Prawda was wyzwoli. Kłamstwa was zniszczą
niedziela, 23 czerwca 2013, godz. 18.37
Moja wielce umiłowana córko, jakże pęka Moje Serce z powodu cierpienia Moich
biednych, umiłowanych sług, którzy teraz zaczynają zauważać zamieszanie, które
zostaje wprowadzane do wnętrza Mojego Kościoła. Oto co mam im do powiedzenia.
Pozostańcie i czyńcie to, co konieczne, aby Mi służyć pod skrzydłami Mojego Kościoła.
Zachowajcie niezłomność w Moim Nauczaniu. Nie akceptujcie nowych oraz tak
zwanych teologicznych wyjaśnień co do tego: Kim Ja Jestem, co Ja uczyniłem dla
ludzkości oraz w jaki sposób powrócę, aby dopomnieć się o wszystkie Boże dzieci,
które przyjmują Moje Miłosierdzie. Ufajcie tylko Mojemu Świętemu Słowu
przekazanemu wam przez Moich apostołów i zawartemu w Biblii Świętej. Tego, co się
różni od Sakramentów Świętych lub od tego, co wam powiedziano na temat
konieczności zbawienia — nie przyjmujcie.
Ja Jestem Prawdą. Została wam przekazana Prawda. Tylko Prawda może ocalić
wasze dusze od potępienia. Prawda was wyzwoli. Kłamstwa was zniszczą. Jeżeli
odmówicie tę modlitwę, to Ja uroczyście obiecuję każdemu z was z osobna, Moi
najdrożsi wyświęceni słudzy, nadzwyczajne Łaski, po to, abyście mogli wytrwać w
obliczu prześladowań, jako że wasza wiara zostanie wypróbowana do wszelkich
granic.

Krucjata Modlitwy (110) Dla kapłanów — o pozostanie wiernym Twojemu
Świętemu Słowu
O mój najdroższy Jezu, błagam Ciebie, zachowaj mnie mocnym i odważnym,
abym potrafił bronić Prawdy w Twoim Najświętszym Imieniu.
Błagam Cię żarliwie, udziel mi Łaski, której potrzebuję,
abym nieustannie dawał świadectwo Twojemu Świętemu Słowu.
Uczyń mnie zdolnym do tego, abym się oparł naciskom, by promować kłamstwa,
wiedząc w sercu swoim, że one Ciebie obrażają.
Dopomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu
aż do dnia mojej śmierci. Amen.
Moi wyświęceni słudzy, udzielę wam jeszcze jednego słowa ostrzeżenia. Musicie bronić
Daru (Sakramentu) Pojednania i rozpoznać, że tylko ci, którzy szukają skruchy za swoje
grzechy oraz akceptują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako klucz do swojego zbawienia,
przyłączą się do Mnie w Raju.
Wasz Jezus

http://paruzja.info/

http://urbietorbi-apokalipsa.net/

