwego
wyroku sądowego
czwartek, 10 kwietnia 2014, godz.17.22

Moja wielce umiłowana córko, jakże pęka Mi Serce, że Moi wyświęceni słudzy znajdą się w
trudnej sytuacji i zostaną poddani próbom, które ich spotkają z powodu Moich wrogów.
Mój najbardziej ceniony Biskup stanie się przedmiotem niesprawiedliwego wyroku sądowego.
Potem, kiedy zrobią z niego demona, wielu z Moich wyświęconych sług zostanie skarconych, o
ile odważą się zgłosić swoje zastrzeżenia przeciwko nowym prawom, które nie pochodzą ode
Mnie i których wprowadzenia doświadczą oni w Moich Kościołach.

Wielu Moich wyświęconych sług zniknie i zostanie uwięzionych wbrew ich woli. Inni,
którzy zbiegną wrogowi, będą ścigani — muszą więc oni te przyszłe dni bardzo starannie
zaplanować. Niedługo potem portret antychrysta zawiśnie na każdym ołtarzu, podczas
gdy każde wyobrażenie Mojej Twarzy, Mojego Krzyża, świętych oraz Sakramenty znikną
bez śladu. Owa dyktatura będzie taka, jak te, których doświadczyliście już wcześniej w krajach,
w których ludzie byli pomiatani. Od czcicieli tej nowej światowej religii będzie się oczekiwało, że
będą oddawali pokłon przed wizerunkiem antychrysta. Wyznawcy ci będą sami siebie
błogosławić przed tą ohydą, ale nie uczynią oni tego poprzez Znak Krzyża — będzie to rodzaj
znaku, wykonywanego ręką. Wszyscy ci, którzy bestii złożą pokłon, staną się jej niewolnikami i
zwrócą się przeciwko tym, którzy odmówią jej uwielbiania. Zdradzą oni nawet członków swoich
własnych rodzin i wydadzą ich, aby zostali ukarani, taka będzie bowiem władza, którą bestia
będzie nad nimi miała.
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Początek i koniec świata będą jak jedno i to samo
poniedziałek, 21 kwietnia 2014, godz. 15.56

Początek i koniec świata będą jak jedno i to samo. Nie będzie już Nieba, Czyśćca i Ziemi —
będą tylko dwa rodzaje egzystencji: Moje Królestwo, gdzie życie nigdy się nie skończy —
dla tych, którzy Mi pozwalają objąć ich Moim Sercem; i piekło dla tych, którzy nie zechcą
się do Mnie zwrócić.

Nie dopuszczę, aby ci, którzy mają wejść do Mojego
Nowego Raju,
przechodzili przez cierpienie śmierci fizycznej
środa, 23 kwietnia 2014, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, wielu ludzi błędnie wierzy w to, że Moje Ostrzeżenia dla
ludzkości są przyczyną odczuwania rozpaczy i niepotrzebnych zmartwień.
Takie reakcje są zrozumiałe, ale dowiedzcie się o tym:
Przyszłość świata, który nadchodzi, jest Wspaniała pod każdym względem, zapiera dech.
Raj, który został dla was przygotowany, napełniłby was respektem, zachwytem i
poczuciem wielkiego entuzjazmu, gdybym go wam odsłonił choćby przez jeden przelotny
moment.
Jednak z tego względu, że człowieka ogarnia lęk przed nieznanym i że brak mu zaufania do
Mojej Obietnicy przyniesienia każdemu z was Życia Wiecznego, dlatego też trudno jest wielu z
was przygotować się na Moje Królestwo.

Moi umiłowani wyznawcy, Moje drogocenne maleństwa, proszę, dowiedzcie się, że Ja nie
dopuszczę, aby ci, którzy mają wejść do Mojego Nowego Raju, przechodzili przez
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cierpienie śmierci fizycznej — taki jest Mój Dar dla tego pobłogosławionego pokolenia. Pr
zejście z tego świata, w którym dzisiaj żyjecie, do Mojego Nowego Raju — to będzie jak
mrugnięcie oka
*;
bo tak Wielka jest Moja Miłość dla was. Na ten Wielki Dzień
muszę was przygotować,
tak aby wszyscy z was odziedziczyli Moje Królestwo. Nie muszę na was zsyłać tych prób, które
obecnie przechodzicie, oraz tych, które jeszcze nadejdą — to prawda. Jednak muszę
przygotować wielu ludzi, którzy nie biorą na poważnie Mojego Słowa. W jaki sposób mogę was
oczyścić, jeżeli nie przypomnę wam o Prawdzie? Jedynie Prawda was wyzwoli z okowów,
którymi jesteście uwiązani do diabła, który będzie was ode Mnie odciągał przy każdej
nadarzającej się okazji. On wie, że jeżeli nie odpowiecie na Moje Wezwanie, aby zabezpieczyć
sobie prawowicie należące się wam dziedzictwo w Moim Królestwie, to on zwycięży. A wtedy
wam — po tym, jak zostaniecie przez niego zwiedzeni — nie uda się pojednać waszej duszy w
objęciach Mojego Bożego Miłosierdzia.

Jedynie tym, którzy idą do Raju Moimi śladami, krok w krok, uda się dopiąć tego, że osiągną
Życie Wieczne. Proszę, bądźcie cierpliwi. Zachowajcie czujność, kiedy was wzywam. Nie
odpychajcie Mnie, kiedy usiłuję dotrzeć do was poprzez te Orędzia.
Nauczcie się Mi ufać, za sprawą Mojego Świętego Słowa, które jest już wam znane z Księgi
Mojego Ojca.

Przybliża się czas, kiedy zostanie oznajmione, że grzech
nie istnieje
czwartek, 24 kwietnia 2014, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, blisko jest teraz czas, kiedy grzechy człowieka zostaną —
przez Mój Kościół — uznane za niemające znaczenia i nieszkodliwe w Moich Oczach.

Matka Zbawienia: Dni wiodące do nadejścia antychrysta
będą dniami
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wielkich uroczystości
niedziela, 27 kwietnia 2014, godz. 23.20

Moje drogie dzieci, pozwólcie, niech spłynie na was Światło Boga, bo dobiegły końca
plany, przygotowujące świat na Powtórne Przyjście mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wszystkie sprawy obecnie będą się działy zgodnie ze Świętą Wolą Boga, a Ja proszę
was, abyście używali modlitwy jako swojego największego pancerza, gdy bój o Boże
dzieci się nasili.
W przeciwieństwie do poprzednich wojen ta batalia o
dusze będzie pełna zamieszania, ponieważ wróg będzie postrzegany jako przyjaciel, podczas
gdy prawdziwy Kościół Chrystusa zostanie ogłoszony za wroga.... Kiedy ujrzycie mężczyzn
wyniesionych na pozycje władzy w Świątyniach Mojego Syna — którzy będą wymagać, abyście
się im kłaniali się w wyrazie szacunku, ale gdzie nie będzie żadnego znaku Krzyża — to
uciekajcie, gdyż zostaniecie wciągnięci w błąd.
Będziecie
wiedzieć, że nadszedł czas, aby antychryst wkroczył do Kościoła Mojego Syna — gdy
tabernakula zostaną zmodyfikowane, a w wielu wypadkach zastąpione wersjami z
drewna.

Moja Obietnica, że ponownie powrócę, spełni się za życia
tego pokolenia
czwartek, 1 maja 2014, godz. 23.30
Moja wielce umiłowana córko, Moja Obietnica, że ponownie powrócę, spełni się za życia tego
pokolenia.
Wielu ludzi na świecie w tym
obecnym czasie zapomina o proroctwach, które zawarte są w Najświętszej Biblii —
proroctwach nawiązujących do Wielkiego Dnia Pańskiego.
Aby was przygotować na ten czas, Mój Ojciec polecił Mi, aby was poinformować, że data
Mojego Powtórnego powrotu jest ustalona, ale jedynie On, Ojciec Przedwieczny, zna tę datę.
Nawet Mnie, Jego Synowi Jednorodzonemu, data ta nie jest wiadoma — a jedynie to, że stanie
się to wkrótce.

Wiele wydarzeń musi najpierw nastąpić, przed nadejściem wielkiej odnowy, ale wiedzcie,
że nastąpią one w szybkim tempie i błyskawicznie jedno po drugim.
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Matka Zbawienia: Cała Apokalipsa będzie dotyczyła
opanowania Kościoła
Mojego Syna na ziemi przez Jego wrogów
piątek, 2 maja 2014, godz. 19.00

Moje dziecko, kiedy ludzie słyszą słowo “apokalipsa”, to trwoga potrafi ścisnąć ich
serca. A jest tak dlatego, że bardzo nieliczni są poinformowani, co ona symbolizuje. Czasy te
zostały przepowiedziane jako ostatnia część Planu Mojego Ojca, aby zjednoczyć świat i
uwolnić go z uścisku zła, które tak długo go dławi.

Najważniejszy znak tego, że czas jest blisko, nastąpi tuż przed Powtórnym Przyjściem
Mojego Syna, kiedy to Jego całe Ukrzyżowanie będzie przeżywane na nowo. Takie będą
tego znaki. Tak samo, jak On był ubiczowany, tak samo ubiczowane zostanie Jego Ciało —
Jego Kościół na Ziemi — poprzez korupcję i skażenie. Potem, tak samo jak ciernie zostały
umieszczone na Jego Głowie, tak i zostaną one umieszczone na głowach przywódców Jego
Kościoła. Ręce Jego wyświęconych sług zostaną przybite tak jakby do Krzyża, gdy już więcej
nie będą używane — w oczekujących was czasach — do posługi przy Świętych Sakramentach.
Tak samo, jak gwoździe przeszyły Stopy Mojego Syna, tak i tym prawdziwym sługom Bożym
zostanie zabronione prowadzenie dusz wzdłuż prawdziwej Ścieżki Pańskiej.
Krzyżowanie Kościoła Mojego Syna na ziemi będzie trwało, dopóki on nie umrze — a
tego dnia Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, nie będzie już dłużej Obecne w Świętej
Eucharystii.
Kiedy zniszczony zostanie Kościół Mojego Syna, to jaką ścieżką podążą Jego wyznawcy? Tak
więc, jeżeli nie będziecie naśladowali Ścieżki Mojego Syna, to nie będziecie w stanie znaleźć
waszej drogi do Jego Królestwa.

