
Prześladowanie prawdziwych wizjonerów 

Orędzie nr 23 z serii Ostrzeżenie 

poniedziałek, 29 listopada 2010, godz. 12.48 

Moja córko, napisz to, aby ostrzec świat przed prześladowaniem, 

zadawanym Moim wybranym duszom, posłanym na świat, aby dzielić się 

prawdą i ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem. 

Zauważysz, że Moi wybrani wizjonerzy i prorocy są tymi, którzy zostaną 

bezpośrednio odrzuceni przez fałszywych proroków. Te Moje piękne 

dusze, wybrane dzięki ich prostemu oddaniu się, będą cierpieć w jedności 

ze Mną odrzucenie, jakie cierpiałem z rąk ludzkości. 

Ci, którzy cierpią we Mnie, ze Mną i z Mojego powodu, są prawdziwymi 

prorokami. To są dusze, które będą dręczone, wzgardzone i potępione 

bezpośrednio z Mojego powodu. Będą także odrzuceni przez Mój własny 

Kościół, ale nie przez wszystkie Moje wyświęcone sługi. Moi oddani 

naśladowcy, którzy podążają wiernie za Moimi naukami, też będą kuszeni, 

aby ich odrzucić, aż do czasu kiedy prawda powoli ich oświeci. 

Od samego początku, kiedy posyłałem proroków na świat z Mego 

Miłosierdzia, aby przypominać wam Moje nauki, bardzo niewielu z nich 

wierzono. Wielu było wzgardzonych i postrzeganych jako ci z wybujałą 

wyobraźnią, depresją, albo potępianych jako niosących zamęt. Większość 

tych proroków było onieśmielonych, kiedy doświadczali po raz pierwszy 

boskiej obecności. Wielu z nich wątpiło w te mistyczne przeżycia przez 

jakiś czas, zanim zaakceptowali ich autentyczność. Powoli odsłaniali 

innym to, co ich spotkało. Zajmowało im to czas, aby to wszystko przyjąć. 

Wszystkie Moje wybrane dusze po zaakceptowaniu Mojego wezwania 

były zniechęcane do ujawniania tych przesłań czy Moich poleceń, nawet 

przez Moje wyświęcone sługi: zakonnice, księży, biskupów i kardynałów. 

(Prorocy) czuli respekt przed nimi i w swoich sercach wiedzieli, że na 

pytania im zadane będzie ciężko odpowiedzieć. Wielu wezwanych nie 

wyjawiło orędzi, jakie otrzymywali, i przy udziale modlitwy i osobistego 

cierpienia wykonywali swoje obowiązki wobec Mnie. 

Innym, którzy ujawniali przesłania, tak jak byli poinstruowani przez Moją 

Błogosławioną Matkę czy przeze Mnie, też nie wierzono. Dopiero 



poprzez Boskie manifestacje, które stawały się dowodem, wierzono tym 

prorokom. 

Wzywam wszystkich Moich naśladowców, aby się wsłuchali w swoje serca. 

Popatrzcie na przesłania, szerzone przez Moich drogocennych 

wizjonerów i proroków. Te przesłania są wam dawane z czystej miłości, 

aby prowadzić was i ocalić wasze dusze. Taki jest ich cel. Jeżeli 

zdecydujecie, że nie są one boskiego pochodzenia, to módlcie się o 

prowadzenie. Jeżeli uznacie, że są, to wtedy módlcie się za Moich 

wizjonerów, aby byli wysłuchani. 

Teraz pozwólcie Mi powiedzieć o oznakach tego, kiedy Moi prawdziwi 

wizjonerzy są prześladowani. Naśladowcy kusiciela, widząc ich światło, 

wezmą ich na swój cel, ale używając do tego środków, których 

okrucieństwo zapiera dech w piersiach. Nie tylko będą ich dręczyć przez 

wyśmiewanie, ale posuną się daleko, aby ich zdyskredytować, z powodu 

Mego Imienia. Ból, jaki zadają Moim uczniom, jest niczym w porównaniu 

do tego, co czuję Ja. 

Moje cierpienie osiągnęło taki stan w ostatnich czasach, że na nowo 

przeżywam straszne męki, które przechodziłem, kiedy umierałem za 

wasze grzechy. Wszystkie grzechy całej ludzkości. Włączając grzechy tych, 

którzy dręczą Mnie i Moich wizjonerów, morderców, ludzi, którzy się 

publicznie Mnie zapierają i chwalą się tym, i za całe zło dzisiejszego 

świata. 

