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There are no translations available.

„Namaszczony” ratunkiem dla
Polski

Wezwanie Pana Jezusa do modlitwy za "Namaszczonego", by Naród Polski poprowadził w
mocy Ducha Świętego.

„Namaszczony” ratunkiem dla Polski

Orędzia współczesnych proroków mówią, żeÂÂÂ „Namaszczony” to osoba współczesna
wybrana przez Boga, nie będąca politykiem, ani duchownym, przez którą ma się dokonać
wprowadzenie nowego Bożego systemu władzy w Polsce i w innych ocalałych narodach.
Chodzi tu o uznanie praw Boga w całym życiu społeczno-politycznym.
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Pierwsze wzmianki o tym, że przyjdzie taki czas, że Narodem Polskim będzie rządzić „król i
/Jezusa/ wierny wybraniec, włodarz posłuszny, włodarz roztropny
”
zapisała w w latach 1982r.-1983r. mistyczka szczecińska Zofia Nosko - "Centuria". Według
zapisów, będzie On pochodził z Narodu Polan, który jest Narodem wybranym, mieszka w sercu
Europy. Przez wieki był uciemiężony i ugniatany przez niesprawiedliwość,ÂÂÂ kłamstwa i
jażmo czerwonego szatana-diabła. Teraz przychodzi ten czas, że zostanie napełniony radością
i pokojem i dobrymi sercami.

23. VIII. 1982

„Zbliża się chwila, że radością zapłonie serce ukoronowanej głowy, syna wybranego
spośród narodu Polan. Mąż to jest młody, pełen dobroci, postawy wyniosłej i słusznej.
Zna działanie krwawego łupieżcy i mocno boleje w sercu swoim. Wzrok męża tego płonie
miłością i łagodnością, zrozumieniem wszystkich i poszanowaniem każdego człowieka.
Złota korona królewska założona zostanie na jasnej głowie wielkiego władcy, którego
przymioty będą: łagodny, dobry, prawy i wielce szanujący prawa Boże. Będą go nazywały
narody królem o Jasnych włosach i jasnym sercu.

Wówczas to wszyscy Słowianie pobiegną, popłyną do króla Polski/ prosząc go o opiekę,
zaprowadzenie prawdziwego Bożego ładu w ich krajach i domostwach. Nastąpi wieczysta unia
— zgodaÂÂÂ między narodami. Wikariusz będzie go miał za najlepszego syna. Amen.

Opis koronacji króla i dziedzica Narodu Polskiego

21.IX.1983

Jeden z Aniołów Bożych, głosem bardzo donośnym, jak huczący wodospad, zawołał:
Czas już, przyjdź, byś został namaszczony olejkiem chwały Bożej! Drogą, która wiodła od
ziemi ku górze, do Nieba, szedł wysoki, chudy mężczyzna, blondyn z długimi, na ramiona
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spadającymi włosami. Jest w białej szacie lnianej, przepasany rzemieniem, boso. Ukląkł
przed Aniołem Bożym, który wziął koronę z rąk Pana Jezusa i trzymał nad głową tego
mężczyzny. Ten wcale nie ucieszył się, że został królem — płacze głośno. Płaczem
wstrząsane są chude jego ramiona, szlocha głośno. Matka Najświętsza z kryształowego
flakonika leje olejek na jego głowę. Olejek ten spływa strużkami na ziemię. Ziemia wokół
jest bardzo sucha, widzę ją spopielałą, spaloną, wkoło ruiny, zgliszcza, kratery ziejące
jeszcze ogniem, wszędzie popiół. Tam jednak, gdzie spłynie kropelka świętej oliwy,
powstaje życie, zielona trawa, kwiaty, owady, motyle, ptaki.....

Oto przychodzi król i dziedzic z narodu ugniatanego i umęczonego. Przed nim idzie
wielka chwała Boża, pełna radości i wolności, niosąc w te dni sercom zgłodniałym Słowa
Bożego Świętą Ewangelię, która była zamknięta dla wielu ludów i narodów leżących pod
rządami czerwonej bestii szatana-diabła. Czas już oświecić je Słowem Bożym. Niech
obejmie światło Boże wszystkie ludy i wszystkie serca dręczone przez złego ducha
zakłamaniem walką z Bogiem. Niech złamane zostanie godło złego ducha i wszyscy
Aniołowie mówili: amen, amen, bardzo głośno. Głos ich był jak szum wodospadu,
potężny, wstrząsający całą ziemię i z ucisku wielkiego wyłoniły się tysiące, tysiące,
tysiące ludu, który
szedł do nowego pomazańca Bożego, sta
wał przed nim i brał światło Boże z rąk jego w postaci palącej się świecy jak księga.
Ten widok był bardzo piękny. Każdy klękał i modlił się do Boga jak umiał, wszystkimi
językami.

