
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.01, 15.45 
 
Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą 
zostać zachowane 
 
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 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.02, 18.00 
 



Moje słowo jest Moim słowem. Nie ma potrzeby, by ktokolwiek go bronił, jest 
Ono bowiem wykute w kamieniu 
 
Moje najukochańsza córko, jest rzeczą ważną, aby Moi wyznawcy zachowali 
cierpliwość. 
 
Przyszłość nie może w żaden sposób zostać przyspieszona. 
 
Ustanowione przez Mojego Ojca plany z całą pewnością zrealizują się za sprawą 
opatrzności Bożej. 
 
Czas, który został wam dany po to, aby Mi pomóc przygotować ludzkość na Mój 
Wielki Akt Miłosierdzia, jest bardzo cenny. Jest to czas, kiedy dzięki waszym 
modlitwom wielu zostanie uratowanych. 
 
Nadzieja, wiara i miłość do Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, będą was 
wzmacniać podczas realizacji tej misji. 
 
Kiedy wasze oczy ujrzą czyny pełne zgrozy, kiedy wszystko, co związane jest z 
oddawaniem czci Mojej Osobie, będzie niszczone, wówczas będziecie wiedzieli, że 
ten czas jest blisko. 
 
Nie wolno wam zapomnieć, że te rzeczy muszą się spełnić i że wy jako Moja armia 
macie obowiązek walczyć i stawiać wrogowi opór. 
 
Moja armia zostanie wyposażona w Boże łaski i przyciągnie do siebie tych, którzy 
znajdują się jeszcze w mrokach ciemności. 
 
Przygotowanie się wymaga czasu. Modlitwa przybliża was do Mojego Najświętszego 
Serca i przelewa się przez wasze dusze jak tlen, który jest wam potrzebny, aby 
przetrwać oczekującą was bitwę. 
 
Ponieważ zaś wy dzięki łaskom, które wam daję, będziecie wzmocnieni, będzie 
wam łatwo zidentyfikować waszych wrogów, którzy nienawidzą wszystkiego, co 
Mnie reprezentuje. Sprawi wam to ból, zrani was i was rozgniewa, musicie jednak o 
każdym czasie zachowywać godność w Moim imieniu. 
 
Jeżeli zostaniecie w Moim Imieniu sprowokowani, musicie zareagować z miłością. 
Nigdy nie próbujcie analizować Moich orędzi, gdyż takie postępowanie na nic się 
wam nie przyda. 
 
Moje słowo jest Moim słowem. Nie ma potrzeby, by ktokolwiek go bronił, jest 
Ono bowiem wykute w kamieniu. 
 
Każdy człowiek, który próbuje zniweczyć Moje Słowo albo zadać Mu kłam, 
poniesie klęskę; tacy ludzie są bowiem bezsilni wobec Mojego Słowa. 
 
Teraz, skoro znacie już Mój Głos, musicie także poznać ból, który — powinniście się 
z tym liczyć — może was dotknąć , kiedy będziecie otwarcie głosić Moje słowo. 
 



Kiedy dzisiaj wzmiankuje się Moje Imię — choćby i wśród tak zwanych 
chrześcijan — zapada kłopotliwe milczenie. 
 
Wypowiedzcie się głośno na temat dobra i zła — a zostaniecie wydrwieni. 
 
Zwróćcie uwagę, jak bardzo grzech może zniszczyć wasze dzieci — a 
zostaniecie zapytani: A co to jest grzech? 
 
Dziś wielu w ogóle nie wie, co to jest grzech. Wielu go traktuje w swoim życiu jako 
rzecz normalną, jako podlegający akceptacji sposób bycia. 
 
Nie postrzegają grzechu jako grzechu, daje im to bowiem swobodę, 
pozwalającą zaspokajać przyjemności, wysławiać fałszywych bogów oraz 
zaspokajać swoje żądze. 
 
Nie, oni nie chcą słuchać, ponieważ nie mają na to ochoty. 
 
Wy, Moi kochani wyznawcy, jesteście tak oceniani, jak gdybyście byli opętani przez 
miłość do religii i do Boga, która dzisiaj w oczach ślepców jest niemal bezowocna. 
 
Dlatego musicie się przygotować. Dlatego musicie być silni. Bo to są właśnie te 
dusze, za które musicie się modlić i w ocaleniu których musicie mi pomóc. 
 
Pozwolić dać się takim duszom zbić z tropu, zranić lub obrazić to jest tylko 
stracony czas. 
 
Niech waszą odpowiedzią będzie miłość i pełne godności milczenie. 
 
Nigdy się nie bójcie o Mnie mówić, ale też nigdy innych dusz nie nakłaniajcie do 
wiary we Mnie na siłę, bo efekt tego może być taki, że będą od was uciekały. 
Zamiast tego przyprowadźcie je do Mnie — modląc się i znosząc cierpienie. 
 
Błogosławię cię, Moja silna, dzielna armio. 
 
Kocham cię. 
 
Towarzyszę wam na każdym kroku, jaki robicie, aby przyprowadzić Mi dusze. 
 
Wasz kochany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.03, 20.00 
 
Najgorszym możliwym cierpieniem jest pustka duchowa, gdzie do Mnie, 
Waszego Jezusa, nie możecie odczuwać najmniejszej odrobiny miłości 
 
Moja najukochańsza córko, kiedy zsyłam takie doświadczenia jak oschłość 
duchowa, musisz nauczyć się je rozpoznawać. 
 
Musisz również przyjąć, że jeśli odczuwasz taką oschłość duszy, to nie dzieje się to 
bez przyczyny. Pojawia się ona po to, żeby poprzez takie cierpienie zbawiać dusze. 



 
Wiele dusz ofiarnych uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy: 
 
Po pierwsze jest ono zewnętrznym prześladowaniem, które będziecie cierpieć z 
powodu swojej działalności. 
 
Przejawia się ono jako cierpienie fizyczne, które zostaje Mi dobrowolnie 
ofiarowane jako dar, aby uratować dusze milionów. 
 
Jednak najgorszym możliwym cierpieniem jest pustka duchowa, gdzie do Mnie, 
Waszego Jezusa, nie możecie odczuwać najmniejszej odrobiny miłości i gdzie żadna 
modlitwa nie uwolni was z "więzienia braku nadziei". 
 
Róbcie, co chcecie, a i tak każda modlitwa stanie się męką. 
 
Róbcie, co chcecie, a i tak każda próba okazania Mi miłości i współczucia będzie 
walką. 
 
Jest to forma duchowego opuszczenia, gdzie wydaje się, że jestem tak daleko, 
że nie można już do Mnie dotrzeć. 
 
Ale jest coś, czego nie wiecie: 
 
To cierpienie to jest Dar, Moja łaska. I poprzez nią wzrastacie w Moich Oczach; 
a dopuszczam te próby i udręki, które przechodzicie, aby za przyczyną waszej 
hojnej i czystej miłości zbawiać czarne dusze. 
 
Może się to wydawać niesprawiedliwe, jednak im bliżej Mojego Najświętszego 
Serca się znajdujecie, tym większy macie udział w cierpieniu, jakie Mnie 
prześladuje z powodu grzechów ludzkości. 
 
Tylko ci z czystymi, pokornymi sercami, którzy nie oglądają się na siebie, kiedy 
stawiają Mnie ponad tym wszystkim, co ziemskie, mogą znosić Mój ból. 
 
Takie dusze są starannie przeze Mnie wybrane i będą, poprzez ich dar cierpienia, 
ze Mną współpracować, aby Mi pomóc w Moim Planie Zbawienia. 
 
Nie bój się, Moja córko, że Mnie nie ma. Możesz nie czuć Mojej obecności, nie 
widzieć Mnie czy nie odczuwać tej głębokiej miłości do Mnie, jak ma to miejsce 
zazwyczaj, ale Ja jestem przy tobie. 
 
Zawsze Mi ufajcie, Moi kochani wyznawcy, nawet jeśli modlitwa trudno wam 
przychodzi. 
 
Zaufajcie Mi, kiedy odczuwacie za Mną tęsknotę i nie możecie jej zaspokoić czy 
ugasić — nawet jeżeli tak uparcie pragniecie się ze Mną porozumieć. 
 
Wiedzcie, że kiedy to się dzieje, jestem przy was o wiele bliżej, niż 
pojmujecie. 
 



Wiedzcie, że w obecnym czasie to Ja was podnoszę was, aby każdy z was stał się 
prawdziwym żołnierzem, prawdziwym wojownikiem w tej Mojej walce o zbawienie 
dusz. 
 
Kocham was. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani, 
ponieważ zawsze idę z wami. 
 
Nadejdzie dzień, kiedy cierpienia zostaną zapomniane. Na ich miejscu pojawi się 
radość, która rozleje się po świecie, a będzie to możliwe tylko dzięki waszym 
ofiarom za wszystkie dzieci Boże, które potrzebują waszej pomocy. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.04, 12.50 
 
Maryja Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że to 
Bóg Najwyższy sprawuje dowództwo 
 
Moje dziecko, ci, którzy byli świadkami cudów, jakie dokonały się podczas Moich 
Objawień na ziemi, dowiedzą się, że wkrótce nadejdzie czas spełniania się 
tajemnic i proroctw, które zostały przepowiedziane. 
 
Dzieci, objawiam się światu od pewnego czasu, aby pomóc się wam 
przygotować na chwalebny powrót Mojego Syna. 
 
Mój Syn przygotowuje was wszystkich poprzez wizjonerów i proroków, abyście stali 
się godnymi otrzymania Jego Daru życia wiecznego. 
 
Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, jeśli wierzycie w Mojego Syna, ponieważ to 
On jest Chlebem Życia i będziecie mieli cudowną, nową przyszłość. 
 
Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że to Bóg Najwyższy 
sprawuje dowództwo. 
 
Wąż ma mało władzy w porównaniu z Moim Ojcem. 
 
Moc węża jest tylko wzmacniana przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, 
jakie stawia on na ich drodze. 
 
Człowiek staje się więźniem, kiedy grzeszy, ponieważ ma coraz to mniej siły, aby 
nie ulegać kolejnym grzechom i zgorszeniom przeciw Mojemu Ojcu. 
 
Wówczas nadal podąża drogą grzechu, dopóki nie zostanie pochłonięty przez 
ciemności, które są tak gęste, że nie może od nich uciec, choćby nie wiem jak się 
starał. 
 
Dzieci, jesteście teraz zobowiązane — z miłości do Mojego Syna — aby dopomóc 
tym biednym duszom. 
 



Tylko wy możecie im pomóc i je uratować, ponieważ wiele z nich nie będzie w 
stanie pomóc sobie samemu. 
 
Jesteście żołnierzami, których Mój Syn teraz potrzebuje. To dzięki waszej miłości 
do Niego udziela On łask tym zagubionym duszom, podczas kiedy wy przywołujecie 
Jego pomocy poprzez modlitwę. 
 
Oto Krucjata Modlitwy, aby zbawić grzeszników. 
  
Krucjata Modlitwy (64) Zbaw moich braci i moje siostry 
 
 
O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, 
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, 
aby pomóc uratować moich braci i moje siostry 
z więzienia ciemności, w którym się znajdują. 
Zezwól, abym dopomógł w zbawieniu ich dusz. 
Błagam Cię, przebacz im ich grzechy, 
oraz proszę o to, aby ich dusze 
zostały wypełnione Duchem Świętym, 
tak aby pobiegły do Twoich ramion 
jako do schronienia, 
którego tak rozpaczliwie potrzebują, 
zanim nie zostaną utracone na zawsze. 
 
Ofiaruję Ci za te dusze 
w pokornej służbie i dziękczynieniu 
mój dar. 
Amen. 
  
Dzieci, stanowicie jedno z Moim Synem. 
 
Wasza miłość przynosi Mu wielką pociechę, a wasze ofiary i modlitwy pomogą Mu 
bezpiecznie przeprowadzić całą ludzkość do Jego Nowego Raju na ziemi. 
 
Dopiero wtedy Święta Rodzina Boga Najwyższego będzie mogła ponownie się 
zjednoczyć i żyć w pokoju na wieki wieków. 
 
Wasza ukochana Matka 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.05, 15.30 
 
Bóg Ojciec: Żaden człowiek nie potrafi wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat 
czy ludzkość, i nawet gdyby się ktoś bardzo starał, jest to niemożliwe 
 
Moja najdroższa córko, pomóż Mi w Moim smutku, ponieważ płaczę nad tymi Moimi 
wszystkimi dziećmi, które nie uznają, że Ja istnieję. 
 
Jak bardzo za nimi tęsknię. 



 
Jak bardzo płaczę za tymi biednymi duszami. 
 
Tak inteligentne i mądre w ludzkim rozumieniu, ponoszą porażkę, kiedy nie 
pojmują, kim Ja jestem. 
 
Ja Jestem początkiem. 
 
Ja Jestem Stwórcą wszystkich rzeczy. 
 
Ja Jestem ich Ojcem, choć oni Mnie odrzucają. 
 
Jeśli by tylko mogli ujrzeć Prawdę. 
 
Gdyby tylko zechcieli pozwolić Mi dotknąć ich serc — wówczas mógłbym pokazać im 
Moje cudowne i wspaniałe plany, które na nich czekają. 
 
Wiele z tych dusz Mnie nie zna, choć nie z własnej winy. 
 
Tym duszom będzie pokazana Prawda i wybiorą Moją Drogę. 
 
Natomiast ci, którzy otrzymali Prawdę, ale pozwolili, żeby ludzki sposób 
rozumowania i gloryfikacja ludzkiej inteligencji ich zaślepiły, stają się dla Mnie 
obecnie nieosiągalni. 
 
Wiele z tych dusz się nawróci, ale też wiele odmówi przyjęcia Kielicha Zbawienia, 
który poda im Mój Kochany Syn. 
 
Dzieci Mojego Serca, błagam was: Pomóżcie uratować Mi Moje drogie dzieci. 
 
Moje łzy płyną w tej chwili i proszę was, abyście doprowadzili je do Mnie poprzez 
Boże Miłosierdzie Mojego Syna. 
 
Tak wiele dusz, włącznie z małymi dziećmi wyzywająco i publicznie Mnie 
odrzuca, aby pokazać innym, jak bardzo są inteligentne. 
 
Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji jest pokusą wprowadzoną do dusz 
Moich Dzieci przez wroga. 
 
Bestia pożera dusze Moich dzieci, a one nie mają pojęcia, co on im robi. 
 
Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że inteligencja człowieka jest 
nieomylna. 
 
Kiedy ludzkość wierzy — albo  wmawia sobie samej — że zna Boże Prawo 
Stworzenia, to wpadła w  zdradziecką pułapkę. 
 
Żaden człowiek nie potrafi wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat czy ludzkość, i 
nawet gdyby się bardzo ktoś starał, jest to niemożliwe. 
 
Kiedy oni się tego nauczą? 



 
Kiedy zobaczą, że Moje dzieci — z czystymi, prostymi i pokornymi duszami, które 
we Mnie wierzą — rozumieją tę prostą prawdę? 
 
One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują Moją Miłość w swoich czystych 
sercach, tak iż — dzięki temu, że ich serca pozostają otwarte — w ich duszach 
mogą rozlać się Moje łaski. 
 
Ja jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą i waszym Naturalnym Ojcem. 
 
Moje dzieci muszą przyjść do Mnie poprzez Mojego Kochanego Syna i poprzez ich 
własną wolną wolą. Nie mogę ich do tego zmusić. 
 
Wam, Moje dzieci, dano moc, aby uratować ich dusze. 
 
Każdy z was, kto odpowie na Moją prośbę, aby ratować braci i siostry przez 
modlitwę i ofiary, otrzyma szczególne łaski. 
 
Moja moc jest nieskończona. 
 
Moje cuda, w połączeniu z cierpieniem i modlitwami Moich dzieci, zostaną 
wykorzystane, aby ratować zagubione dusze od śmierci wiecznej. 
 
Kocham was, Moje umiłowane dzieci. 
 
