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Polacy, Moje drogie dzieci!
Wielu z was drży, myśląc o nadchodzących wydarzeniach. Do wielu z was szatan szepce słowa

zwodnicze. Mają one uśpić waszą czujność i odwrócić uwagę od pracy, którą wam Polakom
powierzyłem.

Do wszystkich, którzy wątpią lub lękają się zanadto, powiadam: wysyłam wam proroków nie po
to, żeby zło się dokonało, lecz po to, aby zło dokonać się nie mogło! Są oni teraz głosem wołających
na pustyni i od was zależy, czy głos ten odbije się echem na całym świecie, czy zniknie rozproszony,
nie znajdując nikogo, kto na niego odpowie.

Wy, którzy otwieracie serca, wy, którzy macie uszy do słuchania – słuchajcie, a nie pobłądzicie!
Fałszywych proroków i zwodzicieli poznacie po tym, że będą stali przede Mną [jak zasłona] i ponad
Moje słowo się wzniosą. Będą błyszczeć w świetle błysków lamp ludzkich, lecz gdy one zgasną,
zapadnie wkoło nich ciemność i rozleje się na tych, którzy ich słuchali.
– Będą niczym gwiazdy na ziemi, a blask ich zaślepi wielu fałszywym miłosierdziem.
– Będą oni prowadzić ku ciału, szczęściu i bogactwu na ziemi, by uśpić sumienia wasze.
– Będą oni stawiać wszystkich równymi, by zdobyć serca upadłych bez konieczności ich uzdrowienia.
– Będą to ludzie nieposłuszni Mojemu Kościołowi, o obliczach fałszywych. Pociągną oni wielu za
sobą, lecz tych to nie słuchajcie!

Moi zaś prorocy będą nawoływać do pokuty i prowadzić was ku odrzuceniu ciała, a ratowaniu
duszy.

Moi prorocy będą niewidoczni dla świata, lecz będą mówić, a głos ich, choć uciszany, dotrze do
wielu.

Moi prorocy będą wyśmiewani i zdeptani przez ludzi, będą wzgardzeni i wyszydzeni, lecz ich serca
będą niezłomnie trwały przy Mnie, bo wyprą się samych siebie, by iść za Mną i nieść krzyż, który z
miłością im dałem.

Moi prorocy będą biedni, skromni i mali, bo odrzucą skarby tej ziemi dla Królestwa Niebieskiego.
Moi prorocy będą was karcić słowem, by skruszyć wasze zatwardziałe serca, i idąc drogą pokuty

przyprowadzić do Mojego, pełnego przebaczenia.
Moi prorocy będą kochać swoją matkę Kościół i jej będą oddani.
Wysyłam ich, abyście w godzinie próby nie pobłądzili. Tych to słuchajcie!

Polacy, Moje ukochane dzieci, któreście tak wiele wycierpiały, znosząc wojny i wyniszczenia.
Polacy, Moje ukochane dzieci, wyście się Mnie nie wyparły, wyście Mnie broniły, przygniecione

ciężarem ze wschodu i falą szatańskich idei.
Polacy, Moje ukochane dzieci, krew waszych przodków odkupiła winy i stała się ofiarą, z której

wyprowadzę Iskrę.
Polacy, Moje ukochane dzieci, Moja Matka w waszym kraju zajmuje miejsce godne Królowej

Nieba nie tylko w Kościele, ale i w sercach waszych, a to tak bardzo napełnia Moje Serce radością!
Nie odchodźcie zatem od prawdy, idźcie drogą, którą wam wyznaczyłem, przylgnijcie do Mnie jak

dzieci. Dajcie prowadzić się Mojej Matce, która tak bardzo was kocha i nieustannie oręduje za wami.
Bądźcie wiernymi sługami, a Ja was przeprowadzę przez burzę, która nadchodzi.
Wam zatem powierzam zapowiedziane zadanie, nie lękajcie się, bo będę z wami aż do skończenia

świata.
Ja Jestem, który Jestem!
Ja Jestem Alfa i Omega!
Ja Jestem Początek i Koniec!

 


