
Trzymajcie w domach więcej wody i żywności. 
Nawracajcie się!

Ostrzegałem was 6 lat, ale tak naprawdę nie ja was ostrzegam. 
Od ponad 6ściu lat dostaję znaki od Pana Boga w Trójcy Świętej. 
Opisuję to wszystko na mojej stronie internetowej Jeździłem 
kilka lat po europie, a szczególnie po tym mieście. Rozdawałem 
ulotki, mówiłem z megafonu, który miałem zainstalowany na 
samochodzie, o karze jaką Pan Bóg zsyła na ludzkość, puszczałem 
pieśni Maryjne. Nadciąga straszliwa pożoga, wojna, apokalipsa!!!  
Pan Bóg dopuszcza do tej wojny, aby przebudzić ludzkość, a tym 
ratuje ludzkość od piekła, od grozy. 

Tą wojnę od lat przygotowują ludzie, którzy służą szatanowi – 
masoneria, iluminaci, aby wyniszczyć ludzkość. Inwestują ogromne 
pieniądze, aby zrobić zamęt na świecie. Ci ludzie od dziesięcioleci 
przenikali do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, aby go zniszczyć. 
Pełnią już najwyższe stanowiska Hierarchii Kościoła Rzymsko-
Katolickiego. Są biskupami i kardynałami. Zmusili oni papieża 
Benedykta XVI do abdykacji aby w to miejsce wynieść swojego 
człowieka, biskupa Franciszka Bergoglio. Człowieka, którego 
nazywacie papieżem jest masonem, sługą szatana!!! Ja myślałem 
kiedyś, że to są pomówienia na niego, dopóki nie przeprowadziłem 
śledztwa, a przy tym dostawałem znaki potwierdzające o nim, że 
to jest sługa szatana.

W mediach mówią i pokazane jest, że należy do masonerii, promuje 
homoseksualizm, mówi że piekła nie ma, klęka przed glinianymi 
bożkami. Na Mszy w Watykanie z jego udziałem śpiewają, 
wielbiąc lucyfera. Nie klęka przed Najświętszym Sakramentem, 
a w szczególności, gdy podnosi na Mszy Świętej Najświętszy 
Sakrament i Krew Boga. To wszystko pokazane macie na filmach w 
mediach, kilka filmów zamieściłem na mojej stronie. Ten człowiek 
niebawem zmieni Mszę Świętą, zlikwiduje całkowicie konsekracje.

www.apokalipsa-iskra.com.pl
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Pan Bóg Jezus Chrystus 25.11.2018 w przesłaniu do wizjonera 
„Żywy Płomień” ostrzega, że zostanie zmieniona Msza Święta. 
Matka Boża też ostrzega, zamieściłem ten film na mojej stronie, III 
Tajemnica Fatimska do końca nie została ujawniona. W tej tajemnicy 
jest opisane o dwóch papieżach, że jeden będzie pochodził od 
Pana Boga, a drugi od szatana. Chcę dodać, że kto przeprowadzi 
i zaakceptuję świadomie tą nową mszę szatańską, ten będzie 
bluźnił przeciwko Trójcy Świętej, a to będzie grzech przeciwko 
Panu Bogu Duchu Świętemu. Śledźcie przekazy wizjonera „Żywy 
Płomień”. Gdy wybuchnie wojna, zakopcie żywność, potworzą się 
grupy przestępcze, będą wyważać drzwi, szukając żywności. Gdy 
będzie się dzielić żywnością i wodą, będzie się w cudowny sposób 
rozmnażać na te słowa wiele razy dostałem znaki, gdy mówiłem 
o tym ludziom. Chcę was zachęcić dając świadectwo abyście się 
zainteresowali. W styczniu 2017 r. wróciłem z Syrii ranny. Szedłem 
2.5 miesiąca przez Liban i Syrię do państwa islamskiego nawracać. 

W syryjskim więzieniu przesiedziałem 11 miesięcy. Jakbym nie 
dostał siły od Pana Boga Ducha Świętego, było to by niemożliwe, 
co do tej pory zrobiłem.

Ostrzegajcie wszystkich o tym niebezpieczeństwie!

Dodaję kilka zdań Pana Boga Jezusa Chrystusa, które 
skierował do wizjonera Żywy Płomień 25.01.2019 
„Niebawem Ręka Bożej Sprawiedliwości uderzy z pełną 
mocą na całą grzeszną ludzkość. Nie muszą się bać ci, co 
żyją sprawiedliwie i pobożnie, lecz tylko ci, co są pełni 
wiarołomstwa i wszelkiej nieprawości.”

Pan Jezus ukazał się na niebie we Włoszech w marcu 2019. W 
mediach jest o tym bardzo głośno. Ten artykuł zamieściłem 

na mojej stronie.

Z Panem Bogiem