Przyjdźcie i pomóżcie Mi zjednoczyć Moją umiłowaną rodzinę i pomóżcie Mojemu 
Synowi pokonać bestię, zanim ukradnie jeszcze więcej Moich dzieci. 
 
Wasz Kochający Ojciec 
Bóg Najwyższy 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.06, 16.15 
 
Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech 
stron Nieba 
 
Moja najukochańsza córko, pewien okres czasu został przewidziany na to, aby Moje 
Święte Orędzia dla świata usłyszała każda dusza, młodzi i starzy z każdego narodu. 
 
Jeżeli będzie im dany dostęp do tych orędzi, wiele dzieci Bożych zwróci na nie 
swoją uwagę i będzie słuchać moich wskazówek. 
 
Musicie się teraz dowiedzieć, że zmiany już się rozpoczęły — jak zostało to 
przepowiedziane. Rośliny uprawne nie będą przynosić takich owoców jak dawniej, 
a pory roku nie będą już tym, czym były. 
 
Zmiany te pochodzą z ręki Mojego Przedwiecznego Ojca, a polegają na 
wprowadzeniu na ziemi nowych praw, które zostaną zauważne przez każdego 
człowieka. 
 



Nic, co oparte jest w świecie na prawach natury, pozostanie takim, jak kiedyś. 
 
Morza się podniosą, wody się wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa. 
 
Mój Ojciec nałoży wielką karę, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, 
który jest dla Niego źródłem wielkiej zgryzoty. 
 
Te narody, które sprzeciwiają się Jego Prawom, będą wiele cierpieć. Już wkrótce 
zrozumieją, że ich grzechy nie będą dłużej tolerowane i że zostaną ukarani. 
 
Ta kara ma ich powstrzymać od przenoszenia tej zarazy na inne dusze, a jeśli nie 
zejdą ze swoich złych dróg, zostaną do tego zmuszeni za sprawą Boskiej 
interwencji. 
 
Moja córko, musisz teraz szybko rozgłaszać Moje Słowo, gdyż Ostrzeżenie się 
przybliża. 
 
Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do Mojego 
Powtórnego Przyjścia. 
 
Moje Powtórne Przyjście nastąpi po Ostrzeżeniu. 
 
Kary, wymierzone przez aniołów z Nieba z rozkazu Mojego Ojca, będą przebiegać 
etapami. Będą one się nasilać, jeśli grzech będzie się wzmagał. 
 
Bitwa się rozpoczęła, a wczesne jej etapy dadzą się w wielu krajach już 
zaobserwować. 
 
Wszyscy odczujecie skutki niszczących zmian klimatu, jakie dadzą się we znaki 
ziemi, która, na skutek zwyrodnienia spowodowanego grzechem, wyda z siebie 
pełne cierpienia jęki. 
 
Wstrząsy się nasilą i naród po narodzie ucierpi według plamy grzechu, jaki 
deprawuje jego rdzeń. 
 
Przywódcy, którzy pójdą za antychrystem, nie uciekną przed okiem Mojego Ojca i 
zostaną zniszczeni. 
 
Mój Ojciec ukarze tych, którzy dowodzą teraz złymi rządami, aby ocalić Jego dzieci 
z ich złej ręki. 
 
On nie będzie bezczynnie stać i się przyglądać, jak ci przywódcy, idący za 
antychrystem, który pozostaje na razie w ukryciu, niszczą Jego dzieci. 
 
Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron 
Nieba. 
 
Wtedy wielu zrozumie, że coś jest nie tak i że zostało to wywołane gniewem 
Mojego Ojca. 
 



Jednak wielu nadal nie wyciągnie z tego nauki.  Po Ostrzeżeniu wielu się nawróci, 
wielu też jednak się nie nawróci, i to nawet wtedy, kiedy zostanie im ukazany stan 
ich dusz. 
 
Będą oni nadal ulegać "ponętnym ułudom", uważając, że to ziemia im je oferuje. 
Tylko że tym razem ich pożądanie i te materialne bożki, które są przez nich tak 
wielbione, staną się jeszcze bardziej nieprzyzwoite i zdrożne. Wszystkie ich 
grzechy — które widoczne są dla tych, którzy dostrzegają, czym one są — będą tak 
odrażające, że tylko niektóre z dzieci Bożych będą w stanie znieść ich widok. 
 
Każdy odrażający grzech będzie — jako wyraz pogardy dla Boga — publicznie 
prezentowany. 
 
Każde działanie będzie do tego stopnia obnażać takich grzeszników z godności 
ludzkiej, że będą oni zachowywać się jak zwierzęta. 
 
Jakikolwiek szacunek dla ludzkiego ciała zaniknie, a każda ohydna żądza będzie 
bez jakiegokolwiek zawstydzenia w ich duszach wystawiana światu na pokaz. 
 
To są więźniowie szatana. Wszyscy oni są dziećmi Bożymi, ale utracą swoje dusze 
na rzecz bestii. 
 
Kary są częścią Bożych planów odnowienia ziemi, których celem jest zarówno 
oczyszczenie grzeszników, jak i ziemi, po której stąpacie. 
 
Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne 
Przyjście. 
 
Módlcie się, Moi wyznawcy, o odwagę i hart ducha, aby stawić czoła tym karom. 
 
Nigdy nie wolno wam się ich lękać, gdyż wy, Moja Armio, będziecie się za te narody 
modlić, dopomagając przy oczyszczeniu, które jest niezbędne dla odnowienia 
ludzkości. 
 
Pieczęć Boga Żywego* będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna. 
 
A to wszystko z powodu miłości, jaką Ojciec darzy wszystkie Swoje dzieci; gdyby 
bowiem ich nie ukarał, powędrowałyby one prosto do bram piekieł, nawet o tym 
nie wiedząc. 
 
Wasz Jezus 
 
* Pieczęć Boga Żywego 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.07, 15.30 
 
Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi zostać im udostępnione 
 

http://ostrzezenie.net/krucjaty-modlitwy-1.html


Moja umiłowana córko, kiedy Ja proszę ludzkość, aby posłuchała Mojego Głosu, 
bardzo Mnie dotyka, kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że nigdy nie 
przemawiałbym w ten sposób. 
 
Gdyby tylko zechcieli posłuchać, wówczas Moje Serce by się rozradowało i o wiele 
więcej dusz zostałoby uratowanych. 
 
To, jak przygotować się na Moje powtórne przyjście, przekazują w tych orędziach 
Moje Boskie Usta. 
 
Przygotowanie na Moje Narodziny także zostało zawczasu rozgłoszone przez 
proroków, aby skierować uwagę dzieci Bożych na nadejście Mesjasza. 
 
Dlaczego Moi uczniowie na ziemi nie chcą zaakceptować, że Mój Ojciec wysłałby 
proroków, aby zapowiedzieć Moje Powtórne Przyjście? 
 
Jakże niewiele mają oni pojęcia o tym, w jaki sposób Mój Ojciec przygotowuje 
ludzkość na  znaczące wydarzenia. 
 
Moje duchowieństwo, Moi wyświęceni słudzy muszą usłyszeć teraz Moje wołanie, 
ponieważ potrzebuję ich pomocy. Wielu jednak nie zdobędzie się na odpowiedź. 
Odrzucając Moje orędzia — odrzucą Mnie. 
 
Uświadomią sobie Prawdę, ale dopiero wtedy, kiedy będzie już za późno. 
 
Moja córko, nigdy nie obawiaj się publikować Moich orędzi, nie wykluczając tych, 
które wydają Ci się dziwne lub przerażające. 
 
Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi zostać im udostępnione. 
 
Żaden człowiek nie jest uprawniony, aby ci nakazywać, żebyś zaprzestała 
przekazywania Świętego Słowa Bożego. 
 
Zatkaj swoje uszy i zlekceważ te szydercze opinie, bo one nie mają znaczenia. 
 
Tym, którzy nazywają siebie Chrześcijanami, a którzy drwią sobie z Moich orędzi, 
oświadczam: 
 
Odcięliście połączenie, które jednoczyło was z Moim Sercem, rozdzierając Moje 
Słowo na strzępy, uznając Moje przekazy za obraźliwe i wykpiwając Moje 
Słowa. 
 
Nie jesteście w stanie przyjąć Moich orędzi, ponieważ myślicie, że Mnie znacie i że 
rozpoznajecie Moje Słowa, kiedy są one wypowiadane. 
 
Tymczasem w rzeczywistości jest odwrotnie — padliście ofiarą oszusta, który czyni 
was ślepymi na Prawdę. 
 
Wzywam ponownie was wszystkich, abyście wezwali Mnie, waszego umiłowanego 
Jezusa, i abyście Mi pozwolili otworzyć Wasze serca. 
 



Pozwólcie Mi, abym was napełnił mocą Ducha Świętego, tak byście mogli Mnie 
rozpoznać. 
 
Kapłanom mówię: Zrozumcie, że nadszedł czas, kiedy proroctwa Daniela się 
urzeczywistniają, i kiedy Pieczęcie z Księgi Objawienia zostaną przeze Mnie, 
Baranka Bożego, otwarte. 
 
Nie zapominajcie o Mojej Obietnicy: 
 
Przyjdę ponownie, aby sądzić żywych i umarłych. 
 
Moja Obietnica, by ofiarować życie wieczne tym wszystkim, którzy są mi wierni, 
wkrótce się wypełni. 
 
Musicie być pewni, że godnie przygotowaliście się na to Chwalebne Wydarzenie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.08, 17.17 
 
Ostrzegam was: Nowa Światowa Religia będzie wydawać się na zewnątrz dobrą i 
świętą organizacją, pełną miłości i współczucia 
 
Moja bardzo umiłowana córko, wielkie odstępstwo, o którym mówię, nabiera w 
świecie przyspieszenia. 
 
Obecnie rozpościera się jak welon, pokrywający Mój Święty Kościół na ziemi i 
przesłania jego wzrok jakby gęstą mgłą. 
 
Oto jest czas wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy. 
 
Po jednej stronie znajdą się Moi umiłowani, wierni, święci słudzy, którzy postępują 
zgodnie z Moimi naukami i którzy nigdy od nich nie odbiegną. 
 
Po drugiej stronie znajdą się ci kapłani oraz inni przywódcy Moich Chrześcijańskich 
Kościołów, którzy są pod wpływem  współczesnego stylu życia i którzy sprofanują 
Moje Przykazania. 
 
Ulegną oni naciskowi ludzi, którzy od nich wymagają, żeby w imieniu Boga okazali 
tolerancję — tak zmieniając Boskie Prawa, aby dopasować je do ludzkich 
oczekiwań. 
 
Są oni pełni dumy, arogancji i światowych ambicji. Nie, nie będzie dla nich także 
żadnym problemem taka zmiana Najświętszych Sakramentów, która pozwoli im je 
dopasować do ich grzesznego projektu. 
 
Doprowadzą oni nawet do tego, że w kościołach Mojego Ojca będą popełniane 
obrzydliwości, a to wszystko w imieniu praw człowieka i tolerancji. 
 



Będą pod zasłoną milczenia akceptować grzech i Mnie obrażać, publicznie 
dopuszczając się grzechów tuż przed Moim Najświętszym Taberanculum i 
wychodząc przy tym z założenia, że jakoś przełknę te odrażające postępki. 
 
Wkrótce też anulują Sakramenty, aby do wszystkich się dostosować.  
 
Zamiast nich będą organizować uroczystości, zabawy i inne formy rozrywki. 
 
Staną się oni Nowym Światowym Kościołem, który wzniesie imponujący budynek 
w Rzymie, ale który nie będzie czcił Boga.  
 
Będzie on tak zbudowany, że będzie widoczny dla wszystkich i będą w nim 
ukryte tajemnicze, szatańskie symbole, a wielbiona w nim będzie bestia. 
 
Każdy grzech przeciw Mojemu Ojcu będzie tam publicznie czczony i miliony ludzi 
zaakceptuje własne, zdeprawowane prawa jako coś, co godne miałoby być w 
oczach Boga. 
 
Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze 
Święte w ukryciu lub liczyć się z karą więzienia. 
 
Zgromadzą się w wielkiej ilości i, napełnieni Duchem Świętym, będą kontynuować 
pożywianie Bożych dzieci Pokarmem Życia. 
 
Muszą oni zagwarantować, że wszystkim, którym będą przewodzić, zostanie 
ofiarowana Pieczęć Boga Żywego. 
 
Już wkrótce zostanie zbudowana Nowa Świątynia na cześć bestii. 
 
Zostanie ona wzniesiona pod dyktaturą antychrysta, który wkroczy niedługo na 
scenę światową jako człowiek pokoju. 
 
Zgromadźcie się razem, Moi wyznawcy, tak szybko, jak tylko możecie. Moi kapłani, 
którzy rozpoznacie Mój Głos, musicie rozpocząć wasze przygotowania, aby być 
pewnym, że Mój Kościół na Ziemi prężnie przetrzyma nadchodzące prześladowania. 
 
Miejsca schronienia na wasz użytek będą gotowe na czas, gdyż od pewnego czasu 
zobowiązałem Moich wyznawców, aby zagwarantowali, że będą one spełniały swój 
cel. 
 
Owe prześladowanie będzie krótkie i wy je przetrwacie, mimo że będzie ono 
bardzo bolesne. 
 
Ostrzegam was: Nowa Światowa Religia będzie wydawać się na zewnątrz dobrą i 
świętą organizacją, pełną miłości i współczucia. 
 
Będzie ona rozpowszechniać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać wszystko, co 
jest grzechem w oczach Boga. Nada ona każdemu grzechowi taką postać, że 
wydawać się on będzie dopuszczalny w Oczach Boga. 
 



Ale musicie wiedzieć, że taka ohyda wzbudza Moje obrzydzenie, i biada tym, którzy 
podążą tą niebezpieczną ścieżką ku wiecznemu potępieniu. 
 
Grzech będzie grzechem w Moich Oczach na zawsze. 
 
Czas tego nie zmieni. Nowe prawa, mające zaspokoić tęsknotę człowieka za 
grzesznymi przeżyciami, nigdy nie będą dla Mnie do przyjęcia.  
 
Przygotujcie się już teraz na to wielkie oszustwo, gdyż będzie ono już wkrótce 
miało miejsce. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.09, 23.00 
 
Każda osoba żyjąca na tym świecie ujrzy swoją duszę i dowie się — w wielu 
wypadkach po raz pierwszy — że takową w ogóle posiada 
 
Moja najdroższa córko, pragnę obecnie tak przygotować wszystkich Moich 
wyznawców na Ostrzeżenie, aby pomóc im i ich najbliższym. 
 
Nie wystarczy żałować (za grzechy) z powodu strachu. Wymagana jest pokuta. 
 
Moi wszyscy wyznawcy, bądźcie posłuszni teraz Moim wskazówkom, by przygotować 
wasze dusze na Ostrzeżenie. 
 
Musicie rozpocząć od medytacji  nad wszelkim złem, jakim zawiniliście wobec 
siebie i bliźniego. 
 
Ci z was, którzy są katolikami — jeżeli chcą pozostać w stanie Łaski — muszą 
przystępować do Sakramentu Spowiedzi co dwa tygodnie. 
 
Dzięki temu wasz ból w czasie Ostrzeżenia zostanie złagodzony i będziecie mieli 
siłę, aby pomóc waszym braciom i siostrom, którzy będą cierpieć okropne męki, jak 
i mieć poczucie winy, próbując dojść do ładu po rozjaśnieniu ich sumienia. 
 
Dla tych pośród was, którzy należą do innych kościołów chrześcijańskich lub do 
innych wyznań, ale którzy wierzą w te orędzia — musicie odmawiać modlitwę daną 
wam jako Modlitwę Krucjaty (24) Odpust Zupełny dla Rozgrzeszenia. Musicie 
odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam 
rozgrzeszenia: 
 
O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi. 
Jesteś Płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. 
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic. 
  
 
Nie jesteśmy godni ofiary, dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu. 
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa 
niż miłość, którą mamy dla Ciebie. 



  
 
Udziel nam, o Panie, daru pokory, 
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo. 
Napełnij nas Duchem Świętym, 
abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, 
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie 
i przygotowała naszych braci i nasze siostry 
na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. 
  
