Conchiglia

Prawdziwe Oblicze
Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Ruch Światowy założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Doskonałej,
Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy - Meksyk.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa
z Papieżem na czele.
W posłuszeństwie tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa,
Syna Bożego, który Sam jest Bogiem, w Świętej Ewangelii.
Prawdziwe Oblicze Najświętszej
Maryi Panny, Naszej Pani z
Guadalupe, Królowej Wszechświata

Tysiąclecia… które zaczęło się od ciebie
« siódmego kwietnia dwutysięcznego roku »…
« Dwunasty Rok Trzeciego Tysiąclecia po Conchiglii ».
A teraz powiedzą:
« Conchiglio… zbluźniłaś… zasługujesz na śmierć ».
Jakie to dziwne… powiedzieli to samo Jezusowi:
«… na śmierć… zbluźniłeś ».

07 kwietnia 2012 - 05.45 - Trójca Przenajświętsza
12. Rocznica Objawień
„ Z Jedności zostałaś wezwana
aby przedstawić Nas Światu…
temu Światu… który dziś jeszcze ocieka krwią…
krwią dzieci Bożych… których Lucyfer nienawidzi i nie chce… aby zamieszkiwały Świat.
Z Jedności zostałaś wezwana…
dla najważniejszego Dzieła Trzeciego Tysiąclecia…
Tysiąclecia… które zaczęło się od ciebie « siódmego kwietnia dwutysięcznego roku »…
« Dwunasty Rok Trzeciego Tysiąclecia po Conchiglii ».
A teraz powiedzą:
« Conchiglio… zbluźniłaś… zasługujesz na śmierć ».
Jakie to dziwne…
powiedzieli to samo Jezusowi: «… na śmierć… zbluźniłeś ».
Conchiglio…
to… co ci powiedzieliśmy… to są « wysokie Słowa »
Słowa… które zburzą zrujnowaną Świątynię… którą jest obecny Kościół…
Słowa… które wchodzą do Świata jak « eksplozja atomowa »…
Słowa… które sprawiają… że Ziemia drży
gorzej… niż gdyby było trzęsienie ziemi światowe i niszczycielskie do entej potęgi.
Conchiglio…
nie myśl… pisz
nie obawiaj się… pisz
i pozostań wierna obietnicom
pozostając w Naszej Woli Boga Jednego i Trójjedynego
który może sobie pozwolić na powiedzenie i stworzenie wszystkiego
i Bóg zdecydował się stworzyć « Nowy Dzień »… który Nowy Świt objawi.
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Będzie wielu niedowierzających… lecz będą tacy… którzy zrozumieją.
Nie obliczaj czasu… odmierzając go tak… jak cię przyzwyczajono…
musisz się wysilić… by odmierzyć go na sposób Boży
ponieważ to… co będzie… już JEST…
zawsze było…
Jest Ab Aeterno.” 1
1 Jest Ab Aeterno [od Wieczności]

07 kwietnia 2012 - 06.10 - Jezus
12. Rocznica Objawień
„ Nawet twoje atomy zaniemówiły… Conchiglio…
twoja istota jakby zamroziła się.
Trudno jest znaleźć słowo zrozumiałe dla wielu.
Zatem… pozwól… że powiem ci po prostu…
« mamo… kocham cię… czuję się twoim Synem
ponieważ matką jest Mi ten… kto czyni wolę Ojca Mego.
Tak… czuję się twoim Synem
ponieważ kochasz Mnie jak Boga… a jednak czujesz Mnie jak twego syna…
ponieważ nosisz Mnie w sobie w sercu
ponieważ bronisz Mnie przed Światem
ponieważ chronisz Mnie w Moim Kościele
ponieważ podajesz Mnie Światu… aby dać Mnie poznać i posłuchać…
ażeby Ludzkość opamiętała się i naśladowała Mnie.
Tak… czuję się twoim synem
ponieważ znosisz Moje cierpienia znoszone z miłości do Ludzkości.
Tak… czuję się twoim synem
ponieważ wzruszasz się za każdym razem… kiedy Mnie widzisz i kiedy Mnie słyszysz.
Tak… czuję się twoim synem
ponieważ zachowujesz się jak niespokojna mama…
oczekująca… aby ponownie Mnie zobaczyć i ponownie mieć Mnie przy sobie.
Oto jestem… mamo Conchiglio…
teraz jest tak… jakbym do ciebie dzwonił…
zadzwoniłem do ciebie… aby ci powiedzieć…
cześć… mamo… bądź pogodna… bo zamierzam przybyć… jestem już w podróży
powiedz o tym również Moim braciom i siostrom… że przybywam.
Tak… wasz Jezus Przychodzi… wraca do Domu… by was odwiedzić
ponieważ powiedziałem wam… że przygotuję miejsce dla was wszystkich.
Otóż… miejsca są gotowe…
oczekują… aby być zajęte i przeżywane w Prawdziwym Życiu w Bogu.
Ja… Jezus… który z Trójcy przemówiłem… błogosławię cię… Conchiglio
i błogosławię wszystkie Moje dzieci i braci
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego
i przypominam ci… że Ja przyszedłem… aby Uwielbić Ojca
a ty… aby Uwielbić Matkę.”
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07 kwietnia 2012 - 06.40 - Najświętsza Maryja Panna
12. Rocznica Objawień
„ To ja… Mama Maryja… Conchiglio…
i dziś Kościół upamiętnia głęboką ciszę.
Ciszę… która « pochodzi od Nadziei »
« owocu » Wiary w Słowa Mojego Syna
który powiedział… tak… nie płacz… Mamo… Ja Zmartwychwstanę.
Jest to ważny dzień… który « poprzedza Zbawienie Wieczne ».
Tak… tylko jeśli ma się Wiarę i wierzy się w Jezusa będzie się miało Zbawienie
a Zmartwychwstanie Jezusa jest dowodem na życie… które nie kończy się
ale dalej trwa i rozszerza się oraz ewoluuje z jednej Planety na drugą…
z jednego Wymiaru na inny Wymiar… bez ograniczeń czasu.
Conchiglio…
musisz widzieć Stworzenie jak « Koło »…
wiele razy mówiło się o « Kole ».
Każdy promień « Koła » Bożego przedstawia jeden Wymiar.
Wszystko jest zawarte w tym « Kole » Bożym
i Bóg je kontempluje… ponieważ je obejmuje.
W jego wnętrzu…
Całe Stworzenie w Wiecznej Teraźniejszości Bożej istnieje i żyje
a « Koło » kręci się… nieprzerwanie kręci się…
ponieważ również Czas nie-czas kręci się.
Czas nie idzie w linii ciągłej i prostej… lecz kręci się.
Przestrzeń nie idzie w linii ciągłej i prostej… lecz kręci się.
Jako w Niebie… tak i na Ziemi…
na Ziemi « Koło »…
ale najpierw w Niebie « Koło Kosmiczne ».”

___________________________

wyjęte z:

OBJAWIENIA danego Conchiglii
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Witaj, Mój Panie

« Il Grande Libro della Vita »
« Wielka Księga Żywota »

Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia
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