Skoro Kościół Mojego Syna został przejęty, a wróg zasiada na tronie, wy zawsze musicie
pozostawać wierni Mojemu Synowi. Nie będziecie w stanie tego uczynić, jeżeli
zaakceptujecie prawa laickiego świata jako substytutu Prawdy.
Księga Prawdy wraz z Krucjatami Modlitwy utrzyma was skoncentrowanych na Moim
Synu.
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Księga Prawdy będzie przeciwwagą dla nowej, fałszywej
książki
poniedziałek, 5 maja 2014, godz. 16.10
Księga Prawdy będzie przeciwwagą dla nowej, fałszywej książki — pełnej fałszywych,
stworzonych przez człowieka doktryn, które będą usprawiedliwiać grzech — książki, która
zostanie narzucona wkrótce światu. Pieczęć Boga Żywego uchroni was od znaku bestii, a
Medalik Zbawienia od herezji, która wyleje się z ust Moich wrogów, którzy przejmą Mój
Kościół na ziemi.

Ustanowię wewnątrz Mojego Kościoła męża, który
powstanie i obwieści
Prawdę
sobota, 10 maja 2014, godz. 17.30

Moja wielce umiłowana córko, nie musisz tego teraz rozumieć, ale wiedz, że ustanowię
wewnątrz Mojego Kościoła męża, który powstanie i obwieści Prawdę. Uczyni on to w owym
czasie, kiedy żaden inny kardynał, biskup, kapłan czy jakikolwiek Mój wyświęcony sługa
nie zdobędzie się na odwagę, by tego dokonać.... Mąż, którego Ja ustanowię, jest
odważną duszą, i wielu odczuje ulgę, kiedy on zaoponuje.
Kiedy to uczyni, wtedy wielu innych podniesie się i sprzeciwi, ocalając w ten sposób wiele dusz.
Na czas, kiedy on powstanie, mam też inne plany, aby zgromadzić wszystkich spośród
tych innych wyznań, nieakceptujących Mnie, Jezusa Chrystusa, jako będącego Synem
Bożym.
Wszystkie te Boskie Plany zostały przepowiedziane — i wówczas miliony ludzi z całego świata
uświadomią sobie Prawdę. Rozrosną się wtedy, a Ja będę im błogosławił, tak aby mogli
zgromadzić razem wszystkie wyznania w jedynym tylko celu — aby zapewnić, że głoszone
będzie Prawdziwe Słowo Boże. Następnie wiara się rozprzestrzeni, tak że Moje Słowo, zawarte
w Świętych Ewangeliach, będzie wykładane z pomocą mężczyzn i kobiet oraz ich synów i córek
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w czterech zakątkach świata. Będą oni prorokować, ujawniając światu te Boże Orędzia, a Moja
Obecność ich osłoni, aby udzielić im mocy i odwagi, której będą potrzebować.

Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim
powrotem
wtorek, 13 maja 2014, godz. 8.50

Moja wielce umiłowana córko, jest Moją największą radością być świadkiem tego, jak Moi
umiłowani wyznawcy, którzy odpowiedzieli na Moje Wezwanie, odmawiają Krucjaty
Modlitwy, które dzięki Mocy Ducha Świętego ocalą miliardy dusz.

Wykorzystam Krucjaty Modlitwy, aby odnowić i oczyścić dusze ludzkości w tym samym
czasie, kiedy będę odnawiał oblicze Ziemi. Wielka odnowa dobiegnie końca, a wszystko
stanie się w tym samym czasie, aby świat mógł być gotowy i należycie przygotowany, by
przyjąć Mnie, Jezusa Chrystusa, jako powracającego Zbawiciela.

Przybędę nagle, wraz z odgłosem trąb i w towarzystwie pełnego słodyczy brzmienia
Chórów Anielskich. Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem.
Potem zapłonie ono wieloma kolorami, nigdy uprzednio niewidzianymi przez człowieka.
Będę widoczny dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, w każdym wieku, i nastanie
wielka konsternacja, ale też zapanuje wielki zachwyt.
Ludzie nie będą wierzyć własnym oczom i wielu oniemieje; inni będą płakać łzami ulgi i radości.
Wielu nie będzie przygotowanych i wydarzenie to tak ich przytłoczy, że będą wylewali łzy
smutku, gdyż w swoich sercach będą wiedzieć, że odrzucili Prawdziwego Mesjasza i jakże są
niegodni, aby wejść do Mojego Królestwa. Ale Ja teraz tym ludziom mówię:
Tego dnia musicie zawołać Mnie i poprosić, abym wam przebaczył. Wtedy i wy także
zostaniecie zgromadzeni w Moim Nowym Królestwie.

Bóg Ojciec: Credo — modlitwa, która potwierdza, Kim Ja
Jestem — zostanie
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zmienione
poniedziałek, 26 maja 2014, godz. 16.22

Moja najdroższa córko, nadejdzie czas, gdy Credo — modlitwa, która potwierdza, Kim Ja
Jestem — zostanie zmienione, by zamiast Mnie, oddawać cześć fałszywym bogom.

Kiedy wprowadzona zostanie jedna światowa religia, to zostanie to uczynione z
ostrożnością, tak aby nie sprawić wrażenia, że Ja, Ojciec Przedwieczny, nie Jestem już
dłużej czczony. Jeżeli jednak Ja nie będę czczony, to wtedy ta nowa modlitwa stanie się
obrzydliwością i nie wolno będzie jej nigdy odmawiać, o ile Moje dzieci chcą pozostać ze
Mną i o ile pragną Życia Wiecznego.... Słowa, które oddają cześć Mojemu Imieniu i te
dotyczące Mojego Syna, zostaną przekręcone, a wyrażenia, które odnoszą się do Mojego
Syna, będą zawierać takie określania jak „Jezus Światłości”. Ta nowa modlitwa położy
nacisk na nadrzędność człowieka, jego odpowiedzialność za zapewnienie pomyślności
swojemu bratu oraz przyjęcie — jako jedności — wszystkich religii, które czczą Boga.
Wszelkie odniesienia w stosunku do Mojego Syna — odnośnie sposobu, w jaki powinien
być On czczony — zostaną zastąpione tym nowym tytułem, jaki Mu nadadzą. Światu się
powie, aby czcił piękno Ziemi, cuda świata stworzonego przez Boga, który Jest Jeden dla
wszystkich i Który akceptuje każdy rodzaj religijnego uwielbienia.
Będzie to czas, kiedy świat zgromadzi się wspólnie — jako jeden świat o pogańskiej religii. A to
dlatego, że tak wiele wyrażeń religijnych zaśmieci to nowe wyznanie wiary, że tylko ci
pobłogosławieni rozeznaniem prawdziwie zrozumieją, co się dzieje.

O, jak próżne będą ich wysiłki, ponieważ ci, którzy narzucą tę ciemność Moim dzieciom, będą
cierpieć za to, że odrzucili swojego Stworzyciela. A kiedy owa modlitwa zostanie uznana za
wartościową rzecz, to narzucona zostanie kolejna obrzydliwość — wprowadzone
zostanie na nowo spisane Słowo, które nie zaowocuje niczym innym jak zgniłym
owocem.

Z czasem zostanie stworzony specjalny symbol, który będzie reprezentował nowego,
uczynionego ludzką ręką boga, który dla tych, którzy będą proszeni, żeby go nosić,
będzie się wydawał dobrą rzeczą — gdyż czyniąc to, będą okazywać jeden drugiemu
solidarność. Zostanie im powiedziane, że wszystkie te rzeczy są dla dobra wszystkich, gdyż
pierwszym obowiązkiem jest szukanie doskonałości człowieka. To bowiem — tak się wam
powie — jest ważne, zanim dojdzie do waszego spotkania z Bogiem. I powie się wam, że nie
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możecie wypełniać Woli Bożej, o ile nie szukacie sprawiedliwości, dążąc do oswobodzenia
ludzkości od zniewolenia religijnymi prześladowaniami, ubóstwem i wojnami.
Naci
sk zostanie położony na wszystkie sprawy dotyczące Mojego Stworzenia — na Ziemię,
na narody, ludzi i politycznych przywódców. Wszystko zostanie ze sobą połączone w
jedno, a to w tym celu — jak oni powiedzą — aby lepiej służyć Bogu.

Matka Zbawienia: Mój Umiłowany Ojciec nakazał ten Dar
Ochrony dla dzieci
sobota, 31 maja 2014, godz. 16.20

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać wszystkich rodziców dzieci i młodzieży z całego
świata, aby ich zawierzyli Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój Najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym Ja do tego wezwała, bo On osłoni
ich Swoją Najdroższą Krwią i w ten sposób bezpiecznie ich zachowa. On chce, drogie
dzieci, abyście tego dokonali, ponieważ obdarzy On ich wielkimi Łaskami.
Mój Umiłowany Ojciec nakazał ten Dar Ochrony dla dzieci. On, za przyczyną Swojego
Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje wielkie Łaski, a te dzieci, które zostaną Mnie
przedstawione, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest potrzebne, aby zjednoczyć rodziny w Swoim Nowym Raju, a
— przez zawierzenie swoich dzieci Mnie, Matce Zbawienia — każdej rodzinie, z której imiennie
dzieci zostaną Mnie ofiarowane, zostanie udzielona wielka Ochrona.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, gdyż Ja jestem Matką wszystkich Bożych
dzieci. To dzięki Mnie, Matce Zbawienia, stanie się to, że dusze Mnie zawierzone zostaną
ocalone za przyczyną Miłosierdzia Mojego Syna.
Dusze te nie będą kuszone
oszustwem, które będzie przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie odmawiać tę Modlitwę, raz w tygodniu, przed Moim wizerunkiem — wizerunkiem
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waszej umiłowanej Matki — oraz pobłogosławić siebie Wodą Święconą, zanim ją
odmówicie.

Krucjata Modlitwy (153) Dar Ochrony dla dzieci:

O Matko Boża, Matko Zbawienia,

proszę Ciebie, abyś zawierzyła dusze tych dzieci ( wymienić tutaj ich imiona) i
przedstawiła je Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus na wszelkie możliwe sposoby Mocą Swojej Najdroższej Krwi osłaniał
i chronił te małe dusze od złego.

Proszę Ciebie, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich perypetii i
aby Twój Syn z łaską spojrzał na moją prośbę o zjednoczenia mojej rodziny w jedno z
Chrystusem i udzielił nam Wiecznego Zbawienia. Amen.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i
Błogosławieństwa zostaną przyznane każdemu dziecku i każdej młodej osobie, której imię
zostanie Mnie przedstawione dla zawierzenia Mojemu Synowi.

Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Święto Matki Zbawienia będzie dniem,
który jako ostatni
zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia
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środa, 4 czerwca 2014, godz. 14.13

Moje drogie dziecko, zbawienie może być przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa,
podarowane duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie.

Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba, przekazanym światu z
powodu wielkiej Miłości, jaką Mój Syn ma dla wszystkich Bożych dzieci. Dzięki mocom,
przyznanym Mi z rozkazu mojego Przedwiecznego Ojca, Medalik ten stanie się źródłem
zbawienia miliardów dusz. Będzie to możliwe, ponieważ gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik
z otwartym sercem, spowoduje to nawrócenie.

Moja rola jako Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie
zjednoczenia wszystkich i przyniesienia im Życia Wiecznego — została ustanowiona. To,
że Mnie, jako Matce Zbawienia, przyznane zostały wszystkie moce, potrzebne do
zmiażdżenia głowy węża, oznacza, że jego panowanie szybko się uszczupli. Dlatego też
on, diabeł, pogardza tym Medalikiem, i użyje każdej duszy, skażając ją, aby wykrzykiwała
plugawości i Medalik ten zwalczała. Złego ducha musicie o każdym czasie omijać i modlić się
tego szczególnego dnia, w nadchodzących latach — do Mnie, waszej umiłowanej Matki — o
specjalne Łaski.
Ogłaszam ten dzień, poczynając od 4
czerwca 2014 roku, Dniem Święta Matki Zbawienia. Tego dnia, jeżeli odmówicie tę
modlitwę,
będę orędować w imieniu
wszystkich dusz o Dar Zbawienia, a w szczególności za tymi, których dusze znajdują się w
wielkiej duchowej ciemności.

Krucjata Modlitwy (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia

Matka Zbawienia: Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w
nowej książce
piątek, 6 czerwca 2014, godz. 23.15
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Moje drogie dziecko, niebawem zostanie zaprezentowana światu przez wrogów Mojego Syna
haniebna książka, która będzie miała na okładce wytłoczony numer jeden w kolorach
czerwonym i czarnym, z ukrytą w jej symbolu głową kozła.

Dla tych, którzy nie okażą za grosz rozsądku, książka ta będzie rościć sobie prawo do bycia
ważną publikacją, która zjednoczy świat. Będzie ona postrzegana jako największe źródło,
prowadzące do jedności na świecie, i będzie zachęcać tych wszystkich, którzy ją czytają, aby
zastosowali nową metodę myślenia, nową metodę wiary w samego siebie, nową metodę bycia
dla siebie życzliwym, tak aby móc złączyć się w jedno z innymi, którzy dążą tą ścieżką w
kierunku samouwielbienia. Książka ta stanie się doktryną, służącą zjednoczeniu się wszystkich
narodów, wszystkich religii, całego świata polityki, wszystkich praw i poglądów ekonomicznych.
Zostanie ona wykorzystana do stworzenia nowej, jednej, światowej społeczności, pozbawionej
tych religii, które czczą Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Stanie się ona częścią programów
edukacyjnych i wszystkie rządy zostaną zachęcone do adaptacji jej filozofii jako części
konstytucji swoich krajów.

Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w nowej książce*, a ludzie będą nosić odznaki, aby
publicznie zadeklarować swoją więź z tym nowym, światowym sojuszem. Wszystko będzie
gotowe, zatem kiedy antychryst powstanie, książka ta będzie w widoczny sposób wpływać na
jego dyktaturę. Książka ta poprze każdą fałszywą doktrynę, wszystko, co jest fałszem w Bożych
Oczach, nieprawdę i niebezpieczną filozofię, która doprowadzi wszystkich tych, którzy przyjmą
jej treść, do ciężkiego błędu. Z jej powodu podupadnie ludzka zdolność rozróżniania dobra od
zła. Ludzka moralność zostanie poddana w wątpliwość, a pogaństwo — pod maską religii, która
wszystkich serdecznie wita — zostanie przebiegle wplecione w każdy jej akapit.

Wielu ludzi będzie chciało zakupić tę książkę, ponieważ zostanie ona zadeklarowana jako
zadziwiający przełom w świecie polityki. Stanie się ona książką, promującą rodzaj komunizmu,
ale będzie ona postrzegana jako zawierająca w sobie unikalną duchowość, która dotknie wielu
serc. Będzie ona tym wszystkim, co sprzeciwia się Prawdziwemu Słowu Bożemu. Będzie to
książka, która wyruszy na ewangelizację świata, by ten uwierzył w wagę humanizmu.
Gloryfikować będzie ona ludzkość, inteligencję człowieka, ludzki postęp, wielką naukową
potęgę człowieka oraz znaczenie tego, by wszystkie kraje kontrolować w ten sam sposób.

Wszystko jest planowane, aby zagwarantować, żeby antychryst był mile powitany pośród
wspaniałych uroczystości. Zapewniam was, książka ta będzie zaprojektowana w ukryciu przez
tego, który ogłosi się królem świata. I wszyscy ludzie będą podekscytowani tym nowym
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światem, nowym początkiem i nowym liderem. Z czasem zostanie on powitany w Kościele
Mojego Syna wraz z tą heretycką książką. A kiedy zasiądzie na tronie nowej świątyni, wszyscy
będą go traktować jako Chrystusa. Wkrótce potem oszuka on świat, by ten uwierzył, że jest On
Moim Synem, Jezusem Chrystusem.

Matka Zbawienia: Cuda te wydarzą się w przeciągu 3 lat
czwartek, 19 czerwca 2014, godz. 13.48

Moje dziecko, Cuda, do których ma dojść z rozkazu Mojego Przedwiecznego Ojca,
wkrótce staną się widoczne we wszystkich częściach Ziemi. Cuda te zadadzą kłam
wszelkiemu ludzkiemu rozumowaniu, naukowej wiedzy i doświadczeniu. Ziemia, słońce i
księżyc będą tak reagowały, że będą kreowały bardzo niezwykłe widowiska —
i wielu będzie wiedzieć, że one mogło do nich dojść jedynie za sprawą Bożej Ręki. Cuda te
wydarzą się w przeciągu trzech lat, a to, że do nich dojdzie, będzie miało swój powód.
Mają one pomóc ludzkości rozniecić wiarę, aby ludzkość sobie uświadomiła, że wszystko
jest kontrolowane przez Bożą Rękę.

Kiedy bowiem człowiek dopuszcza się nikczemnych działań i czynów, mogą one zostać
przechwycone przez Boga. Walka pomiędzy diabłem a Bogiem jest dla ludzi ciężka do pojęcia.
Kiedy dochodzi do niesprawiedliwości, to dozwolone jest to dla różnych powodów, ale głównie
wynika z to potrzeby oczyszczenia. Może wydawać się to niesprawiedliwe, ale rozumienie tego
nie jest dane człowiekowi, chyba że jest mu dany Dar Wiedzy, który pochodzi od Ducha
Świętego. Dopiero wtedy, kiedy dusze są oczyszczane, zaczynają sobie uświadamiać, w jaki
sposób działa Bóg, aby doprowadzić Jego dzieci do stanu, w którym mogą Go one rozpoznać.

W ramach cudów, o których mówię, dojdzie do wielkich Bożych Aktów, które będą
powiązane z tragediami, które zostaną zażegnane, choć z naukowego punktu widzenia
będzie się to wydawało niemożliwe. Będą one także dotyczyć wielkich znaków na
nieboskłonie, ruchu Ziemi oraz kolorów, mających związek z naturą.

Mój własny udział w tych Cudach uwidoczni się poprzez znaki, które umieszczę w
Miejscach Moich objawień dookoła świata. Nie lękajcie się tych Cudów, gdyż one są Darem
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od Boga. Bądźcie wdzięczni za Jego Miłosierdzie, gdyż nie ma takiego wielkiego zadania,
którego by On się nie podjął, aby sprawić, żeby rasa ludzka została przebudzona, aby móc Go
przyjąć. Taka jest bowiem Wola Boga, gdyż On kocha każdego jednego z was.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Mój Kościół — kiedy podzieli się i upadnie — przyjmie
humanizm z wielkim
zadowoleniem
piątek, 27 czerwca 2014, godz. 22.11

Zamiarem diabła jest tak ogłupić ludzi, aby uwierzyli, że świat i istnienie rasy ludzkiej są
celem samym w sobie. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w
szczególności humanizmu świeckiego.

Humanizm — czyli dążność, aby zatroszczyć się o potrzeby ludzkości poprzez eliminację
niesprawiedliwości społecznej — jest błędną ideologią. Ci, którzy humanizm wdrażają do
swojego życia, czynią z niego substytut wiary w Boga, i jest rzeczą oczywistą, dlaczego
to robią. Niestety, także w ramach wielu religii narodzili się odszczepieńcy, których
postępowanie nie znajduje się pod wpływem Boga. Ich nienawiść do innych i ich
mordercze zamiary praktykowane są w Imię Boga, ale w rzeczywistości to sam szatan
inspiruje każdy z ich ruchów. Robi on to, aby odciągać ludzi od Boga. Te ciemne dusze
dopuszczają się straszliwych niesprawiedliwości i używają Imienia Mojego umiłowanego
Ojca, aby tak podle postępować. Następnie usprawiedliwiają swoje działania tym, że
postępują tak w imię ich religii — a poprzez to sprawiają, że wielu ludzi odrzuca wszelką
wiarę w Boga.
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Natomiast świecki humanizm, chwaląc wszystko, co jest dobre dla sprawiedliwości społecznej,
bardzo pociąga te wszystkie dusze, które mają czułe serce, gdyż mają one dobre intencje.
Niestety, kiedy te dusze przyjmują tę doktrynę, wówczas twierdzą, że Stworzenie świata jest
dziełem przypadku, spowodowanego przez naturę. Ale to nie jest prawda, bo świat jest
stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca. Żaden naukowiec nie będzie nigdy w stanie
wyjaśnić, jak świat został Stworzony, ponieważ wiedza ta nigdy nie zostanie udostępniona
człowiekowi.

Odrzucenie nadprzyrodzonej i Boskiej Egzystencji Boga oznacza, że odrzucacie zasady
moralne, które pochodzą od Boga. Oznacza to, że moralność, która zgłębia sens tego, co
Bogu jest miłe, a co nie, nie może zostać zachowana — a to prowadzi do ciemności. A żyjąc w
ciemności,
człowiek będzie się skupiał tylko na swoich
fizycznych potrzebach, zaniedbując swoją duszę. W momencie śmierci jego dusza, której
on nie akceptował jako dającego życie Daru od Boga, w dalszym ciągu będzie odmawiała
przyjęcia Bożego Miłosierdzia.
Na tym
bowiem etapie wiele takich dusz zupełnie odgrodziło się od Bożego Miłosierdzia.