 
Czcimy Ciebie, 
wysławiamy Ciebie, 
ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia 
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. 
Kochamy cię, Jezu. 
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują. 
Amen. 
  
A teraz zostawię wam specjalną modlitwę, także za te dusze, które mogą umrzeć z 
powodu szoku w czasie Ostrzeżenia, a które mogą znajdować się w stanie grzechu 
śmiertelnego. 
 
Modlitwa Krucjaty (65) Za tych w grzechu śmiertelnym 
  
O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, 
poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie 
błagam Cię o łaskę uniewinnienia 
dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, 
które mogą być wzięte z tej ziemi w czasie Ostrzeżenia. 
Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. 
Błagam Cię, abyś użyczył mi tej specjalnej łaski 
dla zadośćuczynienia za ich grzechy. 
Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą 
jako pokutę za zbawienie ich dusz, 
i aby przynieść im życie wieczne. 
Amen. 
  
Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wspaniałym aktem Zbawienia, w którym 
udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie. 
 
Każda osoba żyjąca na tym świecie ujrzy swoją duszę i dowie się — w wielu 
wypadkach po raz pierwszy — że takową w ogóle posiada. 
 
Czasu jest niewiele i musicie zacząć przygotowania. 
 
Nie zapominajcie o Moich instrukcjach, aby mieć zapas jedzenia, który wystarczy 
na dziesięć dni, poświęcone świece i święte dewocjonalia w waszych domach. 
 
Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie ocalonych. 
 



Nie zdradzę wam daty, ale wiedzcie, że to musi się wydarzyć. 
 
Kiedy wasze grzechy zostaną wam odsłonięte, musicie Mnie poprosić o 
przebaczenie i pokłonić się w pokornej wdzięczności za ten Boży Dar, który jest 
waszym paszportem do życia wiecznego w Nowym Raju na ziemi. 
 
Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu — nieważne jak ciężkiego — który nie może 
być przebaczony, jeżeli prawdziwa skrucha zostanie okazana. 
 
Wasz umiłowany Zbawiciel 
 
Jezus Chrystus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.11, 19.30 
 
Wyprą się Mnie, mówiąc, że Moje Święte Słowo jest sprzeczne ze Słowem Boga 
 
Moja wielce umiłowana córko, znosisz Mój ból w tym czasie, kiedy Ja płaczę z 
powodu tak dużej ilości Bożych Dzieci, które umierają w stanie grzechu ciężkiego. 
 
Jest to takie bolesne, że ponownie cierpię z powodu tych straszliwych ran, 
zadanych Mi w czasie Mojego Ukrzyżowania. 
 
Moja córko, to jest takie ważne, abyś zrozumiała, co się z Tobą dzieje, gdyż musisz 
być przygotowana na to, żeby kontynuować tę misję także wtedy, gdy staje się ona 
przyczyną twojego cierpienia. 
 
Urągania, które znosisz w Moje Imię, są czymś, czego należało się spodziewać. 
 
W przeszłości, kiedy jakieś dusze wybrane przekazywały Moje Święte Słowo światu, 
także cierpiały takie upokorzenia, jakie ty teraz przechodzisz. Wyśmiewano je, 
złorzeczono im, robiono z nich szaleńców, a nawet jeszcze gorzej — oskarżano ich 
oszustwo, tak jakby one kłamały.    
 
Ja także zostałem nazwany kłamcą. Ja również byłem wyśmiewany. Mówili, że 
jestem fałszerzem, uzurpatorem i przeciwnikiem Słowa Bożego. 
 
Używali każdego możliwego wybiegu, aby udowodnić, że jestem oszustem. 
 
Korzystali nawet ze Świętego Słowa Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca, aby 
spróbować udowodnić, że to, o czym mówię, jest sprzeczne z Pismem Świętym. 
 
Każdy może powiedzieć, że prezentuje Słowo Boże. Niewielu jednak z tych, którzy 
je otrzymują, jest traktowanych poważnie. Zazwyczaj nie są w ogóle na serio 
traktowani. 
 
Jednak  tym, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu, ale w wypadku 
których tak nie jest, i którzy kłamią, im właśnie na ogół się przyklaskuje i są oni 
akceptowani dzięki podstępnemu wpływowi szatana. 
 



W przypadku zaś autentycznego proroka taka jest siła Mojego Głosu, że prowokuje 
on bardzo silną reakcję. W takich przypadkach ludzie albo przyjmą Moje Słowo z 
miłości do Prawdy, albo całkowicie Mnie odrzucą. 
 
Ci, którzy Mnie przyjmą, będą odczuwali taki dotyk Mojej miłości w swoich 
duszach, że rozpali on ich serca tak dalece, że już nie będzie dla nich powrotu. 
 
Ci, którzy Mnie odrzucą, nie pozostawią Mnie jednak w spokoju. Zamiast tego będą 
Mnie wyśmiewać i oczerniać Moje Święte Słowo ze złośliwością, która stoi w 
sprzeczności z chrześcijańskim cnotami, o których twierdzą, że jakoby je 
posiadają. 
 
Wyprą się Mnie, mówiąc, że Moje Święte Słowo jest sprzeczne ze Słowem Boga, tak 
samo jak to uczynili, kiedy Ja chodziłem po tej ziemi. 
 
Nie potrafili zrozumieć, dlaczego Moje Słowo powoduje taką silną reakcję. Ulegli 
pokusie szatana i o tym nie wiedzą. Ich czujność osłabła i dopuścili, aby szatan 
przesłonił im ich miłość do Mnie. 
 
Nikt nie przyjmie Mojego Słowa z obojętnością. Nikt tego nie potrafi. Bo ono 
zawsze wywołuje reakcję — reakcję miłości albo nienawiści. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.12, 10.50 
 
Ostrzeżenie dla wielu będzie przerażającym wydarzeniem, ponieważ będzie się 
wydawało, że nadszedł jakby koniec świata 
 
Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie bagatelizuje wpływu, jaki 
Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość. 
 
Ostrzeżenie dla wielu będzie przerażającym wydarzeniem, ponieważ będzie się 
wydawało, że nadszedł jakby koniec świata. 
 
Wielu będzie świadkami czegoś, co będzie wyglądać na katastrofę, podczas której 
będzie się miało wrażenie, że blisko powierzchni ziemi zderzają się ze sobą i 
eksplodują dwie komety. 
 
Języki ognia będą tak wyglądały, jakby wulkan wybuchł na niebie, co wywoła u 
wielu ludzi wielki przestrach. 
 
Promienie czerwonego ognia są Promieniami Mojej Krwii, Promieniami Mojego 
Miłosierdzia, ofiarowanymi wam wszystkim jako dar o takim znaczeniu, że 
żaden człowiek nie będzie w stanie pojąć, co się dzieje. 
 
Wielu odczuje palący ogień, przenikający ich ciała, jakby upał słońca ich 
obezwładnił. 
 



Wewnątrz też będą odczuwali upalne gorąco, dopóki sobie nie uświadomią, że są 
świadkami widowiska, umożliwiającego im wgląd do własnych dusz. 
 
Wielu poczuje, że ziemia drży, jak gdyby miało miejsce trzęsienie ziemi. 
 
Ziemia się zatrzęsie i wyda jęk, i wielu upadnie i będzie się chwytało, czego 
tylko będzie można, aby się schronić. 
 
Ale ziemia się nie otworzy i ich nie pochłonie. Bo to nie będzie naturalne 
trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone. 
 
Zanim jednak to nastąpi, podczas eksplozji ulegną zniszczeniu warstwy 
atmosferyczne, odpowiedzialne za pogodę. 
 
Po tej eksplozji Mój Krzyż pojawi się na niebie. 
 
Wielu będzie szlochać gorzkim łzami żalu za grzechy i z powodu przygnębienia i 
będzie za swoje grzechy cierpieć potworny wstyd. 
 
Inni będą krzyczeć i przeklinać, gdyż nie będą w stanie wytrzymać tego 
rozświetlenia (ich sumienia) — które będzie Bożym znakiem — z powodu ciemności 
w ich duszach, i będą bronić się przed przyjęciem światła Mojego Miłosierdzia. 
 
Będą wyli z bólu, gdy poczują mękę ogni piekielnych, podczas kiedy Znak Mojego 
Miłosierdzia ukaże im los, jaki ich czeka, jeżeli nie zaczną pokutować i nie zmienią 
swojego zachowania. 
 
Te dobre dusze, które Mnie kochają, także będą cierpieć, bo wiele z nich również 
będzie poplamionych grzechem, ale otrzymają one natychmiastowe Rozgrzeszenie. 
Oni także będą upokorzeni, kiedy grzech ich pychy zostanie im ukazany. 
 
Przez parę dni po tym wydarzeniu wielu z was nie będzie opuszczało swoich 
domostw i baza usług mocno na tym ucierpi; z tego powodu wielu z was będzie 
musiało sobie samemu poradzić. Oto dlaczego musicie się przygotować. 
 
Nastanie także okres cierpienia, kiedy dusze będą przechodziły przez ból czyśćcowy 
w czasie, gdy będzie odbywało się ich oczyszczenie. Wówczas wielu przeżyje 
objawienie co do stanu ich dusz i staną się tak pokorni, jak nigdy dotąd. 
 
Bardzo wielu ludzi zaakceptuje to, co się wydarzyło, i zrozumie, że otrzymali 
wspaniały Dar Mojej Łaski i Mojego Miłosierdzia. 
 
Światowe nawrócenie, jakie będzie miało miejsce, osiągnie tak niespotykaną 
skalę, jakiej nie miało od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. 
 
Miliardy zwrócą się do Boga, ponieważ Prawda stanie się oczywista. 
 
Po tym, jak zostaną otuleni Moją Miłością, dowiedzą się dokładnie, co wydarzy się 
w Dniu Sądu Ostatecznego oraz jak zbawić swoje dusze. 
 
Będą mogli na powrót zostać uzdrowieni na umyśle, ciele i duszy. 



 
Mój krzyż będzie dowodem okazania Mojego Boskiego Miłosierdzia, co zostało 
ludzkości już tak dawno obiecane. Będzie w całym świecie widoczny na niebie. 
 
Cisza zstąpi do wszystkich zakątków ziemi, co będzie wynikiem działania aktu 
Bożej interwencji, jaki zostanie ofiarowany Bożym Dzieciom, aby obudzić je ze 
snu. 
 
Jednak upadłe anioły zaatakują Boże dzieci, posługując się należącą do nich armią, 
złożoną z tych, którzy odmówią Mojego Kielicha Zbawienia. 
 
Tak zajadli, z sercami z kamienia i skażeni szatańską zmazą, będą walczyć z tymi, 
którzy kochają Boga. 
 
Nie będą wprawdzie nawet w przybliżeniu tak liczni, jak ci, którzy będą podążać za 
Prawdą, jednak ich nienawiść popchnie wielu do tego, aby planować złe postępki, 
które zniszczą panujący pokój i ciszę. 
 
Ów szatański hufiec wprowadzi w życie plan, mający przekonać świat, że to 
wydarzenie było w rzeczywistości wypadkiem w kosmosie i że naukowcy potrafią to 
udowodnić. Wielu — o jakie to smutne — zacznie wierzyć, że tak właśnie było, i 
wiele z Bożych dzieci popadnie z powrotem w swe poprzednie, grzeszne życie, 
które już kiedyś było ich udziałem. 
 
Walka o dusze rozpocznie się więc na nowo i upłynie znowu sporo czasu, zanim 
dojdzie do ostatecznej konfrontacji, kiedy to Moje Powtórne Przyjście przyniesie 
kres tej niegodziwości. 
 
Moi drodzy wyznawcy, nie dopuśćcie, aby te objawienia wzbudziły w was strach. 
 
Zamiast tego przygotujcie się na to chwalebne wydarzenie i pozwólcie swoim 
duszom je przyjąć. 
 
Przyjmijcie ten cudowny Boży Dar tak, aby was umocnił i dalej rozprzestrzeniał 
Moją Miłość w waszych rodzinach i wśród waszych przyjaciół. 
 
Bądźcie dumni z waszej więzi ze Mną, waszym Jezusem, i pomóżcie Mi zbawić te 
dusze, które odmówią przyjęcia Mojego Miłosierdzia. 
 
Idźcie. Przygotujcie się. Radujcie się, bo czas jest bliski. 
 
Kocham Was 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.13, 16.25 
 
Po wojnie światowej nastąpi głód, a następnie plagi. Jednak modlitwa może 
złagodzić karę 
 



Moja bardzo umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać kolejność mających 
nastąpić wydarzeń, albowiem poprzez ich zrozumienie zyskają wiedzę, która ich 
umocni, a dzięki temu będą mogli pomóc w złagodzeniu Kary. 
 
Ostrzeżenie jest ostatnią deską ratunku zesłaną przez Mojego Ojca, aby światło 
Boga, światło Prawdy zasiać w sercach ludzkości. 
 
Bez tego większa część ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, nie okazałaby się 
bowiem godna Królestwa Mojego Ojca. 
 
Jest to Boski Akt Wielkiego Miłosierdzia, by wyzwolić wszystkie Boże Dzieci od zła i 
zabrać je tam, gdzie znajduje się ich prawowite dziedzictwo. 
 
Z powodu wielkiej ciemności, spowijającej w obecnym czasie ziemię — gdzie 
światło Boga prawie nie dociera — ten Boski Akt jest koniecznością. 
 
Oddzieli On dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy będą uparcie trwali 
przy bestii jak i przy tych wszystkich wspaniałościach, które ona im na tej ziemi 
obiecuje. Jest to dla tych biednych dusz zmarnowany czas, bo przecież muszą one 
wiedzieć, że ich czas ich pobytu na ziemi jest krótki. 
 
Ziemia zostanie wymieniona na Nowy Raj, a tym duszom odmówi się wejścia do 
niego, jeżeli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia. 
 
Wielu pozostanie w ciemności. Wielu nawróci się natychmiast. Jeżeli większość 
ludzkości będzie pokutować, wówczas czas Wielkiego Ucisku nie będzie taki ciężki. 
 
Wojna Światowa nie będzie już miała takiego samego skutku,  jeżeli większość 
ludzi będzie pokutować po Ostrzeżeniu. 
 
Po wojnie światowej nastąpi głód, a następnie plagi. Jednak modlitwa może 
złagodzić karę. 
 
Módlcie się gorąco, aby wojna i kara, która po niej nastąpi, zostały złagodzone i 
odwrócone. Już sama wiara, jaką mogłaby mieć ludzkość, i wierność Mnie, 
waszemu Boskiemu Zbawicielowi, mogą tego dokonać. 
 
Moja córko, to nie Ja, wasz Jezus, jestem tym, który wam nastręczy tych 
okropnych boleści. One zostaną sprowokowane przez nikczemne grzechy ludzi, 
którzy w swej żądzy władzy, pieniądza i kontroli nad światem dla własnej korzyści 
są nienasyceni. 
 
Podczas gdy Moi wyznawcy będą cierpliwie oczekiwać na Moje Powtórne Przyjście, 
będzie wzrastało zamieszanie. 
 
Wielu wystąpi i będzie twierdziło, że są Mną, Mesjaszem, a ludzie dadzą 
wyprowadzić się w pole. 
 
Nie zapominajcie, co Wam powiedziałem: Powrócę na ziemię w ten sam sposób, 
jak ją opuściłem, kiedy wzniosłem się poprzez chmury. 
 



Nie traktujcie serio nikogo, kto twierdzi, że jest on cieleśnie Mną, bo to nigdy 
nie będzie miało miejsca. 
 
Moi wyznawcy pozostaną silni swoją miłością do Mnie i muszą skupić się na jednym 
pragnieniu, które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. 
Będzie to Misja ocalenia dusz — wszystkich dusz — zanim Ja nie powrócę. 
 