Proszę, słuchajcie Moich wizjonerów. Będziecie czuć w sercach, kiedy 

usłyszycie prawdę. Proszę, nie wpadajcie w pułapkę tych, którzy 

prześladowali wizjonerów Mojej Błogosławionej Matki, takich jak Św. 

Bernadettę czy Moje małe dzieci z Fatimy. Byli traktowani z najwyższą 

pogardą, zwłaszcza przez Moje wyświęcone sługi. To oni zadają Mi 

największy ból, bo Moje boskie objawienia są dawane ludzkości z Mojej 

miłości. Moje Serce cierpi bardziej, kiedy nie wierzą w nadprzyrodzony 

świat ani nie rozpoznają go, kiedy jest im objawiany. 

Proszę, módlcie się za Moich wizjonerów, zwłaszcza za tych, których 

przesłania nie mogą być odrzucone z powodu miłości i ostrzeżeń, jakie 

zawierają. Bo to są Moi prawdziwi wizjonerzy. Rozpoznacie ich po 

obrazach, pomówieniach, cierpieniach i zniewagach, jakie otrzymują z rąk 

Moich dzieci. 



Kiedy popatrzycie na zniewagi im zadawane i na kłamstwa, jakie są 

szerzone na ich temat w taki poniżający sposób, to wtedy się zapytacie: 

Skoro ten człowiek jest tak dotąd dręczony i nie wierzy się mu, to 

dlaczego cały czas trwają te zniewagi? Wtedy będziecie znać odpowiedź. 

Proście Ducha Św. o prowadzenie w rozróżnianiu Moich prawdziwych 

proroków i wizjonerów od reszty, która was chce zwieść. 

Wasz ukochany Zbawiciel  

Jezus Chrystus 

 

2011 Rok Oczyszczenia (fragment z tego orędzia) 

Orędzie nr 38 z serii Ostrzeżenie 

wtorek, 11 stycznia, godz. 00.30 

Księża ignorujący nauki 

Moje wyświęcone sługi, pasterze ustanowieni do prowadzenia Mojego 

stada, nie nauczają o istnieniu złego. W pogoni za tym, aby wyglądać na 

nowoczesnego, otwartego i praktycznego nauczyciela, nie podkreślają 

zagrożeń wynikających z pomijania nauk zawartych w Księdze Mojego 

Ojca. Księga w jasny sposób mówi o tym, że zły istnieje i działa przez 

każdego z was tak, aby odciągnąć was od waszego ostatecznego, ale 

należnego wam domu — Nowego Raju, który wam wszystkim obiecałem, 

kiedy umarłem za was na krzyżu. Nie oddałem życia za bezimienną grupę 

ludzi. Zrobiłem to za każdego z was, abyście mogli być zbawieni. 

Pamiętajcie, że chociaż Moja miłość ogarnia was wszystkich, to sprawia 

Mi także głębokie cierpienie. Wynika ono z tego, że ignorujecie Moje 

istnienie. Wybraliście i nadal ślepo i naiwnie wierzycie, że ziemia 

zapewnia wam wszystko, czego kiedykolwiek będziecie potrzebować. 

Zapominacie, że życie, życie po tym życiu, będzie trwało bez końca. 

 

 

Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba, jesteście 

winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje 



Orędzie nr 467 z serii Ostrzeżenie 

niedziela, 24 czerwca 2012, godz. 17.30 

Moja serdecznie umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie serce, gdy widzę 

tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się znajomością 

Jego Praw. Są obłudnikami. 

 

To oni twierdzą, że przestrzegają przykazań Mojego Ojca, jednak uważają, 

że mogą potępiać tych, którzy grzeszą. 

 

Traktując Pismo Święte w głównej mierze jako środek do głoszenia 

kłamstw i promując tak zwaną tolerancję — bardzo Mnie obrażają. 

 

To są ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność. 

 

To są ludzie, którzy zaprzeczają, że wizjonerzy byli wysyłani przez 

Niebo na przestrzeni wieków, a następnie próbują podważyć ich 

wiarygodność przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w 

Piśmie Świętym. 

