BÓG ISTNIEJE
Najważniejsze orędzia dla świata na koniec czasów
przygotowujące na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa
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„Jest tylko jeden Bóg – Ojciec,
Syn i Duch Święty w jednej Trójcy
Świętej. Każdy inny bóg pochodzi
od szatana, bez względu na to,
jak atrakcyjną formę przybierze”
Pierwszą Pieczęcią Apokalipsy św. Jana jest
odstępstwo od wiary w Boga
Pierwszą Pieczęcią jest odstępstwo (środa, 7 marca 2012 roku, godz. 15.40)
Moja najdroższa, umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że żaden człowiek nie
ma wiedzy ani władzy do odsłonięcia prawdy zawartej w Księdze Apokalipsy. Bez
względu na to, jak bardzo kompetentnymi mogą się sobie wydawać, tylko Ja, Jezus
Chrystus, Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości, jestem tym, Który ma władzę, aby odsłonić przed światem to, co jest zawarte w Księdze Prawdy. Tylko Ja, Baranek Boży,
mam prawo przekazać dzisiejszemu światu prawdę daną Mojemu uczniowi, Janowi
Ewangeliście, narzędziu Prawdy.
Pierwszą Pieczęcią jest odstępstwo, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale
także pośród tych, którzy twierdzą, że Mnie znają, i tych, którzy publicznie głoszą
swoją miłość do Mnie. To jest ten czas, kiedy prawdziwa wiara będzie przeinaczana,
kiedy wam, Moje dzieci, zostanie przedstawiona rozmyta doktryna, która jest obrazą Mojego Nauczania. Mówię wam, dzieci, że kiedy spostrzeżecie nowe, fałszywe
wierzenia i powstające doktryny religijne, będziecie wiedzieli, że to teraz jest czas na
ujawnienie Pierwszej Pieczęci.
Rozejrzyjcie się wokół i co widzicie? Religie, które składają hołd nowym bogom,
o których nigdy nie słyszeliście. Religie oparte na fantastyce naukowej, które są nonK si e g a P raw dy. pl • Je z u s D o Lu d z k o s c i . pl • Par u z j a . in fo
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sensem i które są pozbawione treści. Duchowe istoty, które nie są z tego świata, ale
które, jak wielu wierzy, reprezentują niebiańskie Królestwo Mojego Ojca.
Posłuchajcie teraz, bo żyjecie w fantazji. Żadne z tych metafizycznych przekonań
nie przedstawia prawdy. Wszelka doktryna, która uczy was ważności stawiania siebie
samego przed wszystkim innym, jest doktryną, która pochodzi od szatana.
Nie słuchajcie. Odwróćcie się od tego okrutnego oszustwa. Ci, którzy szukają fałszywych bogów i poświęcają swoje życie na ubóstwianie fałszywych bogów, są dla
Mnie straceni. Jeśli się nie zatrzymacie i nie będziecie się modlić do Mnie o prowadzenie, nie będę mógł was zbawić.
Wy i wszyscy, którzy teraz świadomie odchodzicie od króla ciemności, otrzymacie Dar rozeznania, jeśli poprosicie Mnie o to w tej Modlitwie Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty 36 – Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga
Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.
Nie znam prawdy o życiu po śmierci.
Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem.
Uratuj mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i ustrzeż
mnie przed ciemnością mojej duszy.
Pomóż mi wejść w Światłość Twojego Miłosierdzia. Amen.
Jest tylko jeden Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty w jednej Trójcy Świętej. Każdy
inny bóg pochodzi od szatana, bez względu na to, jak atrakcyjną formę przybierze.
Proszę, nie traćcie swojego Życia Wiecznego, ślubując wierność tym wierzeniom,
w których zachowuje się praktyki New Age, włączając w to reiki, jogę, medytację
New Age, karty tarota, jasnowidzenie, parapsychologiczne umiejętności i kult aniołów związany z wniebowstąpionymi mistrzami.
Te okultystyczne praktyki, powoli, ale zdecydowanie, są przyjmowane nie tylko
przez wasze społeczeństwo, ale także przez Kościół katolicki i kościoły chrześcijańskie. Te fałszywe doktryny religijne szerzą się tak szybko, że pochłaniają miliardy
dzieci Bożych, które znajdują w nich teraz tak wiele fałszywego pocieszenia, tak że
już dłużej nie uznają Istnienia jedynego prawdziwego Boga. Wasz Jezus
Teksty zamieszczone w tej broszurce zaczerpnięto z wydania książkowego Księgi Prawdy. Ta pięciotomowa publikacja zawiera orędzia przekazane w latach
2010-2015 przez Pana Jezusa i Matkę Bożą irlandzkiej katoliczce znanej pod
imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Podkreślają one nauczanie Kościoła
katolickiego, zawierają duchowe wskazania i proroctwa. Księgę Prawdy można czytać na stronach internetowych: KsiegaPrawdy.pl ● JezusDoLudzkosci.pl ● Paruzja.info Publikacja dostępna jest także w wersji książkowej
w sklepie elgido.com, tel. 505-616-403.