Miejcie zawsze w pamięci, że wierność w stosunku do Mnie będzie kluczem do 
zbawienia i do przyszłego świata, który nie będzie miał końca, będzie to bowiem 
Nowy Raj, który oferuje każdemu życie na wieki. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie 2012.07.13, 23.05 
 
A zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od innych wizjonerów. 
Dlatego, że jesteś prorokiem, prorokiem końca czasów 
 
Moja wielce umiłowana córko, musisz zrozumieć, że rola proroka różni się od tej, 
jaką odgrywa wizjoner. 
 
Prorok zawsze będzie wygnańcem, znienawidzonym, budzącym strach i 
wyizolowanym. 
 
Prorok zawsze będzie pracował samotnie, jakby był wygnany na pustynię. 
Jedynym owocem na tej jałowej pustyni będzie Głos Boga. 
 
Moja córko, kiedy czujesz się samotna i opuszczona, wtedy przyjmij do 
wiadomości, że tak właśnie czuli się prorocy w przeszłości. Wielu proroków 
odczuwało ciężar misji, która została im zlecona. 
 
Większość z nich wiedziało, że  nie są godni, by przekazywać święte Słowo Boga, 
ale przyjęli Boże wezwanie z Nieba, gdyż zostali posłani. 
 
A ponieważ zostali posłani do świata, instynktownie wiedzieli, jak wypełniać swoje 
zobowiązania, chociaż to nie było łatwe. 
 
Każde wypowiedziane słowo zostało im z powrotem rzucone w twarz. 
 
Każde słowo darto w strzępy w synagogach i świątyniach, przeznaczonych do 
czczenia Boga. Wielu zostało wygnanych przez własnych ziomków i nie mogło 
powrócić do swoich miejsc narodzenia. 
 
Wielu stało się koczownikami i nigdy nie znalazło miejsca, gdzie ktoś by ich 
przygarnął jak utraconego syna. Zamiast tego — prorocy pracowali, żyli i 
pozostawali osamotnieni, nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić. 
 
W swych sercach jednak wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga, i nie odczuwali 
strachu, jako że  przemawiali Jego głosem. 
 



Udzielone im łaski uczyniły ich mocnymi. Nigdy się nie wahali, by przekazać 
ostrzeżenia Bożemu ludowi i by szerzyć proroctwa  i Słowo Boże. 
 
Nie przejmowali się tym, że byli wyśmiewani, ponieważ wiedzieli, że Boża Prawda 
jest chlebem życia. 
 
Bez tej Prawdy Boże dzieci nie miałyby możliwości rozpoznania proroctw jako 
zapowiedzianych wydarzeń, jak i nie byłyby w stanie przyjąć Praw ustanowionych 
przez Boga dla dobra ludzkości. 
 
Odrzuceni, wykpieni, wygnani i uznani za dziwaków, dokładnie tak jak Ja w czasie 
Mojego pobytu na ziemi, przekazali jednak Słowo Boga. Ich słowa żyją na wieki. I 
nigdy nie zaginą, ponieważ oni wypowiedzieli Słowo Pana, Boga Najwyższego. 
 
I tak samo stanie się z tobą. Pozostaniesz samotna jak głos rozlegający się na 
pustyni. 
 
Zostaniesz zlekceważona w wielu kręgach Mojego Kościoła na ziemi. 
 
Z tą jednak różnicą, że tym razem owe proroctwa rozwiną się w czasie twojego 
życia i Prawda zostanie udowodniona temu pokoleniu. 
 
Uwierzą wówczas, kiedy przeżyją dowód w postaci Ostrzeżenia. 
 
Proroctwa dotyczące Pieczęci, kiedy Ja je otworzę i wyjawię wam ich 
zawartość, również udowodnią, że to Ja przemawiam do świata przez ciebie, 
siódmego Anioła i siódmego Posłańca. 
 
Będą cię słuchać, ale Ja nalegam,  abyś nic nie komentowała i zachowała milczenie 
wobec tych, którzy cię wypytują lub prowokują. 
 
Nie rozumiesz bowiem jeszcze znaczenia orędzi. Z czasem zrozumiesz. Do tego 
czasu nie posiądziesz autorytetu, by bronić Mego słowa.   
 
Zostanie uczynione wszystko, aby cię podstępnie sprowokować do odpowiedzi w 
nadziei, że się potkniesz z powodu niewystarczającej wiedzy. Tak więc  musisz 
pozostać cicha, wyizolowana i anonimowa aż do czasu, zanim nie udzielę ci innych 
instrukcji. 
 
A zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od innych wizjonerów. 
Dlatego, że jesteś prorokiem, prorokiem końca czasów. 
 
Owa misja znajduje się pod ochroną Nieba i nie ulegnie zniszczeniu. 
 
Idź w pokoju i wyciągnij wnioski, Moja córko. 
 
Twój Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.14, 15.15 
 



Nie wystarcza wierzyć w Ojca, gdyż Ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają 
zbawienie 
 
Moja wielce umiłowana córko, tak wiele światowych religii podąża złą drogą, 
utrudniając Bożym dzieciom otrzymanie życia wiecznego. 
 
Życie wieczne stało się możliwe tylko poprzez Moją Śmierć na Krzyżu. 
 
Mój Ojciec, który wysłał Mnie, Swego jedynego Syna, jako Baranka ofiarnego, 
otworzył przez to całej ludzkości możliwość otrzymania zbawienia i życia 
wiecznego. 
 
Życie wieczne zostało ofiarowane Adamowi i Ewie. Ale zostało im ono odebrane z 
powodu zmazy grzechu i nieposłuszeństwa. 
 
W zamian za to człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w 
formie cielesnej niedoskonałe, a Ziemia stała się ubogą imitacją bogatej i 
wspaniałej ziemi, stworzonej dla Adama i Ewy w Ogrodzie Rajskim. 
 
Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, obdarzył zbawieniem tych, którzy Mnie przyjęli — 
Jego jednorodzonego Syna — jako drogę do Jego Nowego Raju. 
 
Tylko za Moim pośrednictwem możecie być przyjęci przez Mojego Ojca. 
 
Nie wystarcza wierzyć w Ojca, gdyż Ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają 
zbawienie. 
 
Pamiętajcie, że tak wiele Bożych dzieci nie uznaje Mnie, Zbawiciela Świata, z 
powodu własnej ignorancji. Jednak Prawda zostanie im odsłonięta dzięki tej 
Boskiej interwencji, która będzie miała miejsce z powodu Mojego Wielkiego 
Miłosierdzia. 
 
Wszyscy są równi w Oczach Mojego Ojca i On pragnie zjednoczyć te wszystkie dusze 
na Swojej piersi. On kocha je wszystkie. 
 
Kiedy ujrzą dowód, zaakceptują, że Bóg, że Najwyższy, ofiarował im dar życia 
wiecznego poprzez Moją Ofiarę na Krzyżu. W taki to sposób wszyscy uwielbią 
jednego Boga. 
 
Istnieje bowiem tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was. 
 
Idź teraz, Moja córko, i pomóż Mi zyskać pewność, że Moje orędzia zostaną 
przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu jednemu z dzieci 
Bożych. 
 
Łącznie z Poganami i tymi wszystkimi, którzy mają kamienne serca. 
 
Przy tym jest bez znaczenia, czy oni na ciebie plują lub odmawiają słuchania — ty 
musisz im dać te orędzia. 
 



Żaden z ludzi ani żaden z Moich wyznawców, którzy nie potrafią zaakceptować, 
że Ja, Jezus Chrystus, pragnę przekazać Święte Słowo Boże wszystkim religiom, 
nie jest prawdziwym Chrześcijaninem. 
 
Tak wielu odrzuciło te orędzia — Moje orędzia dla świata — ponieważ obejmuję 
nimi całą ludzkość i każdą jedną religię, także i tę Ateistów. 
 
Nie macie prawa zakładać, że tylko wy,  prawdziwi Chrześcijanie, jesteście 
kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. 
 
Jesteście pobłogosławieni i umiłowani, ale bez nawrócenia całej ludzkości Mój 
Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, którego pragnie, aby zjednoczyć wszystkie Swoje 
dzieci. 
 
Na was, Moi wyznawcy, ciąży wielka odpowiedzialność z powodu ofiarowanego 
wam Daru Prawdy. 
 
Jest waszym obowiązkiem rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby te dusze, które 
nie wiedzą o Moim istnieniu, przyprowadzić do Królestwa Bożego. 
 
Wasz Jezus 
  
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.15, 15.45 
 
Maryja Dziewica: Kościół Mojego Syna na ziemi tym razem nie posłucha, mimo 
że oni wiedzą, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem 
 
Moje dziecko, ból, który przeżyli Mój Syn i Jego apostołowie w czasie Jego misji na 
ziemi, jest identyczny z tym, jaki przechodzą Jego wyznawcy, podczas kiedy 
przygotowuje On ich na Swoje powtórne przyjście. 
 
Kiedy Mój Syn przebywał na ziemi, napotykał na olbrzymie przeszkody. W Jego 
własnym otoczeniu niewielu było gotowych, aby Go słuchać. 
 
Został potraktowany z pogardą, a ci, którym powierzono odpowiedzialność za 
świątynie i synagogi, obdarzali go spojrzeniami pełnymi lekceważenia. 
 
Jednak prości ludzie witali Go serdecznie, a Jego słowo było przez nich 
przyjmowane, ponieważ widzieli, że mówi Prawdę. 
 
W wielu kręgach Jego Słowo wywoływało strach i niepewność, ale tylko bardzo 
nieliczni ignorowali mądrość Jego nauczania. 
 
Mój Syn wywołał podział, chociaż nie było to Jego intencją. 
 
Jego prosty sposób bycia powodował, że tylko niewielu mogło się pogodzić z 
faktem, że jest On Synem Boga. 
 



Wielu zadawało sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Syn Boga jest takim 
zwykłym, prostym człowiekiem. 
 
Wyparli się Go, bo uważali, że Mesjasz musiałby być pełen majestatu i dumy, i 
przyciągnąłby uwagę tych z najwyższych szczebli hierarchii kościoła. 
 
Mój Syn nie mógł zyskać posłuchu tych odpowiedzialnych w tamtym czasie za 
kościół. Ich duma przeszkodziła im w usłyszeniu Prawdy. 
 
Tak samo stanie się obecnie, kiedy Mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne 
Przyjście. 
 
Kościół Mojego Syna na ziemi tym razem nie posłucha, mimo że oni wiedzą, jak 
Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem. 
 
Tym razem Jego Święte Słowo, przekazane tobie — prorokowi czasów ostatecznych 
— nie zostanie przyjęte przez Kościół Mojego Syna na ziemi. 
 
Kościół Mojego Syna jest głuchy na dar proroctwa. Odrzucają proroctwo, 
ponieważ nie chcą słuchać. 
 
Uczniowie Mojego Syna zostaną przez tych będących u steru Kościoła Katolickiego 
na ziemi wyłączeni z obiegu i zostaną oskarżeni o bycie fałszerzami. 
 
I chociaż nauczanie Mojego Syna nigdy się nie zmieniło, znajdą oni błąd w Jego 
Świętym Słowie, obecnie im przekazywanym. 
 
Ogłoszą te orędzia jako sprzeczne ze Słowem Bożym. 
 
Ale wy, dzieci, musicie to zawsze pamiętać, że Mój Syn nigdy nie mógłby wystąpić 
przeciw Swemu Kościołowi na Ziemi, gdyż to On jest Kościołem. 
 
Prawda jest niezmienna, tak jak nią zawsze była. 
 
Musicie iść za Słowem Bożym, nawet jeśli Głos Mojego Syna jest zmiatany pod 
dywan i ignorowany, tak jak za pierwszym razem. 
 
Nie dopuście do tego, aby wam odmówiono Daru Jego Zbawienia, ostatniego aktu 
Jego Miłosierdzia na ziemi. 
 
O, jakże cierpliwy był Mój Syn przez tak długi czas. Prawda została przekazana 
ludzkości w czasie Męki Mojego Syna na Krzyżu. 
 
A została umocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które zostały oświecone 
mocą Ducha Świętego poprzez te wszystkie stulecia. 
 
Obecnie zaś zbliża się czas, aby Mój Syn znowu powrócił, ale tylko ci, którzy 
rozpoznają Jego Głos z pomocą Daru Ducha Świętego, podążą za Jego 
wskazówkami. 
 



Kościół, tak samo jak to uczynił w czasie pobytu Mojego Syna na ziemi za 
pierwszym razem, odrzuci Jego Słowo, podczas gdy On przygotowuje go na Swoje 
Powtórne Przyjście. 
 
Nie uda im się Go rozpoznać ani przyjąć. 
 
Niczego się nie nauczyli. 
 
Módlcie się, aby w tym decydującym momencie historycznym te odważne dusze w 
łonie Kościoła, które rozpoznają Jego Głos, miały odwagę, by poprowadzić 
wszystkie dzieci Boże ku życiu wiecznemu. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.15, 17.45 
 
Bóg Ojciec: Zmiotę z powierzchni ziemi ich fałszywe kościoły, ich bezbożne 
obrzędy, ich fałszywych idoli, ich miasta i ich narody 
 
(Otrzymane w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.) 
 
Moja najdroższa córko, ciężko jest Moim dzieciom pozostać wolnym od grzechu z 
powodu przekleństwa rzuconego na nich ręką węża. 
 
Nigdy nie oczekuję, że Moje dzieci będą przez cały czas kompletnie wolne od 
grzechu, bo to jest niemożliwe. 
 
Ważne jest jednak, aby każdy, kto zna nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi, 
tak często, jak jest to tylko możliwe, szukał pokuty za swoje grzechy i dążył do 
nawrócenia. 
 
Dzięki pokucie będzie łatwiej pozostać w stanie łaski, a to stworzy także barierę 
wobec przyszłych pokus. 
 
Moje dzieci, stajecie się świadkami wielkich i trwale nieodwracalnych przemian 
na tym świecie. Nastąpią one po Ostrzeżeniu. 
 
Mimo że wielu zignoruje te orędzia z Nieba, ważne jest dla tych, którzy je 
przyjmują jako Słowo Boga, aby się przygotowali. 
 
Jesteście jak ogniwo w Mojej zbroi przeciwko wrogowi i przez wzgląd na waszą 
wiarę uniosę was*  i uchronię od prześladowań. 
 
To wasza miłość do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Wybawcy całego kosmosu, 
sprawi, że będę w stanie uratować te dzieci, które nie będą mogły wytrzymać 
Światła Boga. 
 
Wasze poświęcenie się miłości, cierpieniu i modlitwom stanie się ich zbawienną 
łaską, która uchroni ich od ogni Piekielnych. 



 
Nie bójcie się o siebie samych, ale o tych, którzy nie tylko, że nie mogą 
zobaczyć, ale którzy nie chcą zobaczyć, w jakich czasach żyją. 
 
Przygotowania są zakończone i drzewo czasu już dojrzało, aby nastały zmiany — Ja 
bowiem bestii nie pozwolę na kradzież dusz. 
 
Interwencja ta, która już tak dawno została obiecana ludzkości, nastąpi już bardzo 
niedługo, i rozpocznie się walka o ocalenie Moich dzieci. 
 
Nie bójcie się Mojej Ręki, bo kiedy spadnie, będzie karać tych, którzy usiłują 
zniszczyć Moje dzieci. 
 
Powstrzymam ich, aby nie zwodzili dusz. 
 
Powstrzymam ich w ich morderczym zamiarze i zmiotę z powierzchni ziemi ich 
fałszywe kościoły, ich bezbożne obrzędy, ich fałszywych idoli, ich miasta i ich 
narody — jeżeli będą nadal odrzucać Rękę, która ich karmi. 
 
Zostali ostrzeżeni. Wy, Moje umiłowane dzieci, pomożecie Mojemu Synowi ich 
ocalić. 
 
Nigdy się nie bójcie, bo ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko że są chronieni, ale 
udzielone są też im łaski, aby mogli stawać w obronie Słowa Bożego, żeby tak wiele 
dusz, jak tylko jest to możliwe, otrzymało Dar Życia. 
 