 

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu, nie jest Mi wierny. 

 

Każdy, kto duchowo i intelektualnie wywyższa się ponad swoich 

braci i siostry, musi być bardzo ostrożny. 

 

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wypaczoną 

wersję Prawdy, zostanie ukarany. 

 

Każdy człowiek, który powstaje i głosi Prawdę, ale odrzuca Moje Słowo, 

udzielone światu w tych czasach ostatecznych, zostanie przez Mnie 

odrzucony. 

 

Jesteście winni duchowej zazdrości i za to spotka was kara. 

 

Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba, jesteście 

winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje. 

 



Ponieważ w ten sposób nie tylko głosicie kłamstwa, ale 

uniemożliwiacie przekaz Słowa Bożego. 

 

Proszę o natychmiastowe zaniechanie waszej kampanii zadawania udręki i 

rzucania oszczerstw. Moje Słowo będzie słyszalne — nigdy nie uda się 

wam Go powstrzymać. 

 

Dlaczego próbujecie rzucić tej Misji tyle kłód pod nogi? Czy jeszcze nie 

wiecie, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzenić się tak, jak 

to właśnie miało miejsce, gdyby te orędzia nie pochodziły z nieba? 

 

Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, 

aby powstrzymać przekazywanie Moich Świętych Orędzi dla świata. 

 

Przekaz dla Duchowieństwa: 

 

Wy, którzy złożyliście śluby jako duchowni i słudzy Mojego Kościoła na 

Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz. 

 

Kiedy publicznie potępiacie Moje orędzia i przeszkadzacie Mnie, 

Jezusowi, w tej misji zbawiania dusz, popełniacie największy grzech ze 

wszystkich. 

 

Będziecie cierpieć za to i wasz Czyściec będziecie przeżywać na ziemi. 

Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego 

wykroczenia przeciwko Niebu. 

 

Wasza błędna ocena Moich proroków doprowadzi was do duchowej 

pustki, a wasze dusze będą cierpieć udręki jak nikt inny. 

 

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego 

Głosu, gdy teraz do was mówię, musicie zamilknąć. Musicie modlić się o 

rozeznanie, zanim zdecydujecie się odrzucić Moje Święte Słowo. 

 

Tysiące Moich wyświęconych sług nie rozpozna Mojego Słowa, 

wysłanego przez tego proroka na czasy ostateczne. O, jak bardzo łamie 

to Moje serce. 

 



Wielu upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na 

Ziemi. 

 

Wiele Moich wyświęconych sług przyłączy się do prześladowców 

Mojego Kościoła. Kuszenie już się rozpoczęło. 

 

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, by Mnie odrzucić, a wasza 

pycha uniemożliwi wam, abyście to dostrzegli. 

 

Wielu z moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby 

podtrzymać Mój Kościół na Ziemi. Wielu będzie trzymać z Fałszywym 

Prorokiem i odrzuci Moją trzodę, ale wiara umożliwi jej poszukiwanie 

Prawdy. 

 

Czyż nie wiecie, że Ja jestem Kościołem? 

 

Czyż nie wiecie, że Kościół będzie cierpiał swoje własne 

ukrzyżowanie, tak jak i Ja? 

 

To będzie jego męczeństwo. Będzie się wydawało, że Kościół został 

ukrzyżowany, i wielu będzie myślało, że umarł. Ale podobnie jak i Ja 

zmartwychwstałem, powstanie On do życia, bo, zrozumcie wreszcie, że 

nie może być On zniszczony. 

 

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi — tych, którzy nie 

rozpoznają czasów, w których żyją — by byli teraz czujni, gdyż Mój 

Kościół na ziemi cierpi największe prześladowania od swojego powstania. 

 

Musicie przygotować się i otworzyć oczy. 

 

A jak to sobie wyobrażaliście — że kiedy powinienem przyjść i was 

ostrzec? Czy uważacie, że powinno to nastąpić kiedyś w przyszłości? 

Że nie może się to wydarzyć w czasie trwania waszego życia? 

 

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. 

 

Wkrótce oddzielę dobrych od niegodziwych — kiedy wyczerpię już 

wszystkie możliwości nawrócenia większej części ludzkości. 



 

Waszym zadaniem i waszym obowiązkiem jest zachowanie otwartego 

umysłu, serca i duszy. 

