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Wielkie Ostrzeżenie - Mały Sąd Ducha Świętego

„Po wypełnieniu się wszystkich wstępnych znaków, nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. Pojawi się Świetlisty Krzyż
na niebie, z miejscami ran Bożego Syna. Widoczny będzie dla każdego żyjącego człowieka. Każdy żyjący
człowiek ujrzy rzeczywistość Nieba i stan swojej duszy, ale oczyma Boga oraz miejsce przeznaczenia na daną
chwilę. Po nim zostanie troszeczkę czasu, do namysłu i podjęcie decyzji, po której chcemy być stronie, czy po
stronie Boga, czy po stronie Belzebuba. Innego wyboru nie będzie. Wbrew pozorom dla wielu wybór nie
będzie prosty. Później będzie tylko „żniwo”: nastąpi „wielki odsiew”. Przeznaczeni na pierwociny Nowej,
Bożej Ery będą zachowani. Pozostali, wraz z niektórymi niewinnymi, będą ofiarą całopalną.
Od Wielkiego Piątku 2011r. rozpoczęło się odliczanie do pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń,
Małego Sądu Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi. Czas się
zatrzyma w momencie Sądu Przedwstępnego, czyli Małego Sądu Ducha Świętego. W tym czasie człowiek
otrzyma chwilę na zastanowienie się i dokona swojego wyboru. Każdy żywy człowiek, żyjący na zamieszkałej
ziemi dowie się całej prawdy o sobie samym, gdyż sumienia ludzkie zostaną prześwietlone Bożym Światłem.
Cały świat będzie w szoku, lecz demon nie pozwoli wyrwać sobie ludzi, którzy się jemu dobrowolnie oddali.
W tym czasie, gdy on się zacznie, zatrzyma się czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz,
dokonają zawieszenia wszelkich funkcji życiowych ludzi. Na tę chwilę zatrzyma się całe stworzenie
materialne. Dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie
Stróżowie przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Jezusa
Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd zewszechmiar sprawiedliwy. Każde ujrzy przekrój całego
swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskonalszej, bo Bożej Sprawiedliwości.
Każdy pozna werdykt, podsumowanie wszystkich dokonań. Aniołowie Stróżowie odprowadzą wszystkich na
miejsce przeznaczenia.
Na obecną chwilę, brud ludzkich serc jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że
 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki.
 Jedynie 0,12% z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba. Ci będą przeszczęśliwi, widząc Bożą
nagrodę za swoje cnotliwe życie.
 Pozostali (19,88%) usłyszą, jako werdykt – czyściec.
Wielu z tych, co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż
po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich powróci w miejsce, które przed chwilą
oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z
możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.
Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając
się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie
te dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie.
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Większość ludzkości nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego
wyboru, jakiego dokonali. Zapomną oni szybko, co widzieli, ponownie oszukani przez tego, komu służyli. Ci
będą działać prześladując innych.
Po Małym Sądzie Bóg pozwoli ludzkości dokonać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby
ponownie zadecydować, po czyjej stronie chcą być i co chcą zrobić ze swoją duszą. Dopiero po tym czasie
zezwoli demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy. Niszczyć będą
oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach.
Mały Sąd przekona świat o grzechu, o jego skutkach i spustoszeniu, jakie on zdziałał. Niektórzy wątpią w to,
że taki Sąd w ogóle nastąpi i mówią, że nie ma mowy o tym w Piśmie Świętym. Toteż są w błędzie, bo
wczytajcie się w Nowy Testament, w Listy i Dzieje Apostolskie, a znajdziecie obszerne fragmenty mówiące o
tym. Dopiero „Mały Sąd” podzieli wszystkich na dwa obozy: ludzi Boga i ludzi diabła. Po podzieleniu świata
na dwa obozy, obóz dobra będzie realizował całą Wolę Bożą. Po obu stronach będą kapłani i hierarchia, lecz
Bóg będzie jedynie po stronie dobra, a nie zła. Wszelka „uczona wiedza” utraci jakiekolwiek znaczenie.
Wielu się znajdzie takich, co pójdzie za złym duchem, także spośród duchowieństwa i hierarchii. Ci,
wybierając w ten sposób, popełnią grzech przeciwko Duchowi Świętemu, wybierając już za swojego życia
wieczność, jakiej będą zażywać – piekło.
W tym czasie będzie bardzo wielu spowiadających się. Każdy będzie ostrzeżony w stosowny, ale bardzo jasny
sposób tak, że będzie mógł sam zdecydować o swojej dalszej przyszłości. Ci, co posłuchają wskazówek, ostaną
się.”
„Proszę was dzieci, rozpocznijcie już wielkie przygotowanie na przyjęcie Pełni Łask Ducha Świętego.
Druga Pięćdziesiątnica nastąpi tuż po Małym Sądzie, jest to ściśle powiązane ze sobą. Niech wasze
przygotowanie się do zesłania Łask Ducha Świętego będzie polegało na większej i częstszej modlitwie do
Niego, na przyjmowaniu Jego Świętych natchnień, na szerzeniu Jego czci i chwały.”