Drugim źródłem informacji o nowym pomazańcu Bożym jest mistyk Adam – Człowiek. Oto opis
jego wizji.

Adam-Człowiek 30. sierpnia 2011

"Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu stanął koło mnie święty Anioł, który trzymał w
ręku jakby świetlisty miecz. Światło tego miecza było takie samo jak światło wychodzące z
Hostii w monstrancji. Anioł spojrzał na mnie i powiedział:
Nie lękaj się niczego, człowiecze! Choć za mną!..... Nagle znalazłem się w kaplicy Cudownego
Obrazu. Nad tabernakulum stał złoty Tron, a na nim siedziała Matka Boża. Miała na głowie złotą
koronę, a w prawej ręce trzymała berło. Przed ołtarzem klęczał mężczyzna ubrany na biało,
jakby w albie. Miał twarz zasłoniętą rękami.
W
kaplicy był tłum ludzi, unoszących ręce z różańcami. Tuż za tym mężczyzną klęczał młody
biskup, lecz nie wiem kto to był. W pewnym momencie dwóch wielkich Aniołów podeszło pod
tron Matki Bożej i rozłożyło flagę Polski pod Jej stopami, a kolejnych dwóch Aniołów złożyło na
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niej insygnia królewskie: koronę, berło i jabłko. Wtedy ludzie w kaplicy zaintonowali Apel
Jasnogórski......Anioł dotknął mojego ramienia i nagle zauważyłem katedrę na Wawelu.
Znalazłem się w kaplicy koronacyjnej i zauważyłem tego samego mężczyznę, klęczącego
przed ołtarzem.
Koło niego klęczało 12 innych mężczyzn, trzymających w rękach miecze. Za tymi mężczyznami
klęczało dwóch biskupów, lecz twarzy ich nie rozpoznałem. W kaplicy oprócz nich nikogo nie
było.
W pewnym momencie na ołtarzu ukazał się Pan Jezus w czerwonym płaszczu. Miał
cierniową koronę na głowie. Wyciągnął ręce, a promienie z Jego rąk spływały na
mężczyznę klęczącego przez ołtarzem.
Słyszałem, jak Pan Jezus powiedział:„
Wstań i podnieś się z prochu. Ja ciebie namaściłem, abyś zaniósł świadectwo Mojego
słowa dla tego narodu. Mów w Moim Imieniu i w imieniu Mojej Matki. Bądź sprawiedliwy i
odważny. Pod Moją koroną i moim berłem używaj mądrości dla umocnienia Mojego
narodu”......
Namaszczony pochylił swoją głowę aż do ziemi i powiedział:
„Boże i Królu, przyjmij hołd Twoich poddanych, którzy korzą się przed Twoim Tronem.
Pod Twoje stopy składa swoją koronę Orzeł Biały. Królem jesteś i niech Twoje Królestwo
rozszerza się dla Chwały Twojego Ojca w całej Rzeczypospolitej. Przebacz nam nasze
grzechy i w swojej łaskawości błogosław nam, abyśmy mogli pełnić Wolę Twoją”.

Pan Jezus pobłogosławił Namaszczonego i powiedział: „Unieś głowę”. Widziałem, jak Pan
Jezus mówił coś do niego, lecz teraz nie wolno mi tego napisać. Anioł, który był przy mnie cały
czas, okrył mnie jakby światłem i znowu znalazłem się w kościele przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem.

Obecne wołanie o modlitwę za „Namaszczonego”

Nadszedł czas intensywnej modlitwy za „Namaszczonego”, aby się wypełniły plany Boże w
naszej Ojczyźnie. Oto zapisy Adama Człowieka, Cypriana Polaka oraz AMM od Apokalipsy,
potwierdzające to modlitewne zadanie dla Polaków.

