Prześwietlenie Sumień – Anna od Jezusa
22 lipca 2020 - Bóg Ojciec
Zbliża się wielkie wydarzenie i to wydarzenie będzie wielką zmianą dla całej ludzkości. Wiele jest serc ludzkich co nie zna Boga
i wiele jest serc co odrzuciło miłość Boga. Moje drogie dzieci bądźcie gotowe na przyjście Mojego Syna. Bądźcie gotowi i czuwajcie
na modlitwie. Ja Bóg Ojciec ponownie posyłam do was Mojego Syna i pragnę byście go przyjęli z radością. On niesie wam pokój
i ratunek. Wiele jest dusz co nie przyjmie Jego miłości. Dlatego módlcie się teraz szczególnie za nawrócenie grzeszników, módlcie
się modlitwą wynagradzającą za grzechy Polaków. Słuchajcie wezwania Maryi, by modlić się modlitwą Różańcową, by ofiarować
post, niech wasze życie ofiarne będzie pełne radości, bo dzień jest bliski. To czas, gdy ziarno od plew zostanie oddzielone, to czas
stanięcia w prawdzie, to czas gdy kończy się Moje Miłosierdzie.

19 lipca 2020 – Maryja
Czas przyjścia Mojego Syna jest już bardzo bliski. Teraz jest czas modlitwy i oczekiwania na Jego przyjście. Niech każda dusza co
czyta te słowa będzie gotowa i oczyści swą duszę w Najświętszym Sakramencie Pokuty.
Wydarzenie to zmieni cały świat i już nikt nie powie w sercu „nie ma Boga”. Gdyż spotkanie tak bliskie zmienia duszę. Jednak trzeba
wiele modlitwy, by dusza zwróciła się do Boga, wiele trzeba modlitwy by wytrwała przy Bogu, wiele trzeba modlitwy by dusze
niewierne zostały wyrwane z rąk szatana. Tak drogie dzieci módlcie się o pokój na świecie. I o przemianę każdego serca, by ludzkość
przyjęła Mojego Syna i w Bogu Ojcu widziała Jedynego Boga.

29 czerwca 2020 – Maryja
Czasy ostateczne rozpoczęły się kilka miesięcy temu i czas oświecenia sumień jest już bardzo bliski. Niewiele dusz zdaje sobie
sprawę w jakich czasach żyje i że świat zmierza teraz do zagłady. Ja Maryja jestem waszym ratunkiem w czasach ostatecznych.
I każda dusza, która zwróci się do Mnie o ratunek nie pozostanie bez pomocy. Szatan teraz szykuje wiele zasadzek, by zwieść dusze
a jego największą pokusą jest kłamstwo, że nie ma Boga.

19 czerwca 2020 – Jezus
Już niedługo przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy i będzie to czas oświecenia sumień. Każda dusza na całym świecie będzie zabrana
do Nieba. I także ta co nie wierzy i myśli, że Boga nie ma.

29 maja 2020 - Bóg Ojciec
Wy zaś moje drogie dzieci ofiarujcie swe cierpienia za grzeszników, bo cierpieniem i modlitwą można uratować wielu grzeszników.
Dusze święte świeckie i konsekrowane wiele Mi ofiarowują i cierpią niemało. Nic tak nie uświęca jak cierpienie i świętość jest nim
usłana, lecz i przedsmakiem Nieba jest pocieszana. Ja sam jestem najbliżej cierpiącej duszy i z nią współcierpię i jest z nią Duch
Święty, Duch pocieszyciel. Wiele jeszcze was czeka zmian moje drogie dzieci i wiedzcie, że niewiele już czasu zostało, gdy Mój Syn
przyjdzie jako Sędzia Sprawiedliwy.

18 marca 2020 – Jezus
Dziś Moje Miłosierne Serce jest otwarte i możecie czerpać i przychodzić do Zdroju Mojego Miłosierdzia. Lecz Ja już nadchodzę
i zbliża się dzień Mego przyjścia, gdy przyjdę jak złodziej i nikt nie zna dnia Mego przyjścia.

27 luty 2020
Tak dzieci moje, wszystko co teraz się dzieje jest zapowiedzą tego co już zostało zapowiedziane dla czasów ponownego przyjścia
Mego Syna, który wkrótce się wam objawi podczas oświecenia sumień, gdy dusze wasze będą porwane do Nieba. Łaską jest od
Boga Ojca samego ujawnione wam Bożych planów dla waszego zbudowania, dla mobilizacji waszej w modlitwie, dla wiary
pogłębienia w Bożą obecność, obecność Moją i Mojego Syna.

8 grudnia 2019
Trzeba wam wiedzieć, że żyjecie u progu trzeciej wojny światowej i już niedługi jest czas gdy ona wybuchnie, i trzy dni
ciemności ogarną Ziemię. To czas próby, bądźcie gotowi by modlić się przez trzy dni i dwie noce przy zapalonej poświęconej świecy,
bądźcie gotowi by pościć i trwać na modlitwie. To czas, w którym wszystkie demony wyjdą na Ziemię i nie pozostawią przy życiu
grzesznych ludzi oddanych szatanowi. W tym czasie z domu nie wychodźcie, bo to będą dni strachu i zniszczenia Ziemi, i nie ostanie
się już ta Ziemia. Nikogo do domu też nie wpuszczajcie, okien nie otwierajcie bo zewsząd zło będzie chciało wejść do waszego
domu. Dni te będą niczym sąd i każdy pozna stan swej duszy, wielu się nawróci i Bogu odda swe życie.
Jednak zanim przyjdą te dni, gdy w znaku Krzyża na niebie Bóg da im zapowiedź, wcześniej przyjdzie Mój Syn, Syn Boży by dusze
wasze porwać do nieba, byście sumienia wasze w zwierciadle prawdy ujrzeli. Dla wielu dusz będzie to wstrząs, niektóre z nich
tego nie przeżyją, zaś dusze czyste niech się nie obawiają, gdyż prawdę o sobie już znają i tu zwiększy się ich doskonałość.

29 listopada 2018
Dlatego, byście nie pomarli przyspieszam czasy ostateczne i sąd nad wami odbędzie się niebawem, choć to jeszcze nie czas,
gdy przyjdę jako sędzia sprawiedliwy i zmarli powstaną z grobów. To będzie Mój pierwszy sąd, gdy dusze wasze porwane do
Nieba staną przed Bogiem i zostaną osądzone, bądźcie gotowe na sąd. Ci co żyją w prawdzie niech będą spokojni, zaś ci co w
grzechach żyją doświadczą wielkiej trwogi. Ci co swe grzechy uznają, będą mogli się poprawić i zacząć nowe życie. Jednak nie
wszyscy na dobrej drodze wytrwają i ci zgubią się ponownie. Czas ucisku, który dam wam dzieci moje, będzie wielką próbą i tą
próbę nieliczni przetrwają. Jednak ci co za Mnie ofiarę poniosą, ofiarę życia będą zbawieni, zaś ci co pozostaną będą żyć na Nowej
Ziemi.

19 września 2017 – Jezus
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.

8 września 2017 - 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.
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