Dlaczego nastąpi Ostrzeżenie
 Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje
 Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy
 Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła
 Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i
błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy
 Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia
 Aby umocnić wiarę wśród wierzących
Co poprzedzi Ostrzeżenie
 Dwie komety zderzą się na niebie
 Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie.
Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa
 Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się
 Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale
takiego nie będzie
 Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i
Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa
Co się wydarzy podczas Ostrzeżenia
 Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem.
Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko, że tym razem jeszcze nie będzie
wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie
 Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd
 Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im
ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie
 Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem, – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu
 Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości
 Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę.
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Co należy uczynić przed Ostrzeżeniem
 Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które
być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować
 Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i
skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów
Wiarygodne źródła informacji
Pierwszym, podstawowym i najważniejszym źródłem informacji na temat przyszłości (i w ogóle na każdy poważny temat) zawsze była, jest i dalej
pozostanie BIBLIA. Przede wszystkim, oczywiście, Apokalipsa i Księga Daniela, (które skrupulatnie wypełnia się w tym czasie), ale nie tylko, bo
zapowiedzi o losach świata można znaleźć w bardzo wielu księgach, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. „Czytajcie właśnie te księgi i
proście Ducha Świętego o światło, a będzie wam dane wiele zrozumieć z tego, co jest w tych Świętych księgach zapisane”. Nie ma żadnej
wątpliwości, że wszystko, co jest tam zapowiedziane, wypełni się w swoim czasie: „wszystkie pisma muszą się do końca wypełnić”. Problem,
jednak, w tym, że trudno często zrozumieć, co dokładnie znaczy ten czy inny obraz lub alegoria. Znaczną pomoc można znaleźć, czytając
rozważania Ojców i Doktorów Kościoła oraz innych natchnionych autorów, ale oni żyli dość dawno temu i dlatego nie mogą wytłumaczyć nam to,
co jest związane ze współczesnością.
Natomiast, współcześni prorocy (Widzący i Słyszący), w liczbie około 3 tysięcy obecni dziś na całym świecie, w tym w Polsce, oraz już zabrani do
domu Ojca, którzy żyli w ostatnim stuleciu, opisują wszystko o wiele precyzyjniej i ze szczegółami, nieraz zaskakującymi i nie do wiary. Brakuje im
tylko kolejności wydarzeń, co postaraliśmy się uzupełnić, systematyzując proroctwa i przepowiednie logicznie według tematu i domniemanej
kolejności. Głównym kryterium zaś, potwierdzającym ich prawdziwość, zawsze jest zgodność z Biblią oraz nauczaniem prawdziwego Kościoła (nie
koniecznie z opinią niektórych Księży, nawet hierarchów, zwłaszcza uwikłanych i skorumpowanych).
„...Niech nikt nie ma wątpliwości, że może znaleźć Prawdę w Księdze Mojego Ojca, Najświętszej Biblii. Słowo jest tam dla wszystkich, żeby je
poznawali i tak jest od wieków. Pismo Święte zawiera Prawdę, a wszystko, czego oczekuje się od ludzkości, zostało odsłonięte na jego stronach.
Wszystko, co wypływa z ust proroków i Moich uczniów, którzy są kierowani przez Ducha Świętego, jest w nim zawarte. Prawda zawarta jest w
Słowie, – którym jest – Księga Mojego Ojca. Dlaczego więc człowiek poddaje w wątpliwość wiarygodność Słowa? Wszystko dane człowiekowi dla
dobra jego duszy można znaleźć w Piśmie Świętym. Prawda jest przyswajana przez dusze na różne sposoby. Ci, których dusze są pokorne i którzy
przyjmują Słowo Boże, nie kwestionują go. Inni biorą je i odrzucają jego części tak, aż nie przypomina już Prawdy. Następnie są ci, którzy nigdy
nie zaakceptują tego Słowa, ponieważ niewiele ich ono interesuje. Widzą Prawdę zawartą w Piśmie Świętym, wyłącznie, jako folklor. Dziś o wiele
mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek. Ci, którzy wybierają tylko te części, które odpowiadają ich stylowi życia, odchodzą od Bożych
Praw, gdyż one ich nie pociągają. Prawda, której się dzisiaj naucza, jest tylko cieniem tego, co jest zawarte w Biblii. Mówię wam teraz o Prawdzie
z trzech powodów. Po pierwsze, abyście przypomnieli sobie o Słowie Prawdy – zawartym w Księdze Mojego Ojca. Po drugie, abyście sobie
uzmysłowili, że nie możecie na nowo napisać Słowa Boga. Po trzecie, żebym mógł karmić dzieci Boże Słowem Bożym tuż przed tym, zanim je wam
zabiorą. Czynię to teraz poprzez Księgę Prawdy, która została wam obiecana przez proroków. Jeśli Prawda wam nie odpowiada, to nie
przyjmiecie Słowa Bożego. Jeśli nie przyjmiecie Słowa Bożego, to nie będę mógł zabrać was do Mojego Nowego Królestwa i przynieść wam
zbawienia, które wam obiecałem, kiedy umarłem za wasze grzechy na Krzyżu
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