Orędzie Ostrzeżenie
Moja wielce umiłowana córko, jak przepowiedziane, cały świat teraz ujrzy schizmę w
łonie Kościoła Katolickiego, stając się jej świadkiem. Odejście Mojego wielce
umiłowanego Świętego Namiestnika, Papieża Benedykta XVI, oznacza początek
końca. Ja, poprzez ciebie, Mojego wybranego proroka, przez ponad dwa lata
próbowałem przygotować Mój Kościół na to smutne wydarzenie.
Elita Masońska przechwyciła kontrolę nad Moim Kościołem i będą oni narzucać
katolikom najbardziej nikczemne oszustwo. Klucze Rzymu znajdują się obecnie w
Moich Rękach, a zostały Mi one przekazane przez Mojego Ojca. Będę kierował Moimi
wyznawcami, tak aby Prawda mogła zostać zachowana oraz aby Moje Święte Słowo
pozostało nienaruszone.
Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie, a Moje Słowo, tak samo jak to
stało się podczas Mojego Życia na ziemi — zostanie potraktowane jak herezja.
Kiedy tylko oszustwo to zostanie przedstawione światu — jak gdyby ta nowa władza
reprezentowała Prawdę — nie ulegaj złudzeniu, Moja córko, będziesz bowiem
straszliwie cierpieć w Moje Święte Imię, tak samo jak prorocy, którzy przyszli przed
tobą.
Moi wyznawcy muszą pozostać spokojni i modlić się o zbawienie wszystkich Moich
najświętszych sług, którzy staną się łupem dla tej ohydy. Wzywam ich, aby
odpowiedzieli w następujący sposób:
Postępujcie nadal zgodnie z Moimi Naukami. Nigdy nie odstępujcie od Słowa Bożego.
Pozostańcie wierni waszym świętym obowiązkom i udzielajcie Świętych Sakramentów
zgodnie z tym, jak zostaliście przeze Mnie pouczeni.
Nauczanie Kościoła Katolickiego, które bazuje na fundamencie Mojego Apostoła
Piotra, pozostaje nieomylne. Obecnie to ulegnie zmianie, kiedy tylko fundament ten
zostanie wstrząśnięty poprzez nadchodzące zmiany.
Już wkrótce Mój Kościół zmieni się dla was nie do poznania i będziecie czuli się bardzo
nieswojo, kiedy staniecie się świadkami tego, jak Moje Święte Słowo będzie
manipulowane.
Wasz Jezus
niedziela, 17 lutego 2013, godz. 19.00

18 lutego 2013, godz. 18.00:
Moja wielce umiłowana córko, kiedy nasilą się zmiany w łonie Mojego Kościoła
na ziemi, wzmogą się zarazem głosy fałszywych proroków, zgodnie brzmiące, by
zatwierdzić tę ohydę w Moim Kościele. Tak jak Ja objawiam przed Tobą, prawdziwym
prorokiem czasów ostatecznych, Prawdę (której większa część jest już znana) tak też
zostaną rozpowszechnione kłamstwa, aby zmylić tych, którzy Mnie naśladują. Każda
wskazówka, którą Ja ci daję dla świata, spotka się dokładnie ze swoim
przeciwieństwem, które zostanie ogłoszone z ust fałszywych proroków. Będą nieść
słowa pocieszenia dla Moich wyznawców, którym Prawda wyda się zbyt trudna do
zniesienia. Podporządkują Boże dzieci władzy małego rogu*, który będzie siedział na
Tronie Piotrowym, otoczony nimbem pompatycznego splendoru.
Kiedy mówiłem ci o wielkim rozłamie Mojego Kościoła, nie powiedziałem ci, jak
to się wydarzy. Posłuchaj więc Mnie teraz: Tak samo jak kapłani w czasie Mojego
pobytu na ziemi odrzucili Moje Święte Słowo, tak samo kapłani tuż przed Moim
Drugim Przyjściem Mnie odrzucą. Ale odrzucą oni nie tylko Moje Słowo, które ci
przekazuję, lecz także zaakceptują zmiany, które zostaną na nich wymuszone. Ich
święte dary utracą swoją moc tak szybko, jak szybko zaakceptują oni bluźnierstwa i
nowe prawa, jakie zostaną przedstawione. Wśród Moich wierzących wyznawców także
dokona się podział, jeśli idzie o ich wierność Mojemu Kościołowi na ziemi.
Wszystko co musicie uczynić, to naśladować Moje Nauczanie, przekazane wam
w Księdze Mojego Ojca. Nie ma potrzeby rozpraszać się na zewnątrz, ponieważ Ja
Jestem obecny pomiędzy wami. Wy znacie Prawdę. Została Ona wam przekazana ,
jako chrześcijanom. A więc gdy zauważycie, że Boże Przykazania oraz Moje Nauczanie
są od nowa spisywane i że Moje Święte Sakramenty są zmieniane, wówczas musicie
odwrócić się plecami. Nie dajcie się zastraszyć kłamstwom, obawiajcie się raczej o los
tych, którzy przyjmą te nowe, pochodzące od złego ustawy i prawa (a zostaną one
tak przedstawione, jak gdyby pochodziły ode Mnie )i którzy nie potrafią zrozumieć
Prawdy.
Wasz Jezus
* Mały róg (porównaj z Księgą Daniela 7,8 oraz 8,9 i dalej)

