OŚWIECENIE SUMIEŃ I CZASY OSTATECZNE
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8.09.2017, godz. 21:26
Bóg Ojciec: Dzieci Moje, wiele jest zła na tym świecie i zło to odczuwają dusze wierne. Szatan,
choć myśli, że jest panem tego świata, dawno już przegrał. Nie chce pamiętać, że zwyciężył Mój
Syn Jezus Chrystus Król Miłosierdzia.
Nie po to stworzyłem ludzkość, by była zła, lecz z miłości i dla miłości ją stworzyłem. Każda dusza
jest Mi droga i cenna, każdą dla Nieba stworzyłem. Dziś szatan kradnie i oszukuje dusze, każdego
dnia tracę drogie Mi dusze, a czas jest już bliski, gdy oddzielę dobro od zła.
Wkrótce uczynię znak na Niebie, znak Krzyża, co będzie widoczny przez trzy dni, i wtedy zacznie
się czas zmian, czas ujawnienia win. Gdy znak ten pojawi się na Niebie, a będzie to czas ciemności,
każda dusza pozna swój grzech, nie będzie w nieświadomości. To szansa na zmianę życia, to
szansa na wyznanie win, żadna sprawa nie będzie ukryta.
W tym czasie proszę, by dusze w swych izdebkach modliły się wiernie, by z domu nie wychodziły,
bo ziemia stanie się piekłem. Niech rodziny modlą się wiernie przy świecy zapalonej, niech przez
ten cały czas nie gaszą świecy, a ich dom i rodzina zostanie uratowana. To wielki czas próby
niczym Sąd, lecz to nie ostateczny dzień próby.
Gdy czas ten straszny przeminie, ujawni się wielkie zło i czas obecnego Papieża przeminie, ziemie
spowije zło. Czas ten przetrwają dusze Mi wierne i na nich odbuduję Kościół swój, bo przyjdzie
czas Nowej Ziemi i nie będzie już miejsca na zło. Dni, Moje dzieci, szybko płyną i będą szły coraz
prędzej, bo tęskni za wami Moje Serce.
Tak, proszę, byście modlitwy wznosiły o ratunek dla waszych braci i sióstr, bo Krwawi Me Serce i
Mojego Syna, gdy tak wiele dzieci ginie i pochłania je zło.

19.09.2017, godz. 20:27
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest oświecenie dusz.
Gdy znak Krzyża pojawi się na Niebie ciemność spowije ziemię, będzie widać tylko Mój znak.
Dusze wszystkie zostaną porwane do Nieba i tam zobaczą wszystkie swe uczynki i dobre i złe.
Miłe Mi dusze niech się nie lękają, bo one tylko Mej miłości doznają i nie przerazi je grzech.
Dusze zaś, co w ciemności żyją, wielkiej trwogi doznają i przerazi je ich grzech.
To wielka łaska Moja, łaska napomnienia, łaska wyrzutów sumienia, łaska wyboru i łaska, co
pozwala do Mnie powrócić. Dusze te, co Mnie nie znają, zobaczą Mnie jako jedynego Boga i one
poznają swój grzech. Czas wyboru będzie niedługim czasem.
I tak się stanie, że ziemię ogień owładnie, i ten czas przetrwają dusze Mi wierne, co będą trwały
na modlitwie w swym domu przy świecy zapalonej, przez trzy dni i trzy noce.

Po tym czasie świat objawi się nie do poznania. Tu nie będzie nic co znane; ni miejsca, ni okolice,
ni kontynenty, ni oceany, ni słońce, ni księżyc, nic nie będzie do poznania. Tu zło zawładnie ziemią
całkowicie i tron Papieża w Watykanie zostanie obalony wraz z hierarchami. Miejsce to pochłonie
ziemia i śladu po nim nie zostanie, i tak przestanie panować zło. Tak, gdy zgliszcza dawnego
świata pozostaną, przyjdzie czas odbudowy Nowego Kościoła, a w tym świecie nie będzie miejsca
na zło.
Tam, gdzie będzie mieszkać naród wybrany, odbuduje swój Kościół, a Polska jest tym miejscem i
narodem wybranym. Z tego narodu nowy Papież będzie ustanowiony i tu będzie miał miejsce
nowy Watykan. Tak, wiele modlitwy trzeba, by wypełnił się Mój plan. By Mój naród Polski
wybrany stał się zaczynem odbudowy Mojej miłości, by naród ten ciągłe modlitwy wznosił.
Nie tylko za swój kraj, ale za każdego człowieka, bo Polska będzie miejscem ratunku dla każdego
człowieka.
Tak, dzieci Moje, w Polsce rodzone, wracajcie do ziemi swej, bo to jest jedyne bezpieczne
miejsce, jedyny bezpieczny kraj. Ja pragnę jedynie waszego dobra i drogi jest Mi ten kraj.
Tak, naród wasz Polski wybrany niech Różańcem opasze swój kraj. Tak, wiele zawdzięczacie Mej
Matce Maryi, co wciąż za wami prosi. Tak, drogi jest ten naród dla Mej Matki Maryi.
Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, Ja zwyciężam zło każdego dnia mocą swej miłości
Miłosiernej, bo ona nigdy się nie kończy i ona zwycięży zło.

20.09.2017, godz. 13:37
Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim są czasy ostateczne.
Czasy ostateczne są przygotowaniem na przyjście Moje. Dusze, które Mnie wybiorą, zostaną
poddane dalszej próbie, i wiele dusz nie przejdzie takiej próby. Ucisk będzie wielki; brak godnej
pracy, brak żywności, różne choroby, zagubienie wartości. W tym czasie Antychryst się objawi
jako prorok i cuda będzie czynił wszędzie, i wielu za nim pójdzie jako za zbawicielem.
Gdy jego prawdziwa twarz wyjdzie na jaw, wielu będzie już zgubionych, znakiem bestii
zaznaczonych. Lecz Ja dam znowu ratunek przez Maryję Matkę Moją. Ona wiele dusz wyrwie
szatanowi przez modlitwę Różańcową. Tak ,dusze, które uparcie będą służyły szatanowi zostaną
stracone, i one są bólem Moim i Matki Mojej.
Zaś jeśli chodzi o Papieża, tu się okaże jakim jest Papieżem i bicz Mej sprawiedliwości go
dosięgnie i jego współpracowników. Nic nie zostanie z władzy próżności i pychy.
Lecz Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, swój Kościół odbuduję jako nowy; nieskalany będzie jako cud.
Piękności jego żadna budowla teraz nie oddaje, bo Kościół ten będzie z Nieba i Kościół ten w
mym kraju wybranym postawię.
Tak, dzieci Moje, co w ostatecznych czasach żyjecie. Wiedzcie i pamiętajcie, jak wiele zależy od
modlitwy waszej, od postu, ofiarowania, waszego oddania. Wierze i ufam wam, że odpowiecie
na Moje wezwania.