 

Pragnę, abyście odpowiedzieli na Moje błagania i pomogli Mi w 

uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę. 

 

Pójdźcie za Mną. To jest wasze powołanie. 

 

To dlatego ślubowaliście wierność Mnie, Waszemu Jezusowi. 

 

Nie składaliście ślubów na swoich własnych warunkach. 

 

Musicie pozwolić Mi się prowadzić i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi. 

 

Kościół Mój odniósł wielkie straty. Składa się On z tych wszystkich, którzy 

Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług. 

 

Musicie być silni, odważni i wierni. Nie możecie teraz dopuścić, aby strach 

lub bestia pożarły wasze dusze. 

 

Posłuchajcie Mojego Słowa, zanim potępicie Moich proroków. 

 

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich orędzi bez uprzedniej modlitwy o 

rozeznanie. I nawet wtedy musicie uważać, aby dzieci Bożych nie 

pozbawić daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, zgłodniałe 

Prawdy Mojej Nauki. 

 

Wy, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo, przekazywane temu 

prorokowi, pamiętajcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy 

Prawda zostanie objawiona. Ale wówczas dla tych, którzy są 

odpowiedzialni za odciąganie dusz od Mojego Słowa, będzie już za 

późno. 

 

Te dusze, do których nie mogę dotrzeć z powodu waszej wrogiej 

propagandy, nie będą miały życia wiecznego. 

 



Skoro odrzucacie teraz Moje Słowo lub potępiacie Moje orędzia, 

ponieważ są według was błędne — to właśnie wy sami zostaniecie 

odrzuceni. Nie nadajecie się do prowadzenia Mojego stada. 

 

Wasz Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

 

Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej 

Eucharystii muszą zostać zachowane 

Orędzie nr 472 z serii Ostrzeżenie 

niedziela, 1 lipca 2012, godz. 15.45 

Moja najukochańsza córko, jak bardzo grzech przytłacza Mnie w tej chwili 

i jak bardzo będę cierpiał mękę odrzucenia. 

 

Moja głowa jest miażdżona tak, jak była miażdżona cierniami z Mojej 

Korony, podobnie jak Głowa Mojego Kościoła, Mój Święty Wikariusz na 

ziemi, który cierpi ból prześladowania z ręki jego wrogów. 

 

Mój Kościół na ziemi i Moje ciało na ziemi są jednym. Ukrzyżowanie jest 

przygotowywane. 

 

Nauka Mojego Kościoła wkrótce zostanie rozszarpana na kawałki, 

tak jak Moje nauczanie na ziemi zostało rozszarpane na kawałki 

przez faryzeuszy i tych, którzy sądzili, że znają Słowo Mojego Ojca 

lepiej niż Ja. 

 

Wszyscy musicie modlić się za Mój Kościół na ziemi. Należy zawsze 

pamiętać, że nie istnieje żadna inna nauka oprócz tej, którą głosiłem 

podczas Mojej obecności na ziemi. 

 

Wszystko to, co stanowi tę Prawdę, nigdy nie ulegnie zmianie, a jeśli 

tak się stanie, to będziecie zmuszani do przyjęcia kłamstwa. 

 



Moja córko, nigdy nie daj się zniechęcić tym, którzy w tym czasie nadal 

odrzucają Moje Słowo, ani nie pozwól, żeby Moi wyznawcy się zniechęcili, 

aby Mi dalej pomagać  w ratowaniu Mojego Kościoła na ziemi. 

 

Kiedy wróg zaatakuje już Mój Kościół, musicie połączyć siły i sprawić, aby 

Ewangelia była głoszona aż po krańce ziemi. 

 

Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej 

Eucharystii muszą zostać zachowane. Choć nawet one będą trudno 

dostępne. 

 

Moi wyświęceni słudzy, którzy Mnie kochają, muszą już teraz rozpocząć 

przygotowania. Wkrótce ofiarowywanie tych Darów dzieciom Bożym 

będzie zakazane. 

 

Czas na przygotowanie już się rozpoczął. 

 

Pozwólcie, że dam wam wskazówki, że was poprowadzę i że pomogę 

wam zabrać Resztę Mojego Kościoła do bram Raju. 

 

Wasz kochany Jezus 

 