Mój Kościół— kiedy podzieli się i upadnie — przyjmie humanizm z wielkim zadowoleniem. I —
w rezultacie — wciągnie wszystkie te dusze w błędną interpretację Prawdy na temat ich
istnienia. Wtedy świat obejmie ten nowy typ kościoła — kościoła przejętego sprawiedliwością
społeczną — i nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo o tym, jakie znaczenie ma dla
waszej duszy zbawienie.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół to będzie Reszta*
sobota, 28 czerwca 2014, godz. 15.03

Prawdziwy Kościół to będzie Reszta* i ta Armia zjednoczy się wszędzie na świecie, by
stać się świętymi dni ostatnich, i otrzymają oni Ducha Świętego, aby zachować Prawdę. Będą
opluwani, wyśmiewani i oskarżani o radykalizm, tak samo jak Mój Syn, Jezus Chrystus, który
został oskarżony o herezję, kiedy chodził po Ziemi i nauczał Prawdy.
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Będzie wymagało niesamowitej odwagi, aby pozostać wiernym Słowu Bożemu, ponieważ
zostaniecie oskarżeni o popełnianie wykroczeń. Waszym przestępstwem — jak powiedzą
wrogowie Boga — będzie to, że rozpowszechniacie nieprawdę o tej ohydzie obrzydliwości. Wsz
ystko, co pochodzi od Boga, zostanie ogłoszone kłamstwem,
podczas gdy to właśnie prawda — o której oni powiedzą, że jest reprezentowana przez nową
jedną światowa religię — będzie kłamstwem.

Jednak Duch Święty okryje tych, którzy nadal będą rozpowszechniali Święte Ewangelie, a Mój
Syn będzie was osłaniał i chronił. Trwanie rasy ludzkiej w przyszłości i jej prawo do Życia
Wiecznego, obiecanego każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku — spocznie na waszych
ramionach.
To będzie ta Reszta, która zachowa Światło
Boga, które będzie się jarzyło w świecie, który pogrąży się w ciemności.

Wielu z was będzie poddanych próbie sił, a w waszych sercach zasiane zostaną przez złego
ducha kłamstwa, aby was odwieść od Prawdy. Niestety, dla wielu z was okaże się zbyt
uciążliwe, aby pozostać wiernym waszym przekonaniom, i będziecie kuszeni, aby odwrócić się
od Mojego Syna.

Aby było pewne, że pozostaniecie silni, odważni, opanowani i że zachowacie pokój, kiedy
weźmiecie Krzyż Mojego Syna na swoje ramiona, musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy.
Niech ci spośród was, którym ciężko jest zaakceptować, że te wszystkie rzeczy nastąpią,
wiedzą, że nadejdzie taki dzień, kiedy będziecie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy (158) trzy
razy dziennie,
albowiem presja, jakiej będzie się was
poddawać — abyście wyparli się Mojego Syna — będzie przytłaczająca.

Krucjata Modlitwy (158) Zachowaj mnie od jednej światowej religii

Nigdy nie wolno wam odrzucać Boga z powodu złych
postępków tych,
którzy fałszywie zaręczają, że Mu służą
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niedziela, 29 czerwca 2014, godz. 20.20

Nigdy nie wolno wam odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie zaręczają,
że Mu służą. Jeżeli tak postąpicie i z tego powodu odsuniecie się od Boga, to daliście się złapać
w pułapkę kłamstwom, z którymi — zgodnie z wolą szatana — powinniście się pogodzić. Nigdy
nie osądzajcie innych z powodu ich przekonań — dobrych czy złych. Nigdy nie osądzajcie
Mojego Przedwiecznego Ojca czy też Mnie, Jezusa Chrystusa, Jego umiłowanego Syna, za
grzechy, które popełniają ci, którzy służą w Jego Kościołach. Człowiek jest i zawsze będzie na
tej Ziemi grzesznikiem. Grzech zawsze będzie przekleństwem człowieka, dopóki Ja znowu nie
powrócę. Ale oskarżanie Boga o grzech jest zarówno potwornym świętokradztwem, jak i czymś
nie wykonywalnym.

Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem
chrześcijaństwa, gdzie
o Bogu nie będzie się już robiło żadnych wzmianek
piątek, 8 sierpnia 2014, godz. 21.15

Humanizm — racjonalizm, którym posługuje się diabeł, aby zachęcić ludzi do
wykorzystania wiedzy jako narzędzia do podważenia Boskości Mojego Przedwiecznego
Ojca — pochłonie świat. Zewnętrznie jego przymilny ton będzie w każdym człowieku, który
nie posiada miłości do Boga w swoim sercu, wzbudzał przekonanie, że jest on bardziej
pożyteczny niż Prawda. Bo przekonać człowieka, że humanizm stoi ponad Słowem Bożym, to
jest najwyższy cel wrogów Mojego Syna. Humanizm jest tylko sprytnym wybiegiem dla tych,
którzy są zdrajcami w Kościele Mojego Syna, a którzy pragną być postrzegani jako kochający,
troskliwi i jako ci, którzy upominają się o potrzeby innych. Z ambon kościołów chrześcijańskich
będą oni prawić kazania na temat humanizmu i jego pustych obietnic, aż prawie już w ogóle nie
będzie się mówiło o tym, jak ważne jest ocalenie waszych dusz. Odrzucenie grzechu stanie się
sposobem na uniknięcie konfliktów ze światem, grzech zaś nie będzie już traktowany jak coś
realnie istniejącego.....
Kiedy jakiekolwiek wzmianki na temat
grzechu nie będą już miały miejsca i gdy Kościół Mojego Syna nie będzie już dłużej
odwoływał się do tego, jak ważne jest ocalenie waszej duszy, to będziecie wiedzieć, że
czasy te nadchodzą i że Czas Mojego Syna jest blisko.
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Matka Zbawienia: Bardzo blisko jest czas wypełnienia się
proroctw z La
Salette i Fatimy
środa, 13 sierpnia 2014, godz. 14.39

Moje drogie dzieci, bardzo blisko jest czas wypełnienia się proroctw z La Salette i Fatimy. Nie
wolno się wam tych czasów lękać, ale raczej je ochotnie przyjąć, ponieważ musicie wiedzieć, że
Przymierze Mojego Ojca zostanie ostatecznie wypełnione, tak jak to miało być. Antychryst w
końcu zajmie swoje miejsce w Kościele Mojego Syna na ziemi i nie może temu nic
zapobiec.
Wiel
u zaprzeczy proroctwom, które Ja objawiłam światu, a uczynią to na własną zgubę. Ci, którzy
odmówią przyjęcia ostrzeżeń danych światu i którzy podążą za wrogami Boga, narażą swoje
dusze na niebezpieczeństwo i to z powodu tych dusz — wprowadzonych w błąd — proszę was,
abyście się żarliwie modlili.

Obecnie toczy się bitwa o rasę ludzką i o zbawienie wszystkich Bożych dzieci, i tym wszystkim,
którzy niezłomnie opowiadają się za Prawdą co do tego wszystkiego, co Mój Syn objawił światu,
wyrządzana jest wielka krzywda. Nigdy nie wolno wam wziąć jakiegoś fragmentu Jego
Słowa czy Świętej Biblii i pozbyć się Go na korzyść czegoś, co może stwarzać wrażenie,
że jest dla was bardziej wygodne.....
Jakże Mnie zasmuca,
kiedy moje Imię jest wykorzystywane do tego, aby obrażać Słowo Jezusa Chrystusa, jedynego i
wyłącznego Zbawiciela ludzkości.
To zamieszanie będzie siać spustoszenie w Moich grupach Maryjnych, tak że zaczną one
wątpić w ostrzeżenia, które polecono Mi zaprezentować światu w La Salette i w Fatimie.
Ludzie będą unikać słów, które wypowiedziałam, i będą przekonani, że zawarte w nich
proroctwa dotyczą innego czasu w odległej przyszłości.

Kiedy cała ta wrzawa wybuchnie, kiedy Doktryna zawarta w Księdze Mojego Ojca zostanie na
nowo spisana i przedstawiona światu jako będąca autentyczną, wtedy jedynie ci, którzy mają
prawdziwe rozeznanie, będą rozumieli Prawdę. Musicie intensywnie modlić się o przetrwanie
Kościoła Mojego Syna — Jego Ciała na ziemi — tak aby się Go nie pozbyto i nie rzucono psom.
Bo gdy ten dzień nadejdzie, zainterweniuje Sprawiedliwość Boża i ludzkość w końcu zrozumie,
co to znaczy zostać pogrążonym w ciemności. Dzień, kiedy Światło Boga zostanie
zagaszone, to czas, gdy wszystkie rzeczy się wypełnią, jak przepowiedziane.

47 / 68

Orędzia - Ostrzeżenia rok 2014
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 02 lutego 2017 21:12 - Poprawiony niedziela, 05 lutego 2017 22:13

Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

W pierwszym rzędzie martwcie się o swoją własną duszę,
a następnie
módlcie się za innych
niedziela, 17 sierpnia 2014, godz. 17.18

Nie stawajcie nigdy przede Mną, mówiąc Mi, że jakaś dusza nie jest Mnie godna. Nie
potępiajcie przede Mną kogoś innego i nie uznajcie go za złego; bo kimże jesteś w Moich
Oczach ty sam, jak nie właśnie grzesznikiem?

Uzbroję Moich Aniołów i wybranych, aby walczyli z tymi,
którzy Mnie potępiają
sobota, 23 sierpnia 2014, godz. 20.00
Ci, którzy powstaną i bronić będą Woli Bożej, zostaną napełnieni wielkimi łaskami i dzięki swojej
wierze zadośćuczynią grzechom tych, którzy będą zbyt uparci lub zbyt przerażeni, aby oprzeć
się temu wszystkiemu, co sprzeczne jest ze Słowem Bożym. Kiedy wszystkie te diabelskie
potworności się nasilą i gdy człowiek się przekona, że nie ma możliwości walczyć z tą ohydą
czy też utrzymać jej w karbach, musi się on zwrócić do Mnie i powiedzieć:

„Jezu, wybaw nas, bezradnych grzeszników, z rąk Twoich wrogów.”
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Dopiero wtedy będę mógł zainterweniować, aby osłabić zasięg przemocy, morderstw,
nienawiści i wojen, będących konsekwencją ludzkich grzechów. Zwracajcie się do Mnie
każdego dnia i przyzywajcie Mojego Miłosierdzia. Ja nie opuszczę nigdy tych, którzy się do
Mnie zwracają. Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Módlcie się o pokój na świecie
niedziela, 24 sierpnia 2014, godz. 17.00

Proszę was, abyście odmawiali tę Krucjatę Modlitwy — Modlitwę o Pokój za swoje narody —
każdego jednego dnia. Krucjata Modlitwy (164) Modlitwa o pokój dla narodów.

