
772. Nie bierz szczepionek! Zabiją cię… Ufaj Mi tylko! 

26 kwietnia 2020 r. - Słowa Jezusa przez siostrę Nana 

(Nana) Miałam serię snów i w dwóch z nich Pan mówił mi o koronawirusie. Obudziłam się z tym w 

duchu: „Polegaj na Jego miłosierdziu i dobroci do zbawienia, a nie na szczepionkach”. Byłam jednak 

tak zmęczona, kiedy mówił, i wróciłam spad jeszcze przez około 2 godziny. Kiedy się obudziłam, 

natychmiast przyszłam przed Jego oblicze, mówiąc… 

„Panie, przepraszam, że przychodzę do ciebie tak późno, proszę wybacz mi, czy jest coś, co chcesz 

powiedzied, Jezu? 

Jezus zaczął… „Moja umiłowana, wzywam cię, abyś ostrzegła Mój lud jeszcze raz. Wiem, jak bardzo 

jesteś zmęczona, ale szkolę cię w pracowitej etyce, która polega wyłącznie na Mojej łasce w twoim 

znużeniu. Zrozumiesz znacznie później i podziękujesz Mi, ponieważ będzie wiele długich nocy, kiedy 

wyruszysz w swoją misję, w której twoje ciało zostanie użyte, ale Ja będę tam, aby ci przypomnied i 

wylad Moje łaski na ciebie, abyś mogła nadal wytrwad i wiele zrobid. Wytrzymałośd, ukochana, 

wytrzymałośd. 

„Teraz wródmy do Mojego ludu, proszę, zważcie na to ostrzeżenie. Ponieważ blokada zostanie 

cofnięta w waszym kraju, tak wiele szczepionek i lekarstw zostanie wysłanych na testy. Postarają się 

to zrobid szybko, ze strachu przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa, a także ze strachu wielu 

pobiegnie po szczepionkę. 

„Nie, to nie jest znak, jak niektórzy powiedzieli, czas jeszcze nie nadszedł, ale ta szczepionka wpłynie 

negatywnie na układ odpornościowy, zamiast go budowad. Rozbije go, abyście byli bardziej podatni na 

plagi, które oni ponownie uwolnią na wasz naród. Nie ma to nic wspólnego z waszym rządem (USA) i 

urzędującym prezydentem, ale z tymi, którzy byli przed nim. 

„Moi ludzie, musicie pamiętad, oni mieli już ten plan dawno temu, czekali na ten czas, właściwy czas 

na realizację swoich planów dotyczących nowego ładu świata. Tak zwany „The Deep State” i wielu sług 

Szatana są tak sfrustrowani, ponieważ wciąż łagodzę każdy atak, każdy plan i napaśd , jaki zadają 

narodom i światu, aby przyspieszyd ich czas panowania, ale zapominają, że JESTEM Bogiem i JA mam 

nad wszystkim kontrolę. 

„Nawet nad nimi panuję, pozwalam na czasy i pory tych rzeczy, a oni działają pod Moją niebiaoską 

jurysdykcją, co do tego, na co pozwalam aby obudzid Mój lud i przywrócid wielu zagubionych do 

rozsądku. Dlaczego narody szaleją, a królowie ziemi staczają przegraną bitwę? W rzeczy samej, 

ostatecznie zwyciężę. 

„Jednak, Mój ludu, nie neguje to faktu, że naprawdę przychodzę, i są to znaki, które mają was 

przygotowad, abyście uwierzyli, gdy ujrzycie te rzeczy i nie będziecie się bali. To nie jest czas na 

powrót do biznesu jak zwykle, nie jest to czas, aby wrócid do swoich starych sposobów myślenia, nie 

jest to czas, aby wrócid do koła szczurów tego świata. 



„Nie, moi ukochani, to nie jest czas aby wracad do Egiptu. Wzywam was wszystkich z tej niewoli świata 

do Mojego serca. Wzywam was, abyście zobaczyli, co jest najważniejsze w waszym życiu… Wasze 

zbawienie i wasze rodziny. 

„Czy zdaliście sobie sprawę, jak ważne są wasze dzieci? Jak bardzo potrzebują waszego 

przewodnictwa i mądrości? Jak szybko dorastają i albo świat może ich uczyd, albo ja mogę przez was. 

Czy zdaliście sobie sprawę z chwil, które straciliście z nimi podczas gdy spędzaliście ten czas w pracy, 

koncentrując się na pracy, koncentrując się na wygodnym życiu i pozwalając systemom szkolnym 

wykonywad waszą pracę? Zauważyliście te rzeczy, moi drodzy? 

„Ten zakaz wyjścia (Lockdown) na które zezwoliłem, sięga znacznie głębiej, niż Mój lud widział lub 

zdawł sobie z tego sprawę. To rzeczywiście czas głębokiej refleksji, ponieważ będziecie odpowiedzialni 

za te małe dusze. Czy nauczyliście ich Moich dróg, czy pozwoliliście im usiąśd przed telewizorem i 

czytad książki tego świata i uczyd się z nich? Czy zdaliście sobie sprawę, jak cenny jest wasz małżonek i 

jak bardzo potrzebuje waszej miłości, pocieszenia, zachęty i wskazówek? Czy zdaliście sobie sprawę z 

tego, jak bardzo się oddalaliście? Jak pojawiły się myśli o nudzie i niezadowoleniu, co prowadzi do 

pożądania, a w koocu do romansu. Czy zdaliście sobie sprawę, że oni są kolejnym prezentem ode 

Mnie dla was? 

„Tak więc, mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak ja umiłowałem kościół, oddając za niego Moje życie, 

a żony, kochajcie swoich mężów, poddajcie się im, jak Mi się poddajecie. Bardzo szanuję te działania w 

małżeostwie i będę je błogosławił, gdy będziecie postępowad zgodnie z tymi praktykami i cnotami. 

„Tak więc, Moi drodzy, wzywam do głębokiego zbadania waszej duszy i waszej rodziny. Nie wracajcie 

do tego, jak rzeczy były kiedyś, ponieważ zmierzały w kierunku destrukcyjnej drogi, zamiast tego 

zwródcie swoje serce do Mnie, a serce swojej rodziny z powrotem do Mnie, prowadząc ich przez wasz 

przykład. 

„Nie pozwólcie, aby świat wszedł do waszego domu przez to, co oglądacie, słuchacie, czytacie i 

dyskutujecie w waszych rozmowach, raczej koncentrujcie się na Mnie i waszej miłości do siebie 

nawzajem. Nie bierzcie szczepionek, Moi umiłowani. Są przeznaczone i zawsze były używane do 

rozbicia rodzin tego świata. Gdy wstrzykną wam rzeczy poza waszą wiedzą, to ostatecznie zabije was 

w trakcie tego procesu. Kiedy plagi zbliżają się do waszego mieszkania, ufajcie wyłącznie Mojemu 

miłosierdziu i dobroci, aby było waszym zbawieniem, a Moje prawe ramię, aby było waszym 

wybawieniem. Bądźcie ludźmi, którzy znają swojego Boga, ufają Mu i pokładają ufnośd w Nim. ” 