Adam Człowiek:

12XII2011r. Teraz, w chwili decydującej, Bóg przygotowuje „namaszczonego” dla
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waszego narodu, na którego spłynął już olej Bożego posłannictwa”. /”Anioł Stróż Polski”
Orędzia dla Polski Polaków (2009-2014) str.83.

12III 2012r.ÂÂÂ Anioł Stróż Polski: Módlcie się za „namaszczonego”, którego chwila
nadejścia jest bliska. Jego poprowadzi Duch Święty, który przemieni oblicze waszej
umęczonej ziemi”.ÂÂÂ /j.w. str.95/.

Przekaz od Matki Bożej do Cypriana Polaka - Sobota, 19 marca 2022

To Ja, Matka Boża. Przychodzę do Ciebie w tę sobotę Wielkiego Postu, bowiem jest taka
potrzeba, dla Ciebie i dla Polski.
Natchnienie, które daję Andrzejowi jest prawdziwe
, aby wszyscy modlili się jedną dziesiątką różańca codziennie za Namaszczonego i
Ciebie, bowiem rzecz jest bardzo pilna. Musicie móc: Namaszczony i Ty, wkroczyć gdy
będzie taka potrzeba, w jednej chwili można rzec. Czas jest bardzo bliski.

Zwłaszcza, Ty, Cyprianie, potrzebujesz modlitwy, aby uzyskać obiecane dary dla Ciebie i dla
Polski. Rzucanie ognia z rąk, nadludzką siłę, odporność na kule i wszelką broń ludzką. Bowiem
jesteś bardziej skłonny do złego niż przeciętny Polak inteligent, także ten letni i nie chodzący do
kościoła. Ta Twoja skłonność do złego jest potrzebna na bliską już przyszłość, lecz zarazem
utrudnia Ci trwanie na Twojej drodze, drodze, którą dał Ci Pan Jezus i Trójca Przenajświętsza.
To wielki zaszczyt być gniewem Boga Ojca. Zasmucasz Nas, Mnie i Trójcę Przenajświętszą
swoją złą dyspozycją, bo możesz i musisz się bardziej starać.

Jednakże nawet gdybyś się bardzo starał to, modlitwa za CiebieÂÂÂ wszystkich ÂÂÂ
zwolenników przekazów winna być codzienna, codziennie dziesiątek różańca. Za
Namaszczonego
, choć on trwa we właściwej łączności z Bogiem, to jego zadanie i odpowiedzialność jest wielka.
Bez Ciebie Bóg w swoich planach dla Polski może się obejść.
Namaszczony jest niezastąpiony można rzec.
Jednak Bóg nie chce zmieniać swych planów względem Ciebie. Nie byłoby też słuszne, aby
Namaszczony był odpowiedzialny za rzeź, która pod Twoją wodzą ma być dokonana. On
miałby do tego odrazę, Ty jej nie masz. Mówiliśmy już o tym. Dostaniesz jeszcze jedną szansę,
pilnuj się więc bardzo. Ten dziesiątek różańca jest niezbędny. Niechaj czytelnicy pamiętają o
tym i nie zaniedbują tego, bo to bardzo ważne. Amen.
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- Dziękuję Najświętsza Dziewico. Dostałem potwierdzenie. Otrzymał Cyprian Polak

- marca 19, 2022

AMM od Apokalipsy:

20III 2022 r. To mówi Anioł Stróż Polski AVE: Do Niej wznosić modły, prośby, błagania.
Zachować się w cnocie, umocnić wiarę i miłość. Modlić się o łaskę wypełnienia Woli
Bożej,
za Cypriana Polaka, który
jest„Gniewem Boga Ojca”, oraz Namaszczonego, który poprowadzi lud mocąÂÂÂ
Ducha Świętego i za przyszłego papieża.
Najlepiej różańcem świętym. Ufać bezgranicznie. Otrzymaliście wiele pouczeń co do
czasów apokaliptycznych. Czuwam nad wybranym Narodem -ÂÂÂ Nowego Jeruzalem,
któremu na imię Polska.

Wszystkich, dla których Ojczyzna jest dobrem najwyższym, zapraszamy do intensywnej
modlitwy. Tylko interwencja Boża daje nam gwarancję, oprzeć się wrogom Polski.

ÂÂÂ
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