Otrzymano 13.03.2013 godz 21:20
Moja szczerze umiłowana córko, zostałem skazany na śmierć po raz
drugi. Zniewaga tego rozstrzygnięcia w Rzymie, którego byłaś dzisiaj świadkiem, rani
Mnie do żywego.

Kiedy stanąłem przed Moimi katami oskarżony o herezję i ośmieliłem się mówić
Prawdę, Moi apostołowie uciekli i nigdzie nie można było ich znaleźć. Ci, którzy
poszli za Mną i przyjęli Moje Nauczanie, zdradzili Mnie, kiedy Moje Słowo
zostało zakwestionowane przez tych, którzy byli u władzy. Zaczęli tracić do
Mnie zaufanie i zaczęli we Mnie wątpić.
Niektórzy z Moich wyznawców uwierzyli w przestępstwo herezji, o które
zostałem oskarżony, a wtedy czuli się usprawiedliwieni. Tak potężni byli Moi
oskarżyciele – mężczyźni na wysokich stanowiskach, ubrani w egzotyczne szaty,
którzy chodzili i rozmawiali z poczuciem prawdziwej władzy – że niewielu w nich
wątpiło.
Prowadzili śledztwo, kwestionowali, szydzili, bagatelizowali, wyśmiewali i kpili ze Mnie
za mówienie Prawdy. Ludzie padali przed tymi władcami – mężczyznami o donośnych
głosach, a których władza nigdy nie była kwestionowana. Mój Głos stał się jak szept
pośród wrzasków Moich oskarżycieli.
―Heretyk‖ – krzyczeli. Powiedzieli, że mówiłem złośliwym językiem, że
bluźniłem przeciwko Bogu i że chcę zniszczyć ich kościół. I tak zamordowali
Mnie z zimną krwią.
Teraz nie będzie inaczej, kiedy staram się, aby Mój Głos został poznany, gdy
próbuję ostrzec wszystkie dzieci Boga o wydarzeniach, o których ci mówiłem, Moja
córko, przez ostatnie parę lat. Moje Słowo będzie traktowane z pogardą. Moje Słowo
będzie kwestionowane. Wątpliwości będą się nasuwać i po raz kolejny Moi apostołowie
uciekną i pozostawią Mnie wilkom.
Nie popełnijcie błędu, Prawda została wam ujawniona. Powiedziałem wam, Moi
wyznawcy, jak zostaniecie oszukani. Będzie to dla was bardzo trudne, ponieważ
będziecie mieć wątpliwości wobec tego oszusta, który siedzi w Domu Mojego Ojca.
Mój umiłowany Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł, jak zostało
przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi
w Moim Imieniu.
Papież Benedykt będzie prowadził Moich wyznawców do Prawdy. Nie
porzuciłem go i będę trzymać go blisko Mojego Serca i dam mu pocieszenie, jakiego
potrzebuje w tym strasznym czasie.
Jego tron został skradziony. Jego moc, nie.
Wasz Jezus
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