Wasz umiłowany Ojciec 
Bóg Najwyższy 
 
* Uniesienie w górę, u innych nazywane porwaniem (ang.rapture), jest 
teologicznym zagadnieniem, które jest kwestią sporną. Najczęściej nauczane przez 
kościoły protestanckie. Ta teologiczna teoria twierdzi, że kiedy na ziemi będą 
trwały najgorsze prześladowania Antychrysta, Miłosierny Bóg uniesie w górę swych 
wybranych, czyli Kościół, i wówczas nastąpią  zaślubiny Baranka ze swą 
oblubienicą, czyli Kościołem. Teoria praktycznie obca na polskim gruncie 
katolickim. Inspiracją dla niej były Księga Apokalipsy i listy św. Pawła. 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie 2012.07.16, 15.15 
 
Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Umiłowanego namiestnika, Papieża 
Benedykta XVI, osiągnie swoje apogeum 
 
Oto czas, Moja wielce umiłowana córko, by przygotować wszystkich kapłanów, 
biskupów i wszystkich tych,  którzy zarządzają Moim Świętym Katolickim i 
apostolskim Kościołem na ziemi. 
 
Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Umiłowanego namiestnika, Papieża 
Benedykta XVI, osiągnie swoje apogeum. 
 



Naprawdę wkrótce będzie on zmuszony uciekać z Watykanu. A wtedy nadejdzie 
moment, kiedy Mój Kościół podzieli się na dwie części: jedna przeciw drugiej. 
 
Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi — wspomnijcie na wasze najświętsze 
śluby. 
 
Przenigdy nie zapomnijcie o swoim powołaniu. Przenigdy nie zapomnijcie o 
Mnie. Przenigdy nie przyjmujcie kłamstwa w miejsce Prawdy. 
 
Musicie Mnie prosić o pomoc w tych ciężkich czasach, jakie są przed wami. Musicie 
powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować. 
 
Módlcie się tą specjalną Krucjatą Modlitwy o siłę, której będziecie potrzebować. 
 
Krucjata Modlitwy (66) dla duchowieństwa: Pomóż mi pozostać wiernym 
Twojemu Najświętszemu Słowu 
 
O, pomóż mi, Drogi Jezu, pozostać wiernym 
Twojemu Najświętszemu Słowu o każdym czasie. 
Daj mi siłę, bym mimo przeciwności 
utrzymał w mocy Prawdę Twojego Kościoła. 
 
Napełnij mnie łaską, 
abym udzielał Sakramentów Świętych 
w taki sposób, jak Ty nas tego nauczyłeś. 
 
Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia 
i pomóż, bym pozostał Ci wierny nawet wówczas, 
kiedy mi się tego zabroni. 
 
Uwolnij mnie z tej oszukańczej sieci, 
którą mogę napotkać, 
głosząc prawdziwe Słowo Boże. 
Osłoń wszystkie Swoje wyświęcone sługi 
Swą Najdroższą Krwią, tak abyśmy pozostali 
odważni, oddani  i niewzruszeni  
w naszej lojalności wobec Ciebie, 
Naszego Umiłowanego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa. 
Amen. 
 
Nie traćcie serca, Moi umiłowani, wyświęceni słudzy, gdyż ten dysonans był 
zapowiedziany proroctwami i musi nadejść w czasie tej ostatecznej walki o dusze. 
 
Kocham was i  pozostanę z wami teraz, kiedy kroczycie ze Mną tą ciernistą 
drogą na Kalwarię, żeby po raz kolejny mogło się dokonać Zbawienie wszystkich 
dusz. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
  
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.17, 16.00 
 
Dusze młodych ludzi są bliskie Mojemu Sercu i opłakuję fakt, że wiele z nich 
nigdy nie poznało Prawdy 
 
Moja wielce umiłowana córko, twoja misja musi objąć wszystkie Boże dzieci. Ja 
szczególnie tęsknię za duszami młodych i tych, którzy dopuścili, aby ludzka 
inteligencja zatkała im uszy na Prawdę o istnieniu Mojej Osoby. 
 
Dusze młodych ludzi są bliskie Mojemu sercu i opłakuję fakt, że wiele z nich nigdy 
nie poznało Prawdy. 
 
Były one prowadzone przez swoich rodziców — spośród których wielu nie 
wierzy w Boga — do otchłani ciemności. 
 
Światło, którego poszukują, zostało im dostarczone w postaci fałszywych, 
połyskujących świecidełek. Zostali uwiedzieni muzyką, modą i rozrywkami, 
zaplanowanymi specjalnie tak, by podniecały zmysły. 
 
Nie znają Mnie. Wielu nie słyszało o Mnie ani o nadziei, którą Ja reprezentuję w ich 
poszukiwaniach przyszłego szczęścia. 
 
Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii Serafinów Mojego Ojca, był 
utalentowanym muzykiem. 
 
Jako szatan dzisiejszego świata kusi Moje młode, wrażliwe dusze poprzez 
muzykę. 
 
Muzyka jest jego orężem zniszczenia, a on używa każdego z jej rodzajów, aby 
wciągnąć te małe, niewinne dusze w swoją pajęczynę oszustwa. 
 
Muzyka jest wspaniałym Darem Boga. Ale jest także używana, by zamaskować 
nikczemny związek z diabłem, który oddaje cześć bestii, stosując odpowiednie 
teksty do utworów muzycznych. Tylko bardzo niewielu młodych ludzi pojmuj siłę 
oddziaływania muzyki i to, kiedy jest ona używana do szerzenia zła (dosłownie: w 
niewłaściwy sposób). 
 
Proszę, zwracam się do was z pilnym apelem, abyście pomogli mi zbawić ich małe 
dusze. 
 
Przyprowadźcie je do Mnie. Ale ich nie przymuszajcie. Zamiast tego poświęćcie Mi 
wasze młode dzieci w tej oto modlitwie: 
 
Modlitwa Krucjaty (67) Uchroń Moje dzieci przed królem kłamstwa: 
Proszę Cię, drogi Jezu, błagam Cię, 
 
uchroń moje dzieci przed królem kłamstwa. 
  
 
Poświęcam moje dzieci (tu proszę podać imiona) Twojemu Najświętszemu Sercu 
i proszę Cię, oświeć ich dusze 



mocą Twojej Najdroższej Krwi 
i daj im bezpieczne schronienie 
w Twoich Ramionach, 
aby nie stała im się żadna krzywda. 
  
 
Proszę Cię, abyś w czasie aktu 
Rozświetlenia ich Sumienia 
otworzył ich serca 
i wlał w ich dusze Twojego Świętego Ducha, 
aby zostali oczyszczeni 
z każdej nieprawości. 
Amen. 
  
Modlitwa dla Ateistów na czas Ostrzeżenia 
 
Ci z was, którzy twierdzicie, że jesteście ateistami, usłyszcie teraz Moja obietnicę. 
Kocham Was i nigdy nie poddam się w Mojej walce, by was ocalić ze szpon oszusta, 
szatana, który czyni was ślepymi na Prawdę. 
 
Kiedy nadejdzie ten czas i ujrzycie w czasie Ostrzeżenia swoje grzechy przed 
własnymi oczami, proszę wypowiedzcie te słowa: 
 
Jezu, pokaż mi Prawdę i ocal mnie od złego. 
 
Prawdziwie żałuję za moje grzechy 
 
i proszę Cię, przyjmij mnie teraz 
 
i okaż mi światło Twego Miłosierdzia. 
Amen. 
 
Kiedy wypowiecie Tę modlitwę, nigdy więcej nie będziecie się czuć zagubieni. 
Wasze serca zostaną uwolnione od przygniatającego ciężaru i odnajdziecie 
prawdziwy pokój. 
 
Zachowajcie te słowa w pamięci aż do chwili, kiedy nadejdzie ten dzień. 
 
A Ja o was nie zapomnę. Przytulę was do Siebie i popłynie przez was prąd Mojej 
miłości, a wówczas otrzymacie dowód, którego tak bardzo pragniecie. 
 
Wasz Jezus 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.17, 23.18 
 
Będzie wiele zamieszania po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie 
 
Moja wielce umiłowana córko, obecnie czas postępuje w zawrotnym tempie. 
Przygotowywałem was od dłuższego okresu. 
 



Wy, moi wyznawcy, wiecie, co macie robić. Wasza osobista spowiedź jest ważna i 
musicie spróbować, aby od teraz odbywać ją co tydzień. 
 
Zachowajcie pokój. Jestem zadowolony z tego, jak stosujecie się do Moich 
wskazówek. Proszę, powracajcie do Moich Modlitw Krucjaty i koncentrujcie się na 
modlitwach, których intencją jest ratowanie dusz innych. 
 
Będzie wiele zamieszania po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie. 
 
Wszędzie na świecie ludzie poczują się tak ukorzeni, że będą się zachowywać w 
całkiem nietypowy sposób. 
 
Wielu będzie zbyt wstrząśniętych, aby natychmiast powrócić do swoich zajęć. 
Ludzie na wpływowych stanowiskach, w rządach, zaczną poddawać w 
wątpliwość obowiązujące prawa. 
 
Mordercy i kryminaliści będą odczuwać okropny smutek i rozpacz, ale wielu 
uczyni zadość swoim grzechom. 
 
Moi kapłani i Moi inni wyświęceni słudzy natychmiast zrozumieją, że te orędzia 
pochodzą z Moich Boskich Ust. 
 
Powstaną wówczas  i dołączą do Moich wiernych wyznawców, aby pomóc Mi 
przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście. 
 
Niektórzy spośród nich zauważą, że to Ja mówię do nich, ale zabraknie im odwagi, 
aby otwarcie głosić Moje Najświętsze Słowo. 
 
Z czasem otrzymają łaski, aby podtrzymać w mocy Moje Sakramenty, a mianowicie 
kiedy sobie uświadomią, że one mają być zbezczeszczone. Wówczas otrzymają 
dowód, że te proroctwa są prawdziwe. 
 
Wielu rodziców musi zaszczepić swoim dzieciom, które przekroczyły siódmy rok 
życia, wagę modlitwy i pokuty na przyszłość. Rodzice, macie obowiązek uczyć 
swoje dzieci Prawdy. 
 
Ich serduszka będą otwarte ku Mnie po Ostrzeżeniu i musicie nimi pokierować w 
sprawach natury duchowej. 
 
Upewnijcie się, że posiadacie w waszych domach Wodę Święconą i że wisi u was 
Krzyż Świętego Benedykta oraz Pieczęć Boga Żywego. To wszystko ochroni waszą 
rodzinę. 
 
Wykonajcie Moje polecania, a wszystko dobrze się ułoży. 
 
Moja córko, musisz teraz postarać się o to, żeby Księga Prawdy została wydana 
drukiem tak szybko, jak to jest tylko możliwe. To takie ważne, aby te dusze, które 
nie mają dostępu do komputera, także ją otrzymały. 
 
Nie lękaj się, gdyż Ja ciebie poprowadzę i przyślę ci pomoc, by mieć pewność, że 
zostanie ona (Księga Prawdy) rozesłana na cały świat. 



 
Idź w pokoju. Idź w Miłości. Zawsze Jestem z tobą. 
 
Stoję  przy Tobie w każdym momencie przez cały dzień i cię prowadzę, nawet 
jeżeli sobie tego nie uświadamiasz. Jestem w twoim sercu. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.18, 18.15 
 
Maryja Panna: W dzisiejszym, tak zwanym tolerancyjnym społeczeństwie rzeczą 
naganną jest powiedzieć, że się wierzy w Jezusa Chrystusa 
 
Moje dziecko, obecnie płaczę z tego powodu, że dzieci Boże są tak bojaźliwe lub 
zakłopotane, kiedy mają dać wyraz swojej miłości do Mojego Syna, Jezusa 
Chrystusa. 
 
Tak wielu ludzi, kochających Mojego Syna, czuje w świecie dnia dzisiejszego 
zakłopotanie, kiedy mają publicznie, bez skrępowania wypowiedzieć Jego Imię, 
bojąc się, że zostaną zganieni. 
 
W dzisiejszym, tak zwanym tolerancyjnym społeczeństwie jest rzeczą naganną 
powiedzieć, że wierzy się w Jezusa Chrystusa i w Jego nauczanie. 
 
A jednak wielu nie ociąga się zbyt długo z wypowiedzeniem Jego Świętego Imienia 
wielokrotnie w ciągu dnia, kiedy swoimi słowami obrażają Boga. 
 
Jego Imię jest często wypowiadane, ale nie w taki sposób, jak powinno. 
 
Tak wielu boi się w tym świecie, w którym chrześcijaństwo nie jest chętnie 
widziane, otwarcie mówić o miłości do Mojego Syna. 
 
Dwie trzecie tego świata pogardza chrześcijaństwem. 
 
Chrześcijanie są jak żadna inna religia w tym świecie szykanowani, wzgardzani i 
częstokroć prześladowani. 
 
Cierpi także i jest w nieludzki sposób prześladowany wybrany naród Boga, Żydzi, i 
to tylko dlatego, że są Żydami — wybraną rasą, która wkrótce zostanie nawrócona i 
powita Mesjasza, już drugi raz, choć za pierwszym razem zawiodła i Go nie 
przyjęła. 
 
Dzieci, nigdy nie możecie się bać okazywania miłości Mojemu Synowi. Kiedy to 
robicie, otwarcie i bez lęku, wielu ludzi się przysłuchuje. Im zaś częściej głosicie 
Jego Święte Słowo, tym większej nabieracie pewności siebie. 
 
A wtedy otrzymujecie też więcej łask, dających wam siłę, aby zrobić następny 
krok. 
 



Po pewnym czasie przestaniecie się przejmować, co inni ludzie o was mówią. Wielu 
jednak wasza otwartość zaimponuje i wielu będzie chciało więcej wiedzieć o Moim 
Synu. 
 
Teraz jest czas, aby możliwie wielu ludzi zapoznać z Miłosierdziem Mojego Syna. 
 
Trzeba im koniecznie opowiedzieć o Bożym Miłosierdziu, o wielkim Darze 
Ostrzeżenia, które wszędzie na świecie będzie widziane. Wówczas, w następstwie 
tego, poznają oni Prawdę i o wiele więcej ludzi będzie chciało posłuchać tych 
Orędzi z Nieba. 
 
Dziękuję, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie. 
 
Wasza Umiłowana Matka w Niebie 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.19, 07.00 
 
W czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to jest 
zobrazowane na wizerunku z Całunu Turyńskiego 
 
Moja wielce umiłowana córko, kartowany jest obecnie ogromny spisek, mający na 
celu zniszczenie dowodów Mojej egzystencji na ziemi, a tym samym oszukanie 
dzieci Bożych. 
 
Wkrótce wielu się zaprezentuje jako Moi święci i pobożni słudzy, pozorując tę 
maskaradę, aby waszą wiarę we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, wystawić na 
próbę i zniszczyć. 
 
Zaczną od podważania Mojego narodzenia, niewinności Mojej Matki i Mojego 
Zmartwychwstania. 
 
Potępią to wszystko jako fałszerstwa i zaprezentują coś, co nazwą dowodem, aby 
sprawić, żeby możliwie jak największa liczba Chrześcijan utraciła pewność, że 
Moje Życie na ziemi miało miejsce. 
 
Obmyślą kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i podważą przekonania 
dotyczące Mojego moralnego charakteru. 
 
Następnie zaczną atakować relikwie, kwestionując ich prawdziwość i próbując 
przedstawić je jako nic innego, jak tylko przesądy w umysłach Chrześcijan. 
 
Ale przecież istnieje Całun Turyński, płótno, które okrywało Moje martwe ciało w 
grobie. W końcu jednak zaprzeczą i jego autentyczności i będą rozpowszechniać 
kłamstwa. 
 
Moje ramiona są za długie — powiedzą — i zaczną to podważać. Niemniej zawiedzie 
ich rozumienie tego, co Moje Ciało musiało przetrzymać w czasie Ukrzyżowania. W 
czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to jest 
zobrazowane na wizerunku z  Całunu Turyńskiego. 