Wkrótce nadejdzie pewien człowiek i wam powie, że
objawia wam Prawdę
na temat Mojego Istnienia
sobota, 6 września 2014, godz. 16.00

Wkrótce nadejdzie pewien człowiek i wam powie, że objawia wam Prawdę na temat
Mojego Istnienia oraz szczegóły na temat Mojego Powtórnego Przyjścia. Zachwyci on
świat. Następnie stwierdzi, że jest Mną. Wielu mu uwierzy, ponieważ nie zrozumieli
Słowa, które zostało ustanowione w Świętej Biblii.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę ponownie, aby sądzić żywych i umarłych, ale to nie stanie się i nie
może się stać na tej ziemi.* Wasz Jezus
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Matka Zbawienia: Antychryst obejmie tę pozycję, ponieważ
zostanie o to
poproszony
niedziela, 7 września 2014, godz. 19.30

Ani przez jeden moment nie wierzcie w to, że antychryst wkroczy do Kościoła mojego
Syna i przejmie go przemocą, używając siły. Inspirowany i kierowany osobiście przez
samego oszusta, obejmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony.

Wszystkie poprawki w kościelnych mszałach wkrótce zostaną ujawnione, a podany ku temu
powód będzie taki, że odzwierciedlają one nowoczesny świat i dlatego musi to zostać
uwzględnione, aby nie odstawać od innych konfesji i religii. Gdy tylko Prawdziwe Słowo Boże i
Nauczanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zmienione, to staną się one jałowe, bo nie
będą one oddawać Prawdy, która została dana światu przez mojego Syna.

Początkowo antychryst stanie się popularny z powodu swoich kwalifikacji w zakresie polityki.
Następnie skieruje on swoją uwagę na rozmaite religie, ale głównym punktem jego
zainteresowania będzie chrześcijaństwo. Chrystus bowiem jest jego największym wrogiem i
przedmiotem jego nienawiści, i dlatego jego ostatecznym celem będzie zniszczenie Kościoła
mojego Syna. Kościół będzie demontowany na różne sposoby, zanim to on, antychryst,
zostanie poproszony, aby się zaangażować. Będzie on należał do podejmujących decyzje w
ramach planu, aby zapoczątkować jedną światową religię. Wszystkie te zmiany — po
tym, gdy Kościół już publicznie wezwie do zjednoczenia się wszystkich religii — będą
miały miejsce, zanim antychryst zajmie swoje miejsce na Tronie mojego Syna na ziemi.
Potem ścieżka będzie już oczyszczona na przyjęcie bestii, aby bez przeszkód wkroczyła do
Kościoła mojego Syna, gdzie zostanie jej przyznane honorowe miejsce. Wreszcie zostanie
ogłoszone, że antychryst zostanie przywódcą jednego światowego porządku i odbędzie się
paradna koronacja.
To wydarzenie oglądane będzie na całym świecie, obecni będą politycy, dygnitarze i
sławni celebryci, a kiedy korona zostanie włożona na jego głowę, będzie tak, jak gdyby
ostatni gwóźdź przeszył ciało Mojego Syna.
Tego dnia Kościół Katolicki zostanie zbezczeszczony, a wielu biskupów i księży ucieknie,
ponieważ od owej pory zrozumieją, że przepowiedziane proroctwa sprawdzają się na ich
oczach.
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Począwszy od tego dnia, kiedy to Tron Boga zostanie sprezentowany antychrystowi, będzie on
się objawiał poprzez znaki, które przekonają ludzi o jego świętości. Antychryst — powiedzą —
będzie nosił znaki stygmatów i będzie on postrzegany jako ten, który leczy chorych oraz
śmiertelnie chorych.
Będzi
e się mu przypisywać wielkie cuda, a z czasem przekona on wielu, że jest on Jezusem
Chrystusem oraz że to wyniesienie go na szczyt tego fałszywego kościoła jest znakiem
Powtórnego Przyjścia. I podczas gdy świeccy mogą być odpowiedzialni za założenie komórek
Reszty Kościoła — tego, co pozostało z Kościoła ustanowionego przez mojego Syna na ziemi
— to ci, którzy od tego czasu poprowadzą Kościół, będą to kapłani. Duch Święty podtrzyma
Prawdziwy Kościół w okresie panowania antychrysta i ani on, ani żaden z wrogów mojego Syna
nigdy Go nie przemogą.

Nie lękajcie się tych wydarzeń, gdyż one szybko przeminą
czwartek, 11 września 2014, godz. 14.15

Moja wielce umiłowana córko, tajemne sekty, przed którymi przestrzegałem Moich wyznawców,
są gotowe podjąć wiele złowrogich działań przeciwko ludzkości.

Nieustannie musicie zachowywać czujność i badać wszystko, co może wydawać się wam
niebywałe. Pamiętajcie o tym, co wam powiedziałem, i przez cały czas bądźcie wpatrzeni we
Mnie. Przynajmniej jedną godzinę dziennie spędzajcie na modlitwie, aby wpływ wywołany
przez te zabiegi mógł zostać zmniejszony, a w niektórych wypadkach wyeliminowany.
Nie lękajcie się tych wydarzeń, gdyż one szybko przeminą, wkrótce przybędę, aby
położyć kres wszelkiemu cierpieniu.

Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie
przeklinałem. Nigdy
ch nie krzywdziłem
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sobota, 20 września 2014, godz. 16.38

Jeżeli Mnie kochacie, to nigdy nie zejdziecie ze ścieżki miłości, której was nauczałem, ani z
drogi, na której musicie Mnie naśladować. Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich
nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem. Więc i wy musicie tak postępować, jak Ja
postępowałem.

Przygarnijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to sprzeciwicie się
Mojej Woli, a wasze uczynki będą jedynie podporządkowane waszemu mniemaniu co do tego,
Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście ode Mnie, skoro głosicie coś
przeciwnego do tego, czego Ja nauczałem. Nigdy nie patrzcie z góry na tych, co do
których jesteście przekonani, że są w Moich Oczach grzesznikami. Módlcie się za nich,
ale nigdy ich nie osądzajcie, bo nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus

Niebawem staniecie się świadkami globalnego
szczepienia, o którym wam mówiłem w roku 2010
piątek, 3 października 2014, godz. 15.10

Przychodzę teraz, aby wam powiedzieć o wydarzeniach, które ujawnią przed wami znaki tych
czasów, jak i znak Mojej Obecności w tej Misji. W wielu krajach widoczne będą sztormy, a
będą trwały one całymi tygodniami. Niebawem staniecie się świadkami globalnego
szczepienia, o którym wam powiedziałem w roku 2010*. Ręka Boga — w Swojej Boskiej
Sprawiedliwości — będzie widoczna, kiedy dopuści On, aby pokusy zostały postawione
przed tymi, którzy służą Mu w Moim Kościele.
Kiedy te i wszystkie inne proroctwa się wypełnią — Ja będę czekał. A potem nastąpi
Ostrzeżenie.
Nadejdzie ono na niedługo przed Wielkim Dniem, kiedy Moja Obietnica, że ponownie
przyjdę, ostatecznie się wypełni.
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Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty
środa, 8 października 2014, godz. 21.10

Daję wam ostatnią modlitwę Krucjaty. Jest to modlitwa dla kapłanów. Proszę, aby Moi
wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego.

Przyjmijcie Prawdę przekazaną wam w Księdze Objawienia
wtorek, 21 października 2014, godz. 23.40

Bóg nie wysyłał Swoich proroków, aby straszyć Swoje dzieci. Wysyłał ich, aby ich ostrzec o
niebezpieczeństwach, jakie przyczyniają się do powstania głębokiej przepaści pomiędzy
człowiekiem a Bogiem. Gdy owa przepaść stawała się tak wielka, że większość dusz odrzucała
Boga, wtedy Bóg zawsze ingerował, aby je ocalić. Bóg zawsze interweniował poprzez Swoich
proroków, i to dzięki Swoim prorokom Bóg był w stanie pouczać Swoje dzieci o drogach
Pańskich. Bez proroków Bożych człowiekowi nie mogłaby być ofiarowana Prawda. Niech żaden
człowiek nie rozrywa na strzępy tego, co Bóg dał Swojemu ludowi poprzez Słowo, które zostało
spisane..... Kiedy przyszedłem, aby nauczać Prawdy, bano się Mnie. Wszystkich
proroków przede Mną także się bano. Oni, tak samo jak i Ja,zostali znienawidzeni za
przynoszenie ludzkości Prawdy poprzez głoszenie Słowa. Księga Objawienia, przekazana
Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego, została zlekceważona przez Moje
Chrześcijańskie Kościoły. Do rzadkości należy, aby o niej dyskutowano, a wielu w Moim
Kościele odrzuca ją jako nieistotną.

53 / 68

Orędzia - Ostrzeżenia rok 2014
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 02 lutego 2017 21:12 - Poprawiony niedziela, 05 lutego 2017 22:13

Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat
piątek, 24 października 2014, godz. 22.50

Moja wielce umiłowana córko, słońce jest jednym z najdonioślejszych znaków, jeżeli chodzi o
ujawnianie się boskiej interwencji. Kiedy ujrzycie zmiany na słońcu, kiedy wyda się ono
większe, będzie dłużej świecić i to niezgodnie z porą roku — to wiedzcie, że przybliża się
czas Mojego Powtórnego Przyjścia....
Podczas gdy świat
będzie pokrywał grzech, słońce będzie powoli traciło swój blask i stawało się
przymglone. Skoro człowiek nie odczuwa miłości dla innych i staje się coraz bardziej
obojętny na ból, jaki zadaje innym z powodu grzechu, świat stanie się ciemniejszy —
ciemniejszy w duchu, ciemniejszy za dnia.

Będę nadal przewodził Bożym dzieciom aż do tego momentu. Pokażę wam drogę do Mojego
Królestwa, a wy ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpraszać podczas tej drogi,
ponieważ wyraźnie ujrzycie, jak zło przynosi ze sobą straszliwą ciemność.

