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Proroctwo z lat 2010, 2012 i 2014
zaczerpnięte z najważniejszych Orędzi dla świata na koniec czasów
przygotowujących nas na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa
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(...) Wprowadzane są złe prawa i przedstawiane ludzkości tak, jakby były w
jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe reżimy, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych religii i innych doktryn. Nigdy
wśród Moich dzieci nie było tak wiele zamieszania. (...)
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(...) Ostrzeżenie przed ogólnoświatowymi szczepieniami
(...) Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli narzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym globalnym inicjatywom szczepień, których
zamysł może się wydawać pełen współczucia. Miejcie się na baczności. Te
grupy zmawiają się, aby kontrolować tak wielu ludzi, jak to możliwe – państwo za
państwem. Nie lękajcie się, ponieważ będę chronił Moich wyznawców, którzy się
do Mnie modlą. Módlcie się także za te dzielne dusze spośród was, które zdecydowały się szerzyć prawdę. Z wielu z tych ludzi się śmieją, ale oni w większej
części mówią prawdę. (...)
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nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek
widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
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Fragmenty orędzi i nagłówki zamieszczone w tej ulotce zaczerpnięto z
wydania książkowego Księgi Prawdy. Ta pięciotomowa publikacja zawiera
orędzia przekazane w latach 2010-2015 przez Najświętszą Trójcę i Matkę
Bożą irlandzkiej katoliczce znanej pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Podkreślają one nauczanie Kościoła katolickiego, zawierają duchowe
wskazania i proroctwa. Zobacz strony internetowe:
KsiegaPrawdy.pl ● JezusDoLudzkosci.pl ● Paruzja.info
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