 
Wówczas podejmą próbę udowodnienia, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało 
miejsca. Stwierdzą, że to wszystko są kłamstwa, tak rozpaczliwie będą chcieli 
usunąć wszelkie ślady Mojego Istnienia. 
 
Następnie spróbują tym wszystkim, którzy nawrócą się w czasie Ostrzeżenia, 
odebrać dostęp do Sakramentów Świętych i Świętej Biblii. 
 
Prawie wszędzie zabronią posiadania Biblii. 
 
Zaproponują nową, fałszywą księgę, o której powiedzą, że głosi ona wagę miłości 
bliźniego. 
 
Wykorzystają  miłość, którą Chrześcijanie posiadają w swych sercach jako Dar 
Boży, aby ich nakłonić do przyjęcia przesłania o tak zwanej miłości. 
 
Powiedzą: kochajcie się teraz wzajemnie. Kochajcie religię tego drugiego. 
Zjednoczcie się teraz, tworząc nową religię, i okażcie waszym braciom i siostrom 
prawdziwą miłość. 
 
Miłość do samego siebie będzie jednak leżącą u podstaw zasadą. 
 
Kochajcie przede wszystkim samych siebie, a odkryjecie, że będzie wam łatwiej 
kochać swego bliźniego — takie będzie ich nauczanie. Ale będzie to jednocześnie 
największe kłamstwo, do przełknięcia którego, Moi wyznawcy, będziecie zmuszani. 
 
Stawianie miłości do samego siebie przed miłością do bliźnich obraża Boga. 
 
Jest to egoistyczne. Nie słuchajcie tych kłamstw. Jednak oni będą tak 
przekonywujący, że wielu uwierzy w ich przekaz i podążą za tym przywódcą owej 
Jednej Światowej Religii jak baranki, prowadzone na rzeź. 
 
Ta Nowa Światowa Religia przeniknie do wielu narodów i będzie tolerowana 
przez wiele rządów. 
 
Prawa Chrześcijan będą bezwzględnie deptane. 
 
Z czasem stworzą prawa, zabraniające praktykowania wszystkich religii, a 
szczególnie Chrześcijaństwa. 
 
Nałożą kary na tych, którzy nie dostosują się do ich wymagań. 
 
Komunizm będzie leżał u korzeni tego zła. 
 
I to nie dlatego, że komunizm promuje ateizm, lecz dlatego, że będzie on 
lansował nienawiść do Boga. 
 
Rosja i Chiny obejmą rządy w wielu narodach, począwszy od Europy. 
 
Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą 
bestię, jeszcze bardziej bezwzględną i potężną. 



 
Wówczas komunizm przejmie tam stery władzy, zanim wszędzie na świecie się 
nie rozprzestrzeni. 
 
Ten okres nie będzie trwał długo. Będzie on krótki. 
 
Wasze modlitwy złagodzą jego następstwa; zostało to jednak przepowiedziane i 
się spełni. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata w czasie 
Ostrzeżenia. 
 
Jeżeli większość dusz się nawróci, wówczas duża część tego, co ma w czasie 
Wielkiego Ucisku nastąpić, może zostać i będzie złagodzona. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.20, 17.46 
 
Światu zostanie wkrótce zaprezentowane jedno z najbardziej podstępnych 
kłamstw, ale ludzkość na obecnym etapie nie jest w stanie go jako takiego 
rozpoznać 
 
Moja umiłowana córko, trzy i półroczny Ucisk zacznie się w grudniu 2012 roku. 
 
Na tym etapie antychryst zaprezentuje się jako wojskowy bohater. 
 
Jego dusza została oddana we władanie szatanowi i każda cząstka jego osoby 
należy do niego. 
 
Moce, jakie będzie on posiadał, sprawią, że będzie on w tym czasie przez ludzi 
postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale że ludzie będą także 
przekonani, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem, Wybawcą ludzkości. 
 
Oni w tym czasie również uwierzą, że antychryst został posłany, aby zapowiedzieć 
Drugie Przyjście. 
 
Tak wiele biednych dusz przyjmie z tego powodu z ochotą jego znak, Znamię 
Bestii. Jest on bowiem — przez wzgląd na to, jak szatan się w jego ciele 
uzewnętrzni — pod każdym względem bestią. 
 
Dokona cudów na nieboskłonie. 
 
Będzie uzdrawiał ludzi. 
 
Będzie on naczelną figurą Nowej Światowej Religii. On i Fałszywy Prorok, który 
będzie na zewnątrz reprezentował duchowo opustoszały Kościół Katolicki, będą 
ściśle współpracować, aby przechytrzyć wszystkie dzieci Boże. 
 



Światu zostanie wkrótce zaprezentowane jedno z najbardziej podstępnych 
kłamstw, ale ludzkość na obecnym etapie nie jest w stanie go jako takiego 
rozpoznać. 
 
Ci z was, którym dana zostanie Księga Prawdy — te Moje Święte Orędzia — aby 
ostrzec ludzkość przed tymi rzeczami, powinni wiedzieć, co następuje: 
 
Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych z powodu ich 
promieniującej miłością i życzliwością zewnętrznej powierzchowności, poprzez 
którą zamanifestują światu swój niecny plan. 
 
Antychryst i Fałszywy Prorok planują wzajemnie — właśnie już kończą — czas 
swojego nikczemnego panowania — i wśród pierwszych rzeczy, jakie postanowili, 
znajdzie się eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. 
 
Antychryst będzie tym podejmującym decyzje, tym, który zza kulis pociąga za 
sznurki. Później wystąpi jednak na pierwszy plan i ujawni się w roli mediatora 
pokojowego. 
 
Będzie to moment, kiedy świat ulegnie jego urokowi. 
 
W międzyczasie Fałszywy Prorok przejmie władzę w Kościele Katolickim. 
 
Kościół Katolicki zostanie w szybkim tempie wessany przez Nową Światową Religię, 
będącą fasadą dla kultu szatana. Czczenie samego siebie będzie właściwym celem 
tej ohydy, jak i wprowadzenie praw, które skupią na dwóch kwestiach: 
 
Zniesieniu sakramentów i zniesieniu grzechu. 
 
Otrzymanie sakramentów będzie realnie możliwe tylko u tych kapłanów i innych 
chrześcijańskich duchownych, którzy pozostaną Mi wierni. Będą udzielać tych 
sakramentów w specjalnych kościołach-kryjówkach. 
 
Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez dekrety prawne, które będą 
postrzegane jako popierające tolerancję. 
 
Dopuszczą one aborcję, eutanazję i małżeństwa osób tej samej płci. Kościoły 
zostaną zmuszone do zaakceptowania takich małżeństw, księża będą zmuszani, aby 
im za Moją aprobatą błogosławić. 
 
W owym czasie będą rozpowszechniać odprawianie ich własnej wersji mszy świętej. 
Ich Ofiara Świętej Eucharystii — w czasie której Hostia będzie bezczeszczona — 
będzie sprawowana w kościołach katolickich. 
 
Moja Obecność w czasie takich mszy nie tylko że nie będzie miała miejsca, ale 
nie będę także w ogóle obecny w tych kościołach, gdzie będą Mnie poniżać. 
 
Wszystkie te rzeczy będą dla Moich wyznawców przerażające. Nie będziecie mogli 
korzystać ze Świętych Sakramentów, chyba że będą one udzielane przez księży, 
należących do Mojej Reszty Kościoła. 
 



Jest to powód, dla którego ofiarowałem wam teraz takie Dary, jak modlitwa o 
Odpust Zupełny (Krucjata Modlitwy 24) dla odpuszczenia grzechów. Jej celem 
jednak nie jest zniesienie aktu spowiedzi dla katolików. 
 
Będzie to natomiast sposób, aby pozostać w stanie łaski. 
 
Choć w czasie Ostrzeżenia nawrócą się miliardy, przepowiednie te się wypełnią. 
Dzięki modlitwie wiele z tych wydarzeń może mieć jednak łagodniejszy przebieg, 
co zredukuje cierpienie i prześladowania. 
 
Wy, Moi Wyznawcy — nie zapominajcie o tym — jesteście cały czas dzięki 
Pieczęci Boga Żywego chronieni. 
 
Musicie tę Pieczęć upowszechnić i ją udostępnić tak wielu ludziom, jak to tylko 
możliwe. 
 
Proszę, zrozumcie, że po to was o tym informuję, żebyście byli przygotowani do 
powstrzymania jak największej ilości dusz od przyjęcia Znamienia Bestii. 
 
Szatan zaszczepi duszom, które przyjmą jego Znamię, opętańczą moc i będzie 
bardzo trudno je uratować. 
 
Wy, Moi wyznawcy, będziecie dzięki tej Misji na każdym kroku waszej drogi 
otrzymywali wskazówki. Nie możecie dopuścić, żeby strach wkradł się do waszych 
serc, Ja będę bowiem was napełniał odwagą, siłą, wytrwałością i ufnością, abyście 
podnieśli czoła — jako że kroczycie w Mojej Armii. 
 
Nie zapominajcie, że szatan nie może wygrać tej bitwy, w żadnym wypadku nie 
jest to możliwe. 
 
Tylko Ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezłomni w Bogu, 
mogą zwyciężyć. 
 
Wasz Jezus 
   
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.21, 15.15 
 
Miłość Boga opromieni wszystkich, którzy proszą Mojego Ojca, aby przeszkodził 
antychrystowi w przysporzeniu ludzkości strasznego cierpienia 
 
Moja wielce umiłowana córko, ci z Moich wyznawców, którzy martwią się z powodu 
nadchodzących czasów, muszą wiedzieć, że cała władza skupiona jest w rękach 
Mojego Przedwiecznego Ojca. 
 
Jego jedynym życzeniem jest uratować dzieci Boże z pazurów bestii. 
 
Niestety bestia, szatan, jest przez niewierzących wkładany między bajki. 
 



Tymczasem on i jego armia demonów są wszędzie i w każdej sekundzie pobudzają 
dzieci Boże, aby grzeszyły swoimi myślami, swoim zachowaniem i swoim 
działaniem. 
 
Mój Ojciec nie tylko że chce ocalić duszę każdego, pojedynczego człowieka, ale 
również chce was uchronić przed prześladowaniami ze strony antychrysta. 
 
Władza, aby te czekające was próby oddalić, osłabić i złagodzić, leży, Moi 
wyznawcy, w waszych rękach. 
 
Wasze modlitwy mogą bowiem przyczynić się do złagodzenia cierpień, jakie na 
następne lata zostały przez armię szatana zaplanowane. 
 
Ci, którzy powrócą na drogę do Pana, Boga Najwyższego, zostaną obdarzeni 
łaskami, które im pomogą wiele z tego przerażającego i niegodziwego planu 
udaremnić; planu, który jest przygotowany przez grupę tych mącicieli. 
 
Miłość Boga opromieni wszystkich, którzy proszą Mojego Ojca, aby przeszkodził 
antychrystowi w przysporzeniu ludzkości strasznego cierpienia. 
 
Musicie intensywnie się modlić, żeby on wraz z Fałszywym Prorokiem jak 
najszybciej zostali wyeliminowani. 
 
Aby jego władzę zredukować i osłabić, będą wam dawane, Moi wyznawcy, 
specjalne Krucjaty Litanii 
 
Muszą być one — po Ostrzeżeniu — codziennie odmawiane, i, w idealnym układzie, 
podczas Adoracji Eucharystycznej. 
 
Owe Litanie, których przeznaczeniem jest zniszczyć antychrysta i jego armię, będą 
potężna siłą i jeżeli złączy się w nich odpowiednio wiele dusz, będą one środkiem, 
aby pokrzyżować wiele planów, wcielanych w życie przez antychrysta i Fałszywego 
Proroka. 
 
Pierwszą z tych Litanii wkrótce otrzymacie. 
 
Bądźcie silni i ufajcie Miłości, jaką mam dla was, nie jest bowiem Moim życzeniem 
przyglądać się temu, jak cierpicie. 
 
Wszystko, czego pragnę, to to, aby cała ludzkość zjednoczyła się w Nowej Erze 
Pokoju na ziemi, jaka nadejdzie. 
 
To jest wszystko, na czym powinniście się skoncentrować. Całe to cierpienie 
zostanie usunięte z pola widzenia i zapomniane, kiedy nadejdzie Nowa Epoka. 
 
Bądźcie cierpliwi. Zaufajcie Mi i wiedzcie, że Miłość, którą Mój Przedwieczny 
Ojciec ma dla Swoich dzieci, jest niezwyciężona i przekracza waszą zdolność 
pojmowania. 
 
Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości, i wiedzcie, że władza Mojego Boskiego 
Miłosierdzia jest tak silna, że — kiedy ogarnie całą ludzkość — nawrócą się miliardy. 



 
A stanie się to, kiedy moc Ducha Świętego, który przeniknie większość dusz, 
stworzy przekraczającą granice wytrzymałości antychrysta barierę. 
 
Będzie mu bardzo trudno wniknąć do tego arsenału Bożej Armii. 
 
Dlatego nie możecie nigdy wyzbyć się nadziei. Bitwa o dusze mogłaby zostać 
skrócona i złagodzona, gdyby odpowiednia ilość dusz się nawróciła i czyniła to, co 
Ja jej czynić zalecam. 
 
Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi ufacie. 
 
Wasz Jezus  
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.22, 19.00 
 
Zwyciężycie tę walkę o dusze i nie potrwa to długo, a wyłoni się Nowy Świat — 
ten niemający końca 
 
Moja wielce umiłowana córko, wiele dusz wybranych przechodzi w tym czasie 
wielkie cierpienia, ponieważ, z powodu napiętnowania grzechem, ich serca i Moje 
są wzajemnie splecione. 
 
To zjednoczenie cierpienia, odczuwane obecnie przez wielu wizjonerów, proroków 
i dusze ofiarne, ma na celu zbawienie dusz tych, które umrą w grzechu 
śmiertelnym w czasie Ostrzeżenia. 
 
Jest to cierpienie nie do porównania z żadnym innym i pomoże pokonać wroga w 
czasie Ostrzeżenia. 
 
Córko Moja, musisz kontynuować publikowanie Moich orędzi, chociaż obecnie jest 
to dla ciebie bolesne. 
 
Niepokój na świecie szybko wzrośnie i nie tylko wybuchną nowe wojny, ale 
także bank światowy będzie próbował przejąć kontrolę nad większością 
światowych walut. 
 
Chaos będzie się utrzymywał, a klęski ekologiczne się wzmogą, jako że Ręka 
Mojego Ojca spadnie, aby ukarać ludzkość za jej słabości i zniewolenie 
grzechem. 
 
Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymały wiele katastrof, które zniszczyłyby 
miasta i narody. 
 
Nigdy nie wolno przestać się wam modlić. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, 
waszego Jezusa, rozładuje tę sytuację. 
 
W okresie tych zmagań musicie pozostać silni, gdyż bardzo niedługo wszystko 
ulegnie zmianie. 
 



Pomimo nikczemności armii szatana, rosnąca wiara Mojej armii stanie im w drodze 
i powstrzyma ich próby zniszczenia Mojego Kościoła. 
 
Nie czuj się nigdy wynikami tej pracy rozczarowana, nawet jeżeli czasami wydaje 
się to odbierać ci nadzieję. Moje Miłosierdzie jest wielkie. Moja miłość osłania 
wszystkie Boże dzieci. 
 
Zwyciężycie tę walkę o dusze i nie potrwa to długo, a wyłoni się Nowy Świat — ten 
niemający końca. 
 
Oto wasza przyszłość, przyszłość świata, o którą musicie zabiegać. Dni szatana 
są policzone. 
 
Radujcie się, ponieważ wkrótce wasze cierpienia pójdą w niepamięć. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.23, 16.36 
 
Maryja Panna: Pozwólcie, że wam pomogę jako Matka Zbawienia, bo takie jest 
Moje ostatnio otrzymane w Niebie miano 
 
Moje dziecko, nastanie tego padołu łez, który zalewa każdy naród na tak wiele 
sposobów, zostało wielokrotnie zapowiedziane. 
 
Jednak nie posłuchano ostrzeżeń, które poprzez stulecia przekazywałam 
widzącym. 
 