Słońce będzie się rozpraszać, aż w końcu żadne światło przez trzy dni nie będzie
spowijać ziemi. * Jedynym światłem będzie to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia
nieboskłon nagle pęknie i światło wyleje się z nieba — w taki sposób, że byście nigdy nie
uwierzyli, że jest to możliwe. Wtedy ujrzy Mnie każdy z osobna — w każdym kraju, w tej samej
chwili i w całej Mojej Chwale, gdyż Ja przychodzę odzyskać Królestwo, obiecane Mi przez
Mojego Ojca.

Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia,
odmówili przyjęcia Woli
Bożej
piątek, 31 października 2014, godz. 18.25
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Kiedy jest wam ofiarowywany Dar prywatnych objawień, macie prawo go rozeznawać.
Ale nie macie prawa osądzać innych czy ich krzywdzić, nawet jeżeli oni nie przychodzą
ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, podałem do wiadomości, że człowiek nie ma prawa
osądzać żadnej duszy. Jeżeli Mi się sprzeciwicie — i nawet jeżeli odczuwacie jedynie
urazę do fałszywych proroków — Ja was osądzę i ukarzę, tak samo jak wy ukaraliście
tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nikogo nienawidzić w Moje Imię. Jeżeli
nienawidzicie jakiegoś innego człowieka, to dzieje się to w imię szatana. Ja zmyję wasze
przewinienia wyłącznie wówczas, kiedy przyjdziecie i będziecie Mnie błagać, aby odkupić
was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie uczyni, bo umieściliście samych
siebie ponad Mną — i za to będziecie cierpieć.

Niech żaden człowiek pośród was nie twierdzi, że jakaś inna dusza jest od diabła, bo
szatan odczuwa rozkosz z powodu tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Ani
jeden z was nie jest na tyle oczyszczony z grzechu, żeby móc dokonywać takiego osądu.

Kto jest ode Mnie i rzeczywiście Mnie zna, nigdy nie będzie biczował innej duszy w Moje Imię.
Wasz Jezus

Gdy tylko w Kościele powstaje zamieszanie, powoduje to
niezgodę.
Wiedzcie, że nie pochodzi to od Boga
wtorek, 4 listopada 2014, godz. 16.33

Gdy tylko w Kościele powstaje zamieszanie, powoduje to niezgodę. Wiedzcie, że nie
pochodzi to od Boga. Gdy tylko wprowadza się rozmaite interpretacje Prawdy, wtedy
ścieżka wiodąca do Mojego Ojca Niebieskiego, zostaje usiana chwastami, które
gwałtownie się plenią. W rezultacie droga staje się błotnista i nieprzejezdna.
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Matka Zbawienia: Księga Prawdy jest zawarta w
Publicznym Objawieniu
sobota, 8 listopada 2014, godz. 17.05

Nigdy nie wolno wam odrzucać usiłowań, jakie podejmuje Bóg, aby doprowadzić was do
Prawdy. On, Mój Przedwieczny Ojciec, kocha każdego, a misja ta została
przepowiedziana. Przynosi On poprzez nią światu sekrety, zawarte w proroctwach
przekazanych Danielowi, a następnie Jego wybranemu uczniowi, Janowi Ewangeliście.
Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu i jest ważne, abyście tej Świętej
Księgi nie odrzucali.

Ocalę 5 miliardów dusz za sprawą tej Misji
niedziela, 9 listopada 2014, godz. 15.20

Moja Ostatnia Misja, aby człowiekowi przynieść owoce jego zbawienia, zaprocentowała
wieloma Darami. Obecnie pragnę, aby każdy z was odmawiał od tego dnia oraz każdego
dnia od teraz Krucjatę Modlitwy 33 i abyście blisko siebie trzymali kopię Pieczęci Boga
Żywego. Wielu ludzi, którzy mogą nie wiedzieć o tej Misji, może także uzyskać Ochronę
Pieczęci, jeżeli się za nich modlicie, odmawiając tę modlitwę.

Wszystkie Boże dzieci, które posiadają Pieczęć Boga Żywego, nie zostaną dotknięte
kłopotami, które nadejdą, kiedy Wielki Ucisk będzie się ujawniał. Proszę was, abyście to
już dziś uczynili, bo obiecuję wam wielką ochronę przeciwko prześladowcom Wiary
Chrześcijańskiej i w obliczu przewrotów, których będziecie doświadczać w czterech zakątkach
ziemi. Proszę was, abyście nie dopuścili, aby jakiegokolwiek rodzaju trwoga niepokoiła wasze
serca. I chociaż pragnę ocalić cały świat za przyczyną Mojego Miłosierdzia, to
teraz oświadczam, że za sprawą tej Misji ocalę 5 miliardów dusz. Oświadczam, że będzie
to jeden z największych Aktów Miłosierdzia, jakim kiedykolwiek w historii świata
obdarzyłem Boże dzieci.
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Wiedzcie także, że ukrócę cierpienie, które będzie przez bestię zadawane ludzkości — takie
jest bowiem Moje Miłosierdzie. Ale najpierw staniecie się świadkami Kary Bożej, bo została
ona przepowiedziana i jest ona koniecznym elementem ostatecznego oczyszczenia
ludzkości.

Matka Zbawienia: Jeżeli nie prosicie, to jak mój Syn może
wam pomóc?
niedziela, 16 listopada 2014, godz. 14.20

Mój Syn pójdzie na specjalne ustępstwa wobec każdej duszy, za którą się modlicie. Jego
Miłosierdzie jest wielkie, Jego Miłość niepojęta. Nigdy nie bójcie się do Niego zbliżyć, aby Go
poprosić o Jego Miłosierdzie. Modlitwa, moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, aby
zaskarbić sobie Miłosierdzie Boże. Ani jedna modlitwa nie jest kiedykolwiek lekceważona. Ale
jeżeli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?

Módlcie się, módlcie się, módlcie się swoimi własnymi słowami, bo Bóg nigdy nie pozostawi
was bez odpowiedzi.

Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Mam wiadomość dla
rzymskokatolickiego kleru
piątek, 21 listopada 2014, godz. 16.15
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Ja jestem Niepokalaną Maryją Dziewicą, Matką Bożą — Matką Zbawienia. Dzisiaj mam
wiadomość dla rzymskokatolickiego kleru i przychodzę do was w imieniu mojego umiłowanego
Syna, Jezusa Chrystusa.

Wołam do wszystkich wyświęconych sług mojego Syna, którzy Mu służą w tych czasach
wielkich prób w Kościele. Stanowicie straż przednią Jego Najświętszego Sakramentu i
zostaliście powołani przez mojego Syna, aby Mu służyć w zbawieniu wszystkich dusz — i z
tego powodu ciąży na was wobec Niego wielka odpowiedzialność. Waszym obowiązkiem
zawsze musi być służenie mojemu Synowi i Jego Ciału — Jego Kościołowi — i
zapewnienie, żeby Jego Najświętsze Słowo było przez cały czas przestrzegane.

Przed wami są czasy wielkiego bólu i prześladowania — i teraz musicie się na to
przygotować. W przyszłości wasza wiara będzie wypróbowywana do granic
wytrzymałości, a was będzie się przymuszać, abyście się zgodzili złożyć nowy ślub, w
którym zostaniecie poproszeni o okazanie lojalności nowej doktrynie, która nie będzie
pochodzić od mojego Syna.

Tym pośród was, którzy rozpoznają fałszywą doktrynę, kiedy zostanie wam ona
zaprezentowana, nie wolno jej ulec. Kiedy zostaniecie pouczeni, aby przerobić i poprawić
Najświętsze Sakramenty, musicie uciekać. Kościół Mojego Syna zostanie wypróbowany ponad
swoją wytrzymałość. Ci z was, którzy być może odrzucą Prawdę na rzecz nowej, zmienionej
doktryny, o której to powiedzą, że jest konieczna, by sprostać potrzebom człowieka — niech
wiedzą, że będzie to wielką zdradą Słowa Bożego.

Z powodu Świętych ślubów, które złożyliście, aby służyć mojemu Synowi, jest waszym
obowiązkiem wobec Bożych dzieci, by karmić je Ciałem i Krwią mojego Syna, Jezusa
Chrystusa. Jednak nadejdzie taki czas, kiedy zostaniecie zmuszeni, aby dokonać
poprawek w Ofierze Mszy Świętej. Będą pomiędzy wami tacy, którzy natychmiast będą
wiedzieć, że dokonuje się wielkie zło, a zatem musicie odwrócić się do tego plecami.

Musicie nadal odżywiać dusze tych, którzy zdani są na to, że nakarmicie ich Najświętszą
Eucharystią. Jeżeli pozostaniecie wierni mojemu Synowi i nadal będziecie służyć Bożym
dzieciom — jak jest to waszym obowiązkiem — to będziecie Mu służyć z wielką godnością.
Proszę was, abyście codziennie odmawiali Mój Najświętszy Różaniec, aby dał wam siłę,
której będziecie potrzebowali, i ochronę przed szatanem — bo te nadchodzące czasy,
które są prawie przy was, będą nie do zniesienia. Jeżeli będziecie przez cały czas blisko
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przy sobie mieli modlitwę Pieczęć Boga Żywego, otrzymacie dodatkową Ochronę przed
diabłem.

Pośród was znajdzie się wielu kapłanów, którzy nie zdobędą się na odwagę, aby podtrzymywać
Słowo Boże, a jednak nigdy nie wolno wam się bać okazywać wierności mojemu Synowi. Jeżeli
zdradzicie mojego Syna, to zabierzecie wraz ze sobą niewinne dusze, które bez własnej winy
zostaną wprowadzone w błąd i w straszliwą ciemność.

Szatan przeniknął do Kościoła mojego Syna już przed pewnym czasem, ale za każdym razem,
kiedy chaos i zamieszanie, jakie on powodował, stawały się nie do wytrzymania, były one
zawsze rozpraszane dzięki wierze umiłowanych, wyświęconych sług mojego Syna. Obecnie,
gdy wiara wielu kapłanów została osłabiona, a w niektórych przypadkach kompletnie
zniszczona, bramy piekieł się otworzyły i grozi wam wielkie niebezpieczeństwo.

Nigdy nie wolno wam ulegać pokusie, aby zrezygnować z tego wszystkiego, czego nauczał mój
Syn. Mój Syn nigdy się nie zmienił. Jego Słowo wrosło w Skałę, na której Jego Kościół został
wybudowany. Jego Sakramenty przynoszą duszom Światło, którego dusze potrzebują, by
podtrzymać w sobie życie. Jeżeli zdradzicie mojego Syna, zniszczycie życie samo w sobie,
gdyż bez Obecności mojego Syna świat by dziś już nie istniał.

Błogosławieni są ci, którzy prawdziwie miłują mojego Syna, gdyż oni będą tymi, którzy poprzez
swój przykład innym będą wskazywać drogę.

Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

Zły duch Izebel* uczyni wszystko, aby przeniknąć Mój
Kościół na ziemi
niedziela, 23 listopada 2014, godz. 18.20
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Moja wielce umiłowana córko, zły duch Izebel zaplanował wielki szturm na Moją Misję
ratowania dusz.

Ten jej duch — zdrajca i niszczyciel Bożych proroków — zagnieździł się na ziemi jako
nauczyciel Boży i ujawnił się pośród Mojego ludu, aby go zwieść i uprowadzić go z dala od
Mojego Kościoła, w największe odstępstwo wszechczasów. Będzie on odpowiedzialny za
popełnienie przez Mój Kościół cudzołóstwa z książętami świeckiego świata, co doprowadzi do
związku, który jest ohydą dla Boga i obrzydliwością w Jego Oczach.

Izebel — obecna zarówno w sercach mężczyzn jak i kobiet — jest jednym z najzłośliwszych,
najinteligentniejszych i najprzebieglejszych demonów w hierarchii szatana, który działa na wiele
sposobów, aby omamić Mój lud. Działa on za pomocą grupy, która twierdzi, że jest ode Mnie,
ale która jest zaangażowana w kult szatana. Wielce biegły w zakresie teologii, ten demoniczny
duch komunikuje się z tą grupą w wielu różnych językach i jest przyczyną wielkiego
zamieszania, wielu szkód i rozłamu wśród tych, którzy przyjęli Mój Kielich. Ci samozwańczy
eksperci Mojego Słowa nie pochodzą ode Mnie. I podczas gdy ich nienawiść do Mnie jest jawna
— z powodu plugastwa, które wylewa się z ich ust — to istnieją także inne metody, za pomocą
których będą oni usiłowali zaszkodzić Mojej ostatniej Misji.

Rozpoznacie tego wroga Boga po tym, że będzie on czynił nieustanne wysiłki i głosił, że jego
zwolennicy są Bożymi prorokami. Wielu z nich wystąpi i ogłosi, że Ja, Jezus Chrystus, przez
nich przemawiam. Duch Izebel będzie rozkwitał i owocował kłamstwami, udzielając swojego
nikczemnego i aroganckiego ducha samozwańczym prorokom, którzy następnie będą usiłowali
wykorzystać tę misję, aby sprawić, by ich głosy stały się prawomocne.

Zły duch Izebel uczyni wszystko, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi, stosując wszelkie
możliwe taktyki. Jego wpływ odwiedzie ode Mnie wiele dobrych dusz w Moim Kościele i
podważy Słowo Boże. Działając pośród mężczyzn i kobiet, zastosuje on magię i czary, aby
stworzyć wrażenie cudów. To jest kolejny Mój wróg, który pod wpływem Baala będzie usiłował
zaszkodzić prawdziwym wizjonerom i prorokom w finałowej walce o dusze.

Strzeżcie się tych, którzy przechwalają się swoją wiedzą z zakresu teologii i którzy
ośmielają się twierdzić, że pochodzą ode Mnie, jeżeli wszystko, o czym oni mówią, ma
swoje źródło w zazdrości i intensywnej nienawiści do Bożych proroków. Tak skażone
dusze będą usiłowały wami manipulować i zastraszać każdego, kto się im sprzeciwia.
Jeżeli nadal podążacie za Moją ostatnią misją na ziemi, aby ocalić dusze, oni uczynią
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wszystko, co mogą, aby was zniechęcić.

Ci, którzy są pod wpływem ducha Izebel, będą nieubłaganie Mnie atakować. Ten występny
duch za pomocą słabych dusz, które usidla, użyje demonicznych sposobów, aby oczernić,
poniżyć i zaszczepić nienawiść przeciwko tym, którzy Mnie naśladują. Uciekajcie, gdy jesteście
konfrontowani z tymi skażonymi duszami. Nie lekceważcie ich, ponieważ pod wpływem Izebel
będą usiłowały one wyrządzić niewyobrażalną szkodę tym, którzy się z nimi w to uwikłają.

Nauczcie się rozpoznawać złego ducha Izebel, ponieważ on będzie przemawiał z wielkim
autorytetem na Mój temat poprzez tych, których posiadł. Będzie on mówił z dogłębną wiedzą o
Świętych Sakramentach i użyje on wyjątków ze Świętej Biblii, ale wyłącznie po to, aby je
nieprawidłowo zacytować i podważyć Moje Słowo. Zobaczycie, z jaką pełną nienawiści
satysfakcją Izebel będzie atakowała tę misję. Jej oddani czciciele są uparci, despotyczni, pełni
pychy i głęboko oddani temu Mojemu wrogowi, który zawładnął ich duszami z powodu jej
potężnego wpływu. Nie wolno wam nigdy angażować się w ducha Izebel, ponieważ jeżeli to
zrobicie, to ona was zniszczy, tak jak zniszczyła tych, którzy stanowią teraz jej kohorty.

Strzeżcie się każdego, kto wystąpi naprzód i powie, że został wysłany przeze Mnie, aby
pomóc szerzyć Moje słowo. Wiedzcie, że Ja nie wyznaczyłem ani jednego proroka, aby
przekazywał Moje Słowo światu od czasu, kiedy rozpoczęła się ta Misja. Ale oni, ci
fałszywi prorocy, wystąpią całymi tłumami, a jeden będzie próbował prześcignąć
drugiego. Następnie będą usiłowali wykorzystać tę misję, aby zdobyć poparcie, tak aby
mogli rozpowszechniać kłamstwa. Wszyscy ci, którzy mogą ulec pokusie złego ducha Izebel
i którzy odpowiadają temu duchowi w jakikolwiek sposób, niebawem odkryją, że ich cała miłość
do Mnie nagle ustanie. N
arażacie waszą duszę na
wielkie niebezpieczeństwo, kiedy dajecie się nabrać kłamstwom Izebel — wysłanej z
wnętrza czeluści, aby zniszczyć Mój Kościół i Moich Proroków tych czasów.

Wasz Jezus

* 1 Krl 16,31; 18,4.13.19; 19,1-2; 21;2 Krl 9,30-37

61 / 68

Orędzia - Ostrzeżenia rok 2014
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 02 lutego 2017 21:12 - Poprawiony niedziela, 05 lutego 2017 22:13

Tytuły, które łączone są z Moją Osobą, zostaną
uzupełnione o nowe nazwy
piątek, 28 listopada 2014, godz. 23.50

Tytuły, które łączone są z Moją Osobą i tymi, którzy Mnie reprezentują, zostaną
uzupełnione o nowe nazwy. Ich poprzednie tytuły zostaną wymienione na nowe, i o nich
powie się światu, że reprezentują one nowe, innowacyjne i nacechowane troską
podejście do sprawy równości.

W geście zuchwalstwa grzechy człowieka zostaną zaniesione przed Moje Oczy i umieszczone
przed Moimi Ołtarzami. Wiedzcie, że ci, którzy twierdzą, że przychodzą ode Mnie, są kłamcami,
jeżeli nie podtrzymują Mojego Świętego Słowa i jeżeli odmawiają głoszenia Prawdy. Są oni
oszustami. A Ja zostanę wykpiony, nie tylko przy pomocy samych słów, działań i zmian w
Świętej Doktrynie, ale też przez pieczołowicie wyreżyserowane rytuały, które będą miały
miejsce na Moich Ołtarzach.

Ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi
od urodzenia prawo,
nigdy nie staną przed Moim Obliczem
sobota, 29 listopada 2014, godz. 14.25
W końcu i ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo, nigdy
nie staną przed Moim Obliczem, bo zostaną wrzuceni do piekła razem z tymi, którzy winni są
utraty dusz tych w Moim Kościele na ziemi, którzy ślepo za nimi podążyli — w mrok nocy.

Matka Zbawienia: Aniołów Bożych można prosić, aby się
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za was modlili, ale
nigdy, aby obdarzali was przywilejami
iedziela, 30 listopada 2014 godz. 17.20
Moje drogie dzieci, nie wolno się wam nigdy modlić do aniołów Boga, bo one są Jego sługami i
starają się jedynie o to, aby oddawać Bogu Chwałę i czynić Jego Najświętszą Wolę. Modlitwa
jest aktem uwielbienia i gdy wzywacie aniołów Boga z Jego Niebiańskiej Hierarchii, to musi za
tym zawsze stać intencja kierowania się do nich z prośbą, aby się za was modlili. Jeżeli
usiłujecie się skomunikować z Niebiańską Hierarchią Aniołów, to musi to być wyłącznie prośba
o ich asystę i przewodnictwo, tak abyście mogli czynić Najświętszą Wolę Boga.

Ci z was, którzy myślą, że otrzymacie przywileje od Aniołów Bożych, są w błędzie. Moc
przyznana aniołom pochodzi tylko od Boga i nigdy nie wolno wam ich traktować jako
zastępstwa modlitwy do Niego. Tak wiele dusz usiłuje dzisiaj komunikować się z
aniołami, ale tylko dla swoich egoistycznych celów i aby otrzymać przywileje, które nie
mają nic wspólnego z Bogiem. Obsesja na tle aniołów może prowadzić do wielkiej
frustracji, ponieważ — jeżeli nie jesteście ostrożni — może to zwabić złego ducha.

Kiedy wzywacie aniołów Bożych, aby wam pomogli, musicie zawsze najpierw się pobłogosławić
Wodą Święconą i wówczas prosić ich o asystę w imię Jezusa Chrystusa. Jeżeli tego nie
zrobicie i używacie — przyzywając aniołów o pomoc — jakiegoś przedmiotu, który nie jest
związany z chrześcijaństwem, to może to zaprosić złego ducha do waszego życia. Kiedy do
tego dojdzie, wówczas odkryjecie, że jest prawie niemożliwe, aby się go wtedy pozbyć.

Jeżeli zbyt intensywnie zajmujecie się nawiązywaniem kontaktu z aniołami, jest od tego już
tylko krok do parania się okultyzmem. Wtedy przyciągniecie do siebie te anioły, które przez
Mojego Niebieskiego Ojca zostały wygnane z Nieba. Setkami tysięcy błądzą one teraz po ziemi,
poszukując domu. Dusze, które pozostawiają siebie otwartymi na ich wpływ, szybko mogą się
uwikłać w duchowy świat, który nie jest od Boga. Gdy tylko zaangażujecie się w te zaświaty, nie
zaznacie już pokoju. Te upadłe anioły zwabią was w pajęczynę oszustwa. Na samym początku
ogarnie was nadzieja, a potem uwierzycie, że przy udziale tych aniołów możecie kontrolować
wszystkie aspekty swojego życia. W końcu nabierzecie błędnego przekonania, że posiadacie
zupełną kontrolę nad swoim własnym losem. Fałszywe poczucie pokoju napełni wasze umysły,
aby wkrótce potem ustąpić miejsca poczuciu strasznej beznadziei.
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Zajmowanie się takimi duchami, które uważacie za anioły Boga, ale które nie należą do
Jego Królestwa, doprowadzi was do zaangażowania się w okultyzm, który uczyni was
ślepym na Prawdę i zniszczy waszą duszę.