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Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie
dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski
środa, 5 lutego 2014 roku, godz. 15.27
Moje dziecko, dużo trudniej jest przyjść do Mojego Syna tym duszom, które kiedyś
Go znały, ale odeszły od Niego, niż tym, które nigdy w ogóle Go nie znały.
Kiedy doświadczacie Miłości Jezusa, a potem się od Niego odwracacie, tworzycie
w swoim życiu wielką pustkę. Nic nigdy nie może zastąpić Jego Obecności. Zatem
kiedy dusza próbuje powrócić do Niego, choć Mój Syn zawsze czeka na nią z wielką
Miłością i cierpliwością, to ta osoba wciąż jest niepewna, jak otworzyć swoje serce.
Jeśli czujecie się odłączeni od Mojego Syna, nigdy nie powinniście się lękać wzywać Go. Nigdy nie możecie się wstydzić ukazać Mu siebie, bo On jest zawsze miłosierny i przebaczy każdemu grzesznikowi, kiedy jakaś skruszona dusza poprosi Go o
to. Gdy chcecie zawołać Mojego Syna, musicie po prostu wołać do Niego, aby zabrał
was do Swojego Miłosierdzia, a resztę pozostawcie Jemu. Oto szczególna Modlitwa
Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty 133 – Wołanie o powrót do Boga
Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która wyrzekła się Ciebie,
bo była ślepa.
Przebacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami,
które są bez znaczenia.
Pomóż mi zdobyć się na odwagę, aby iść u Twojego Boku, by przyjąć z
wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca i już nigdy
ponownie nie oddalić się od Ciebie. Amen.
Ci, którzy nie znają Mojego Syna, a którzy chcą zostać zabrani przed Tron Boga
Najwyższego, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty 134 – O wiarę w Istnienie Boga
O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.
Rozwiej wszystkie moje wątpliwości.
Otwórz mi oczy na prawdę o życiu po tym życiu i poprowadź mnie ku
drodze do Życia Wiecznego.
Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i przed dniem mojej
śmierci udziel mi Daru prawdziwej wiary. Amen.
Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski i tym, którzy je odmawiają, będzie ukazana Prawda, a ich serca zostaną napełnione wielką miłością, jakiej
nigdy dotąd nie doświadczyli na ziemi. Wtedy ich dusze zostaną oczyszczone.
Idźcie teraz, wiedząc, że gdy jesteście blisko Boga, zostaniecie pobłogosławieni
Łaską wielkiego pokoju.
Wasza umiłowana Matka, Matka Zbawienia
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„O Boże Najwyższy,
pomóż mi uwierzyć w Twoje istnienie”
(z Modlitwy Krucjaty 134 – O wiarę w Istnienie Boga).

„Przebacz mi zastępowanie Twojej Miłości
niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia”
(z Modlitwy Krucjaty 133 – Wołanie o powrót do Boga).
O tych orędziach – Księdze Prawdy
Otrzymuje je kobieta z Irlandii, katoliczka, mężatka i matka, która chce być znana
pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Twierdzi ona, że od 9 listopada
2010 roku otrzymuje z Nieba boskie orędzia. Globalne zmiany klimatu, przewroty polityczne, odstępstwo od wiary dokonujące się w Kościele katolickim, trzecia
wojna światowa, powszechny głód, nowy światowy porządek, znamię bestii i ujawnienie się antychrysta to tylko niektóre z tematów stanowiących treść tych orędzi.
Całość orędzi stanowi Księgę Prawdy i podkreśla nauczanie Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności. Te orędzia – przekazywane przez Boga Ojca,
Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą – skierowane są jednak do całej ludzkości. Ich
celem jest przypomnienie światu o Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, tak aby dusze
mogły się nawrócić i zostać zbawione, zanim nastąpi Dzień Sądu. Orędzia przygotowują ludzkość na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa, które jak mówi Jezus,
nastąpi za życia tego pokolenia.
Maria od Bożego Miłosierdzia zdaje sobie sprawę, że ci, którzy twierdzą, że
otrzymują przesłania boskiej natury, muszą być traktowani z dużą ostrożnością.
Niemniej to przesłanie jest paląco aktualne. Orędzia ujawniane są w szybkim
tempie, ponieważ, jak mówi Maria od Bożego Miłosierdzia, nie mamy wiele czasu – na skutek rozwoju wydarzeń na świecie – a ludzie mają prawo do poznania
prawdy, aby mogli zmienić swoje życie w nadziei, że będą zbawieni.
Rola Marii od Bożego Miłosierdzia jako osoby otrzymującej orędzia i proroka
jest jasna – mówi ona, że jak nakazuje jej Pan nasz, Jezus Chrystus, powinna zapisywać Orędzia i przekazywać je światu. To nie ona jest ich autorem – Autorem
tych orędzi jest sam Bóg.
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