Niektórzy z tych znających obietnice Pana — który zapowiedział, że przyjdzie 
ponownie, aby rządzić światem, który nie będzie miał końca — potrafią rozpoznać 
znaki czasu. 
 
Większość ludzi tego nie potrafi, gdyż nie zna Ewangelii. 
 
Dzieci, czasy te są bardzo ciężkie i pełne zamieszania. Ja, wasza umiłowana Matka, 
oferuję wam ochronę przeciwko szatanowi, jeżeli Mnie tylko o to poprosicie. 
 
Mnie została udzielona moc, aby go zmiażdżyć. Jeżeli Mnie wezwiecie, 
przyniosę ulgę waszemu udręczeniu. 
 
Moje dziecko, dla tych z was, którzy mają otwarte oczy, jego wpływ staje się 
wyraźny. 
 
Jego nikczemność ujawnia się w wielu Bożych dzieciach. 
 
Morderstwa, bezlitosne zabijanie, wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i 
szalejące grzechy,  które łamią każde jedno z Bożych Przykazań, przekazanych 
przez Mojżesza — są widoczne dla wszystkich. 
 



Wy, którzy macie słabą wiarę i którzy mówicie, że to nie ma znaczenia — musicie 
wiedzieć, jaką szkodę szatan wyrządza waszej duszy. 
 
Jest on jak choroba, którą jest bardzo trudno uleczyć. Jak już cię dopadnie, to 
doprowadzi to do innych, nawet gorszych chorób niż ta pierwsza, tak że 
jednorazowe uzdrowienie nie wystarcza. 
 
Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że jest bardzo trudno się z tego 
wyrwać. 
 
Dzieci, nie uświadamiacie sobie, jak mocny i mściwy on jest. Kiedy już raz 
zagnieździ się w duszy, nie pozostawi jej w spokoju, tak więc ta dusza praktycznie 
traci rozum. 
 
W niektórych przypadkach te dusze już dłużej nie kontrolują swych własnych 
odruchów. 
 
Jako Matka wszystkich Dzieci Bożych posiadam moc, aby wam pomóc ocalić waszą 
duszę. 
 
Pozwólcie, że wam pomogę jako Matka Zbawienia, bo takie jest Moje ostatnio 
otrzymane w Niebie miano. 
 
Musicie odmawiać różaniec każdego dnia, aby otrzymać ochronę — a wtedy szatan 
zostawi was i waszych bliskich w spokoju. 
 
Nigdy nie umniejszajcie znaczenia tej modlitwy, gdyż władza szatana maleje, jak 
tylko modlicie się różańcem. 
 
Dzieci, moc Boga udzielana jest tym, którzy wzywają Mojego Syna, Jezusa, aby dał 
wam siłę, by przeżyć te czasy. Nie może być ona wam dana, zanim o nią nie 
poprosicie. 
 
Oto następna Krucjata Modlitwy, którą musicie odmawiać, aby szukać ochrony 
przed szatanem. 
 
Modlitwa Krucjaty (68) Ochroń mnie od wpływu szatana 
  
Matko Boga, Matko Zbawienia, 
okryj mnie Twym najświętszym płaszczem 
i ochroń Moją rodzinę od wpływu szatana 
i jego upadłych aniołów. 
Pomóż mi nieustannie ufać Boskiemu Miłosierdziu 
Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Podtrzymaj mnie w mojej miłości do Niego 
i nie pozwól, abym odszedł 
od Prawdy Jego nauczania, 
niezależnie od tego, 
ile pokus stanie przede mną. 
Amen. 
  



Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed diabłem, ponieważ 
jest on przyczyną strasznego bólu, strasznych krzywd i nędzy w waszym życiu. 
 
Jeśli o to nie poprosicie, nie możecie otrzymać odpowiednich łask. 
 
Ufajcie Mnie, waszej Matce, o każdym czasie, bo Moim zadaniem jest pomóc 
Mojemu Synowi uratować dusze  wszystkich Bożych Dzieci. 
 
Wasza Miłująca Matka 
Królowa Ziemi 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.24, 17.39 
Proroctwa przekazane Janowi, a nieujawnione aż do teraz, są w obecnym 
czasie głoszone, aby świat się przebudził 
 
Moja wielce umiłowana córko, zbliża się czas na ujawnienie ostatecznych tajemnic 
Boga Najwyższego całemu światu. 
 
Twój głos, Moja córko, w zupełności zakończy na ziemi Boży plan, dotyczący 
objawienia Prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu. 
 
Jesteś, Moja córko, siódmym Aniołem, wysłanym dla przygotowania Bożych dzieci 
do odnowienia ich wiary, aby możliwe było ich uratowanie. 
 
Kiedy odsłonisz tajemnice, zawarte w siedmiu pieczęciach, które Ja, Jezus, 
Baranek Boży, teraz otwieram, doprowadzisz tym wielu do wściekłości. 
 
Nikczemne kłamstwa, popełnione przez tych, którzy udają, że są sługami Mojego 
Kościoła, zostaną ujawnione poprzez dźwięk twego głosu. 
 
Każdy podły postępek, popełniony przez zwolenników szatana, którzy ośmielają się 
deklarować jako Moi wyznawcy, zostanie ujawniony. Każde kłamstwo będzie 
obnażone, tak aby wszyscy je ujrzeli. 
 
Nowy, fałszywy Kościół, stworzony przez antychrysta, będzie ukazany takim, 
jakim jest w istocie. 
 
Każda próba, podjęta, aby oszukać dzieci Boże, zwróci się przeciwko jej 
inicjatorom, jako że walka o zbawienie ludzkości się nasila. 
 
Bluźnierstwa (przeciwko Bogu), wypowiadane przez tych, którzy nie przemawiają w 
Moim Świętym Imieniu, dotrą do uszu wszystkich, ale jednak nie wszyscy przyjmą 
tę Prawdę Bożą taką, jaką jest ona obecnie dawana światu. 
 
Słowa, skrywane tak długo i zapieczętowane aż do końca (czasów), płyną teraz z 
Moich ust. 
 



Żadnego człowieka Prawda nie ominie. Wszystkim zostanie pokazane Prawdziwe 
Słowo, ponieważ czynię przygotowania, aby ludzkość jeszcze raz ocalić od 
wiecznego potępienia. 
 
Proroctwa przekazane Janowi, a nieujawnione aż do teraz, są w obecnym 
czasie głoszone, aby świat się przebudził. 
 
Ewangelie ponownie, po tak długim czasie, rozprzestrzenią się w świecie. 
 
Niewidomi ponownie przejrzą na oczy. 
 
Niemi — przemówią słowami prawdy, jakby miód wylewał się z ich warg. 
 
Głusi będą słuchać, a Prawda przyniesie im ukojenie, którego tak bardzo im 
brakowało w ich życiu. 
 
Pęknie skorupa wiarołomstwa, a dusze nietknięte bakcylem wiary, głodne Prawdy, 
wreszcie zaakceptują ją z otwartymi ramionami. 
 
Moc Boża będzie się manifestowała za każdym rogiem. 
 
Zapewniam was, że szatańskie plemię i jego wyznawcy uczynią wszystko, aby 
udaremnić rozpowszechnianie się Księgi Prawdy, jaką Bóg z Miłości daje światu. 
 
Będą oni wobec niej bezsilni, chociaż będzie się wydawało, że jest inaczej. 
 
Niebo wyczekuje teraz godziny, w której nastąpi zjednoczenie całej ludzkości na 
Moje Chwalebne Przyjście. 
 
Nigdy się Mnie nie zapierajcie. A skoro Ja was przygotowuję na Moje Chwalebne 
Powtórne Przyjście — powitajcie Mnie. 
 
Przyprowadźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje ramiona, skoro Ja czynię 
przygotowania, aby was objąć ochroną Moich specjalnych łask z nieba. 
 
Nawołuję was wszystkich, rozpoznajcie ostatnie wezwanie, dawane wam przez 
Mojego siódmego Posłańca — któremu zostało udzielone pełnomocnictwo, aby 
objawić tajemnicę siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci — w czasie, gdy chóry 
aniołów przygotowują się do urzeczywistnienia proroctw. 
 
Wasz Jezus 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.25, 23.30 
 
Miłość to znak od Boga. Miłość może pochodzić tylko od Boga — niezależnie od 
religii czy wyznania 
 
Moja wielce umiłowana córko, chciałbym opowiedzieć o wadze miłości i o tym, że 
bez miłości świat nie mógłby przeżyć. 
 



Bóg jest Miłością. Miłość pochodzi od Boga. 
 
Gdziekolwiek nie pojawia się miłość, natychmiast czujecie obecność Boga. 
 
Praktycznie każdy, kto żyje na tym świecie, odczuwa miłość na jakimś etapie 
swego życia. Miłość wyzwala duszę, a jej czystość daje wam pewne blade pojęcie 
na temat głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego ze Swych dzieci. 
 
Miłość przezwycięża śmierć. 
 
Miłość przezwycięża zło. 
 
Miłość trwa wiecznie. Nie może umrzeć, gdyż pochodzi od Boga i będzie wiecznie 
trwać. 
 
Kiedy w tym waszym życiu miłość zostaje zaatakowana przez diabła, który używa 
do tego dusz innych ludzi, cierpi ona na tym, obumiera, a na jej miejscu pojawia 
się obojętność, a nawet czasami nienawiść. 
 
Tylko przez miłość, szczególnie miłość wzajemną, może na świecie zapanować 
pokój. 
 
Bez miłości ludzie by wymarli i staliby się jałowi. 
 
Kiedy kochacie dziecko, wówczas odczuwacie ten sam rodzaj miłości, jaki Mój 
Ojciec ma w swoim Sercu dla każdego dziecka, które poprzez Jego akt stworzenia 
przychodzi na świat. 
 
Wyobraźcie sobie ból, jaki przeżywają rodzice, kiedy im się zagubi dziecko. 
 
Ich smutek, utrapienie i niepokój są takie same, jak te, które odczuwa Mój Ojciec, 
kiedy Jego dzieci błądzą i tracą kontakt z Prawdą o Jego istnieniu. 
 
Następnie wyobraźcie sobie koszmar, przez jaki każdy rodzic musi przejść, jeżeli 
jego dziecko nie może zostać odnalezione. 
 
A co dopiero, gdyby miało się nigdy nie odnaleźć? Oto jakie złamane serce ma Mój 
Ojciec, gdy traci Swoje dzieci. 
 
Nic Go nie ukoi, dopóki ich znowu nie odnajdzie albo dopóki one same nie zawrócą 
i nie przybiegną z powrotem do Jego domu. 
 
Całe stworzenie zostało powołane do życia przez Miłość Mojego Ojca. 
 
Jego Miłość zalewa niebiosa i ziemię i jest pełna mocy. 
 
Wszystko zostało po to stworzone przez Jego Boską Miłość i wielkoduszność Jego 
Serca, aby wszystkimi tymi cudami mógł się On podzielić ze Swoimi dziećmi. 
 
Jego Miłość, jaką ma dla Swoich dzieci, nie umrze nigdy. 
 



Zdrada Lucyfera, a więc tego, któremu Bóg dał wszystko, miała ten skutek, że 
Jego miłość do ludzkości nie została Mu przez większą część rodzaju ludzkiego 
odwzajemniona. 
 
Ale Jego miłość jako wiecznie miłującego Ojca jest tak silna, że nic i nigdy nie 
może jej ugasić. 
 
Jego miłość także sprawia, że każdemu człowiekowi dawana jest druga szansa. 
 
Ostrzeżenie — wielki Dar zatwierdzony przez Mojego Ojca — jest nadzwyczajnym 
wołaniem Nieba. 
 
To wołanie, ten wspaniały, nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę, by 
zostać zbawionym; oraz zostać wezwanym i obdarowanym kluczem, który otwiera 
drzwi do Nowego Raju na ziemi. 
 
Wy, którzy przyjmiecie Klucz do Raju, to naprawdę właśnie wy pokonacie 
bestię. 
 
Świat wreszcie pozbędzie się zła, grzechu, cierpienia i wszelkiego bólu. 
 
Pokój będzie królować. 
 
Miłość do Mojego Ojca będzie nareszcie kwitnąć, a wy wszyscy będziecie żyć 
zgodnie z Jego Boską Wolą. 
 
Miłość to znak od Boga. Miłość może pochodzić tylko od Boga — niezależnie od 
religii czy wyznania. 
 
Jest ona światłem, obecnym w każdej duszy, nawet u tych, którzy są 
zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi Swego światła. 
 
Uchwyćcie się go. Obejmijcie je. Przylgnijcie do miłości, gdyż ona przyprowadzi 
was do Niego. 
 
Miłość ocali was z ciemności. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.26, 23.55 
 
Pakt z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwie rzeczy 
 
Moja wielce umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy 
Mojego Powtórnego Przyjścia. 
 
Moje Powtórne Przyjście jest wypełnieniem się Nowego Przymierza. 
 



Będzie ono utworzeniem doskonałego Raju, który z taką miłością został urządzony 
przez Mojego Ojca ku zadowoleniu Adama i Ewy. W tamtym czasie wszystko na 
ziemi znajdowało się w doskonałej harmonii i było idealnie zespolone z Wolą Bożą. 
 
Czas, który upłynął od Mojego Ukrzyżowania na ziemi, był dla ludzkości tak bolesny 
z powodu panowania szatana, który w tym okresie zarządzał ziemią. 
 
Pakt z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwie rzeczy: 
 
Najpierw nastąpi wybawienie rasy ludzkiej w czasie Ostrzeżenia. Od tego 
momentu, jak i w przyszłości, ludzie — włącznie z tymi, którzy są nieświadomi 
istnienia Boga — z radością przyjmą Prawdę. 
 
Inni, którzy na ten wielki cud odpowiedzą z opóźnieniem, dopiero kiedy zostanie im 
przedstawiony dowód, nawrócą się z czasem. Także oni będą szukać przebaczenia 
za swe grzeszne życie. 
 
Wówczas nadejdzie ostateczne stadium — uświęcenie  czyli definitywne 
oczyszczenie, tak aby cała ludzkość była godna przestąpienia progów 
doskonałego Raju. 
 
To jest ten sam Raj, w którym pierwotnie zamieszkiwali Adam i Ewa. Tylko wtedy 
nastąpi ostateczne wypełnienie się Woli Ojca, kiedy wszyscy ludzie nareszcie Tę 
Wolę umiłują i uszanują. 
 
Zanim to wszystko nastąpi, pojawi się wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, 
wobec Jej pełnego urzeczywistnienia. 
 
Dzieci Boże będą targane we wszystkich kierunkach. I chociaż Duch Święty zostanie 
wylany na cały świat w czasie Ostrzeżenia, to szatan podejmie wszelkie starania, 
aby powstrzymać tę światową spowiedź. 
 
On i jego niegodziwi naśladowcy także przygotowują się na Ostrzeżenie. Ich celem 
będzie przekonanie każdego, że ono się po prostu nie wydarzyło. 
 
Tak długo, jak szatan przemierza ziemię, dla wielu ludzi będzie rzeczą trudną 
otwarte zaakceptowanie Bożej miłości oraz istnienia Nowego Raju. 
 
Wolność nadejdzie tylko wówczas, kiedy szatan zostanie wyrzucony. 
 
Jest bardzo bolesne, że ci, którzy nie rozpoznają Prawdy i uparcie będą 
odmawiali przyjęcia Boga, nigdy nie ujrzą Raju. 
 
Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Bożą Wolę Mojego Ojca. 
  
Krucjata Modlitwy (69) Modlitwa do Boga Ojca, by przyjąć Jego Bożą Wolę  
 
Boże Ojcze Wszechmogący, 
przyjmuję Twoją Bożą Wolę. 
Dopomóż Twoim dzieciom, 
by i one Ją przyjęły. 