Bóg nie udziela Swoim Aniołom pozwolenia, aby obdarzały was darami, ponieważ dary
mogą pochodzić jedynie od Niego. Aniołów Bożych można prosić, aby się za was
modlili, ale nigdy, aby obdarzali was ziemskimi dobrami czy mocami duchowymi. Jeżeli
otaczacie czcią anioły i szukacie tych rzeczy, to jesteście winni złamania Pierwszego
Przykazania Bożego. Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

Moja Obecność wstrząśnie ziemią i skorupa ziemska
zadrży
czwartek, 4 grudnia 2014, godz. 22.55
Moja Obecność wstrząśnie ziemią i skorupa ziemska zadrży. Wtedy nastąpi wielka cisza i
zabrzmi Mój Głos, i ogłoszę, że to jestem Ja, Jezus Chrystus. Po stronie tych, których
zawezwę, tych, którzy pobłogosławieni zostaną Moim Wielkim Miłosierdziem, zapanuje
wielka radość. Ale pośród tej miłości i radości będzie też miał miejsce wielki smutek i
trwoga. Ci, którzy nie odczuwają dla Mnie niczego poza nienawiścią, ujrzawszy Mnie,
osuną się na kolana, jęcząc z bólu i miotając się ze złości i trwogi.

Ci, którzy tego dnia wyciągną do Mnie ręce, błagając Mnie, abym ich wziął w Moje Miłosierne
Ramiona, zostaną ocaleni. Dotrę do uniżonych, zagubionych, jak i do tych, którzy będą zbyt
słabi, aby Mnie odszukać. Oni powinni tylko wyszeptać Słowa „Jezu przebacz mi moje
grzechy”,
a Ja uniosę ich do
Mojego Królestwa.

Matka Zbawienia: Byłam wysyłana jako Jego posłaniec
poprzez wszystkie
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wieki
wtorek, 9 grudnia 2014, godz. 17.00

Moje drogie dziecko, Ja jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga, i przychodzę
odsłonić przed wami cel mojej misji na ziemi.

Jestem służebnicą Pańską i zostałam wyznaczona przez mojego Niebieskiego Ojca, aby
narodzić Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata. I tak jak zostałam powołana, aby
wypełnić Jego Najświętszą Wolę — i narodzić Jego Jednorodzonego Syna, który został
wysłany, aby dać życie wieczne wszystkim Jego dzieciom — tak też, poprzez wszystkie wieki,
była mi przyznawana rola Jego posłańca. Byłam wysyłana jako Jego posłaniec, aby odsłaniać
tajemnice Jego Niebieskiego Królestwa, i za każdym razem przychodziłam w Jego Święte Imię,
aby przekazać ważne orędzia dla świata. Nie przychodziłam sama z siebie, ponieważ Ja nigdy
nie otrzymałabym takiego prawa. Przychodziłam w Imię Boga, jako Jego wierna służebnica, dla
Chwały Bożej, tak aby On mógł przywoływać dusze do Swojego Bożego Miłosierdzia. Obecnie
przychodzę ponownie w tej ostatniej misji, zatwierdzonej przez Przenajświętszą Trójcę ku
zbawieniu dusz.

Odegrałam ważną rolę przy Nadejściu Mesjasza za pierwszym razem i przychodzę przy końcu
jako Jego święty posłaniec w tych końcowych czasach — zanim On, Mój Syn, ujawni się
podczas Swojego Drugiego Przyjścia.

Przez wszystkie wieki, kiedy ukazywałam się w czasie objawień na ziemi, byłam znakiem dla
świata. W wielu wypadkach objawiłam ważne proroctwa przez Dar wewnętrznej lokucji, ale w
niektórych przypadkach nie zostało to dalej przekazane. Natomiast został dany znak i ci
pobłogosławieni darem rozeznania zrozumieli to, co dzieci Boże, zgodnie z wolą Boga, powinny
wiedzieć. To z powodu Jego wielkiej wspaniałomyślności zatwierdził On te Boskie Interwencje,
gdyż Jego jedynym pragnieniem było ratowanie dusz.

Sumienie człowieka jest jak zwierciadło dla jego duszy
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sobota, 13 grudnia 2014, godz. 00.15
Jeżeli wypieracie się waszego sumienia, wypieracie się też Boga. Jeżeli wypieracie się
Boga, to wypieracie się swojego własnego dziedzictwa. Nigdy nie usprawiedliwiajcie
niczego, o czym wiecie, że nie pochodzi to ode Mnie, bo jeżeli wasze sumienie poucza
was, abyście postąpili w określony sposób, a wy idziecie w przeciwnym kierunku, to
zawiedliście i nie podjęliście Mojego Kielicha. Co mam na myśli, mówiąc „Mój Kielich”?
Jeżeli jesteście chrześcijanami, to zawsze będziecie mieli do czynienia z Moimi wrogami.
Chrześcijanie są w pogardzie u tych, którzy nie przychodzą ode Mnie. Być może są i takie
czasy, kiedy nie cierpicie z powodu jakichkolwiek uprzedzeń, ale z pewnością nadejdzie
też taki czas, że rzuci się wam wyzwanie w Moje Imię. Kiedy ów dzień nadejdzie — czy
porzucicie Mnie, zapierając się Mojego Świętego Słowa?

Jak silna jest wasza wiara i wasza miłość do Mnie? Jedynie wówczas, kiedy dotykają was
wielkie przeciwności, dowiadujecie się, jak daleko jesteście gotowi się posunąć, by
zaakceptować to, co jest złe, na miejsce tego, co jest dobre. Ci wystarczająco silni,
którzy odmówią akceptacji czegokolwiek, co zaprzecza dogmatom — ustanowionym w
Świętej Biblii — podejmą Mój Kielich. Mój Kielich reprezentuje Moją Krew i owo naczynie,
które ją zawiera. Kielich reprezentuje cierpienie — a ono nadchodzi nieuchronnie, o ile
kroczycie, będąc przeświadczonym, jak ważne jest, by podtrzymać Słowo Boże.

Jeżeli dokonujecie dobrego uczynku, nie mówcie o tym
wtorek, 16 grudnia 2014, godz. 23.00

Głosy, które krzyczą „patrzcie na mnie — jestem sługą Bożym“ i które dumnie — tak aby
widział to cały świat — ukazują swoje dobre dzieła, jakich dokonują w Moje Imię,
napawają Mnie odrazą. Jeżeli dokonujecie dobrego uczynku, nie mówcie o tym, ale
przechodźcie do następnego zadania. Nie szukajcie żadnej chwały, bo Dzieło, którego
dokonujecie, jest Moje. Wszystkie dobre uczynki, których dokonujecie w Moje Imię,
muszą zostać ofiarowane Mnie — w pokornym uniżeniu.

Nigdy nie wolno się wam wywyższać w Moje Imię, bo to jest dla Mnie odrazą. Kiedy służycie
Bogu, służycie Jego ludowi i musicie Bogu składać dziękczynienie za ofiarowanie wam łaski,
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umożliwiającej wam czynienie tych rzeczy. Nie możecie mówić, że dokonujecie tych uczynków
w Moje Imię, skoro poszukujecie wdzięczności, uznania czy pochwały od innych. Jeżeli tak
postępujecie, jesteście obłudnikami. Wasz Jezus

G rzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy
otrzymują Języki Ognia
piątek, 26 grudnia 2014, godz. 14.00
Miłość ta urzeknie tych wszystkich, którzy wejdą z nią w kontakt, a Ogień Ducha Świętego
napełni dusze każdego z tych, którzy pobłogosławieni są Miłością Boga.

To wylanie Ducha Świętego — a podobnego nie było od czasu, kiedy Moi Apostołowie
zostali pobłogosławieni Zesłaniem Ducha Świętego — przebudzi ludzką rasę. Bardzo
niewielu nie zostanie dotkniętych Mocą Ducha Świętego i będą oni wobec tego bezsilni.

To z powodu miłości, jaką Bóg ma dla Swoich dzieci, zsyła On ludzkości ten wspaniały Dar.
Dusze staną się czystsze, a grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki
Ognia.

Niemożliwe się stanie zignorowanie Miłości, jaka będzie przekazywana przez tych, którzy
pobłogosławieni zostaną Mocą Ducha Pocieszyciela; i z tego powodu moc szatana
osłabnie i rozluźni się jego ucisk nad światem, aż wpadnie on z powrotem do czeluści.

Cieszcie się, Moi umiłowani wyznawcy, ponieważ to z powodu Mocy Mojej Miłości ocalę świat i
tych wszystkich, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie. Idźcie otoczeni Moją Miłością. Miłujcie się
wzajemnie — tak jak Bóg was miłuje. Wasz Jezus
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Matka Zbawienia: Wola Boża jest nieprzezwyciężona
poniedziałek, 29 grudnia 2014, godz. 17.30

Nie traćcie czasu, angażując się w spory dotyczące tego, co mówi wam teraz Mój Syn. I
zamiast tego uczcie się z przychylnością odnosić się do Prawdy. Ja — wasza umiłowana
Matka — poprowadzę was ku mojemu Synowi, a wasze modlitwy będą wam na wszelkie
możliwe sposoby dodawały sił, abyście stali się godnymi Obietnic Chrystusowych.
Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia

Moje Drugie Przyjście wywoła wielkie szczęście
wtorek, 30 grudnia 2014, godz. 19.45

Nie lękajcie się wielkiego przewrotu, gdyż nastał czas, aby usunąć zgniliznę, i kiedy nowe
życie wykiełkuje z ziemi, ten nowy świat bez końca zachwyci każdą duszę, która do Mnie
przylgnie. Ja Jestem Miłością i Miłość za Mną podąży, podobnie jak każda dusza, którą
przenika Duch Święty. Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, Moja Interwencja jest w
tym czasie konieczna, a wkrótce Nowa Jerozolima zstąpi z Niebios i z popiołów wyłoni
się świat — takim, jakim miał być od zarania.

==========
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