Wstrzymaj szatana, 
aby nie miał możliwości 
odbierania Twoim dzieciom 
prawa do Twojego Dziedzictwa. 
Nigdy nie dopuść, 
abyśmy zaprzestali walki 
o nasze dziedzictwo w Raju. 
Usłysz nasze prośby o wygnanie szatana 
i jego upadłych aniołów. 
Proszę Cię, Drogi Ojcze, 
o oczyszczenie ziemi Twoim Miłosierdziem 
i o to, abyś nas osłonił 
Twoim Duchem Świętym. 
Kieruj nami podczas tworzenia 
Twojej Najświętszej Armii, 
aby wyposażyć ją w moc, 
pozwalającą na wygnanie bestii na zawsze. 
Amen. 
  
Idźcie w pokoju. 
 
Wasz Jezus 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.27, 18.30 
 
Kiedy liczebność Mojej Armii osiągnie 20 milionów, zwielokrotnię ją do 
miliardów 
 
Moja umiłowana córko, Moje pragnienie, aby dzięki tym przesłaniom Moich 
wyznawców zjednoczyć w jednej armii, właśnie przynosi owoce. 
 
Moja armia oto się uformowała i jest jednoczona dzięki mocy Ducha Świętego, 
który jak morze ognia rozprzestrzenia się w świecie. 
 
Wy, którzy przyjmujecie Moje porady, jeżeli sądzicie, że współpracujecie w małych 
grupach, to musicie wiedzieć, że liczebność Mojej armii przekroczyła 25.000 
pełnych oddania żołnierzy, którzy każdego dnia odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy. 
 
Wasze oddanie dla Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, daje Mi tyle pocieszenia 
i radości, albowiem wasze modlitwy ratują w każdej sekundzie każdego dnia 
miliony milionów dusz. 
 
Gdybyście zobaczyli ich wdzięczność, modlitwa nigdy nie schodziłaby z waszych ust 
— taka jest jej moc. 
 
Szatan cierpi z powodu tej misji i uczyni wszystko, aby ją storpedować. 
 
Dlatego nie możecie pozwolić na to, aby zewnętrzne, agresywne naciski, którymi 
zastraszani jesteście oskarżeniem was o herezję, opóźniały rozprzestrzenianie 
przez was Moich przesłań. 



 
Jeżeli pozwolicie zbić się z tropu tym, którzy próbują was upokorzyć lub 
nabijać się z waszej wiary, wówczas może zostać uratowanych tylko niewiele 
dusz. 
 
Traktujcie tę misję tak, jak gdybyście pracowali za granicą dla jakiejś organizacji 
dobroczynnej, złożonej z ludzi udających się do zdewastowanych krajów, aby 
ratować życie tych jego mieszkańców, którym śmiertelny głód zagląda w oczy. 
 
Staje się wówczas rzeczą nieodzowną przezwyciężanie wszystkich przeszkód, aby 
ofiarom przyjść z pomocą. Jedna godzina spóźnienia może zadecydować o życiu lub 
śmierci. To samo dotyczy tej misji. 
 
Patrzcie naprzód, ignorujcie to, że inni się wtrącają, próbując was od niej odwieść, 
i maszerujcie przed siebie. 
 
Przygarniajcie na waszej drodze innych i prowadźcie ich do zwycięstwa... Do 
zwycięstwa zbawienia. 
 
Wasza armia rośnie każdego dnia. Trzymajcie Mnie mocno za rękę, aż nasza armia 
stanie się tak duża, jak Ja bym tego pragnął, a mianowicie aż wzrośnie do 20 
milionów i stanie się grotem włóczni przeciwko antychrystowi. 
 
Kiedy liczebność Mojej Armii osiągnie 20 milionów, zwielokrotnię ją do 
miliardów. I kiedy to się stanie, bestia zostanie wreszcie pokonana. 
 
To jest Moja obietnica. Bowiem olbrzymia liczba dzieci Bożych, napełnionych Jego 
Bożą Miłością, unicestwi zło. 
 
Nie zapominajcie — miłość jest silniejsza od nienawiści. I tylko miłość, w swej 
szczodrości, może wykorzenić zło. 
 
Wasz Jezus  
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.29, 20.10 
 
Upadek, którym wiele narodów zostanie srogo ukaranych, jest skutkiem 
grzechu aborcji 
 
Moja wielce umiłowana córko, odstępstwo na świecie spowodowało, że Boże dzieci 
nie mają odpowiedniego rozeznania co do istnienia grzechu. 
 
Wiele dusz, kiedy myślą o grzechu przez duże G — natychmiast kojarzą to z 
najcięższym z grzechów, jakim morderstwo. 
 
Grzech przybiera wiele form. Przykre jest to, że grzech został przypisany błędom i 
cechom charakteru, tak że obecnie jest brany za jakąś zwyczajną, naturalną 
słabość. Wielu już wcale nie wierzy w grzech. 
 



Aborcja, zaraz po morderstwie na swoim bliźnim, jest najgorszą formą ludobójstwa 
na świecie. A na dodatek jest ona nie tylko że tolerowana, ale usankcjonowana 
prawnie w waszych narodach, uznających ją za konieczność. 
 
Upadek, którym wiele narodów zostanie srogo ukaranych, jest skutkiem grzechu 
aborcji. 
 
Aborcja jest czynem nikczemnym i unicestwia całe pokolenia Bożych dzieci, które 
nie mają się jak przed tym obronić. 
 
Ten, kto zabija Boże Dziecko, nie może uniknąć srogiej kary. 
 
Gniewu Mojego Ojca doświadczą w czasie Kary te narody, które zalegalizowały 
aborcję. 
 
Zostaną zmiecione i współczucie nie zostanie im okazane, tak jak i oni 
tolerowali zabójstwa Bożych dzieci w łonie matek i nie okazali za ten 
śmiertelny grzech żadnej skruchy. 
 
Wołam do tych, którzy próbują ten problem przebiegle zbagatelizować, i 
wprowadzić aborcję jako coś, co jest konieczne, by chronić prawa matki. 
 
Kłamstwa te służą temu, aby ukryć okrucieństwo aborcji, która rzuca wyzwanie 
Boskiemu Prawu. 
 
Za ten grzech każdy prawodawca, lekarz i ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób 
przykładają swej ręki do tego aktu okrucieństwa, są winni w oczach Boga i będą 
cierpieć z powodu kary, która nadciąga. 
 
Oto co mówię tym, którzy popierają egzekucje. 
 
Wy, którzy skazujecie człowieka na śmierć, jesteście winni tego samego 
przestępstwa, jakiego on może być winnym. 
 
W takich wypadkach jesteście winni morderstwa, a to jest grzech śmiertelny. Nie 
zostało wam dane prawo do odbierania życia. Ani prawo osądu. Tylko Ja, Jezus 
Chrystus, mam prawo sądzić. 
 
Każdy,  kto przykłada się do śmierci mordercy poprzez akt egzekucji, będzie 
cierpiał w ogniu Piekła — chyba, że to odpokutuje. 
 
Tak wielu z was wierzy w prawo oka za oko. O, jak bardzo tkwicie w błędzie. Czy 
nie uznajecie Przykazań Mojego Ojca? Nie będziesz zabijał. 
 
Nie zabijaj — to także odnosi się do tych wojowniczych armii, które wkraczają na 
ziemie, które do nich nie należą, aby je kontrolować. 
 
Odnosi się to do armii, które otwierają ogień i zabijają niewinne dusze. 
Wszystko to jest morderstwem. Jest to wbrew prawu Mojego Ojca. 
 



Inne grzechy, takie jak chciwość, pożądanie, obmawianie, oszukiwanie ludzi na 
tym, co prawowicie się im należy, zemsta i oczernianie — to wszysko prowadzi do 
wszystkich pozostałych grzechów. 
 
One są do przyjęcia w waszym dzisiejszym świecie, ponieważ waszą najwiekszą 
miłością jest miłość do samych siebie. 
 
Kłamstwo, do przełknięcia którego zostaliście zmuszeni przez waszych fałszywych 
nauczycieli — to kłamstwo o konieczności samozadowolenia; jest ono waszą drogą 
do grzechu. 
 
Powiedziano wam, że musicie spędzać swój czas, zaspokajając wasz głód 
dobrobytu. 
 
Powiedziano wam, że musicie o siebie dbać, że jesteście najważniejszą osobą w 
swoim życiu. Że musicie szukać wszystkiego, co zaspokaja wasze zmysły. Wszyscy 
inni są na drugim planie. 
 
Taka postawa prowadzi do chciwości, egoizmu, zmysłowości, a potem możecie 
zostać skuszeni do popełnienia grzechu śmiertelnego. 
 
Grzech obecnie  —  jak nigdy dotąd —  zostanie zaaprobowany przez wasze narody. 
 
Zostaną wprowadzone prawa, które nadadzą moc prawną grzechowi śmiertelnemu, 
i biada tym, którzy podniosą sprzeciw. 
 
Ci, którzy będą propagować takie bezeceństwa, powiedzą wam, że te prawa są po 
to, aby ochronić słabszych; ale w rzeczywistości wszystkim, co przyniosą, będzie 
legalizacja morderstwa, aborcji, małżeństwa osób tej samej płci i kultu fałszywych 
bożków. 
 
Dopuszczą one prześladowanie biednych i wyrzucą ich na ulice, robiąc z nich 
żebraków. 
 
Wprowadzą te przepisy i zmuszą was do zaprzestania praktykowania waszej religii. 
Praktykując ją, złamiecie prawo — czyli popełnicie w ich oczach grzech. 
 
Jak już wam przedtem mówiłem, wasz świat pełen jest kłamstwa; dobro jest 
przedstawiane jako zło, a zło jako dobro. 
 
Wasz świat jak wywrócony do góry nogami, czego rezultatem jest rozkwit 
grzechu. 
 
Zwracam się do was z pilną prośbą — zawróćcie z tej drogi i zapoznajcie się z 
Dziesięcioma Przykazaniami. Bądźcie im posłuszni i żyjcie tak, abyście spełnili 
pokładane w was oczekiwania w oczach Mojego Ojca. 
 
Łamiąc kodeks Dziesięciu Przykazań, grzeszycie. Argumentując, że pewne 
grzechy są dopuszczalne — sprzeniewierzacie się Mojemu Ojcu. 
 



Posłuszeństwo Prawom Boga jest w świecie dnia dzisiejszego słabe i kruche. Wielu 
Bożym dzieciom Moi wyświęceni słudzy nie wyjaśnili w zdecydowany sposób 
konsekwencji grzechu. 
 
Tolerancja dla grzechu jest największym grzechem ze wszystkich. 
 
Tolerancja jest przebiegłym kłamstwem, zasianym w umysłach ludzkości przez 
króla kłamstwa, szatana. 
 
Tolerancja jest innym sposobem usprawiedliwienia grzechu — jej celem jest 
wyjście naprzeciw ludzkim słabościom, co pozwala ulegać pokusom szatana. 
 
Przebudźcie się i uznajcie grzech takim, jakim on jest. 
 
Możecie prowadzić pomiędzy sobą na ten temat spory i bronić grzechu, jak tylko 
chcecie, ale on nigdy nie zostanie zaakceptowany w oczach Mojego Ojca. 
 
Aby wejść do Raju, musicie być wolni od grzechu. 
 
Aby stać się wolnym od grzechu, musicie pokutować. 
 
Aby pokutować, musicie przede wszystkim uznać Dziesięć Przykazań. 
 
A wtedy musicie okazać prawdziwą skruchę. 
 
Prawdziwą skruchę mogą odczuwać tylko ci, którzy się przede Mną ukorzą. 
 
I tylko wówczas grzech może być wybaczony. 
 
I tylko wówczas dusze są godne, aby wejść do Królestwa Mojego Ojca. 
 
Wasz Zbawiciel 
Jezus Chrystus 
   
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.30, 01.00 
 
Mój Kościół Katolicki został rozdarty na strzępy, a jednak dusza Mojego Kościoła 
nigdy nie zostanie przez szatana opanowana lub pochłonięta 
 
Moja wielce umiłowana córko, kiedy przechodziłem  mękę Ogrójca, największą 
okropnością, ukazaną Mi przez szatana, była niewierność Katolickiego i 
Apostolskiego Kościoła czasów ostatecznych. 
 
To wtedy właśnie szatan, który dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał Mi 
letnie sługi Kościoła tych waszych czasów. 
 
Dopuścili oni, aby duma i pozorne prawdy, zdominowane ich tolerancją wobec 
grzechu, zaślepiły ich na Prawdę Bożą. 
 



Ich przywiązanie do światowych zajęć oznacza, że wiele z Moich wyświęconych sług 
nie posiada współczucia lub pokory w swoich duszach, by przewodzić Moim 
wyznawcom w dążeniu do świętości, która jest konieczna do zbawienia ich dusz. 
 
Tak wielu z nich zwróciło się przeciwko Mnie, chociaż twierdzą, że kochają Boże 
dzieci. 
 
Lansują tolerancję w imię Boże, co powoduje, że reprezentują fałszywą 
doktrynę, która maskuje Prawdę. 
 
Ci opozycjoniści Mojego Kościoła na ziemi, którzy twierdzą, że budują nowy rodzaj 
autorytetu w imieniu Kościoła Katolickiego, ale którzy zaprzeczają Mojemu 
nauczaniu, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół. 
 
On, diabeł, był przyczyną okropnego grzechu, który już skorumpował Mój Kościół, a 
teraz chce przybić ostatnie gwoździe, którymi Mój Kościół ukrzyżuje — a następnie 
chce wrzucić do Piekła te Moje wyświęcone sługi, które pohańbią Słowo, ułatwiając 
dzieciom Bożym zaakceptowanie grzechu. 
 
Ich grzech spoliczkowania Mnie po twarzy, którym będzie przeprowadzanie 
przede Mną obscenicznych parad, które, jak będą twierdzić, są całkiem do 
przyjęcia i tolerowane przez Boga, zostanie surowo ukarany. 
 
Ośmielą się przez grzech dumy i oszustwa wprowadzić w błąd dusze i poprowadzić 
je do pełnego ciemności lochu, nie mając pojęcia, że skazują przez to te dusze na 
jezioro ognia. 
 
Wielu z Moich wyświęconych sług jest już zwiedzionych, a nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Jednak sporo z nich, gdyby tylko spróbowali być uczciwymi wobec samych 
siebie, odkryłoby, że są zdezorientowani. 
 
Ale są także i tacy, którzy podają się za Moje wyświęcone sługi, podczas gdy 
przychodzą zza linii wroga. Jako niewolnicy bestii — celowo przedstawiają się  jako 
Moi namaszczeni kapłani. 
 
Jakże okrutnie przez nich cierpię. Nie tylko bowiem demoralizują oni inne dusze, 
ale świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich z czasem pochłonie. 
 
Dokonują oni wstrętnych aktów na Moich ołtarzach przed Najświętszym 
Sakramentem, ale niewielu wie, że oni to robią. Pomimo to tęsknię za ich duszami. 
 
Mój Kościół Katolicki został rozdarty na strzępy, a jednak dusza Mojego Kościoła 
nigdy nie zostanie przez szatana opanowana lub pochłonięta. Jednak słudzy Mojego 
Kościoła mogą zostać uwiedzieni i zniszczeni przez bestię. 
 
Oto nadszedł czas Mojej interwencji, aby pomóc im wznieść się ponad te 
okropne męczarnie. 
 
Potrzebuję, abyście wy, Moi wyznawcy, oraz ci wyświęceni słudzy pośród was, 
którzy rozumieją, do czego pomiędzy nimi dochodzi, odmawiali tę Krucjatę 



Modlitwy (70) Modlitwa za Duchownych, aby pozostali niewzruszeni i wierni 
Świętemu Słowu Boga: 
  
O Najdroższy Jezu, 
dopomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać, 
jak w łonie Twojego Kościoła postępuje schizma. 
  
Pomóż Twoim wyświęconym sługom 
pozostać niezłomnymi i wiernymi 
Twemu Świętemu Słowu. 
  
Nie dopuść nigdy, aby światowe ambicje 
przyćmiły ich czystą miłość do Ciebie. 
  
Udziel im łask, by pozostali 
czyści i pokorni wobec Ciebie i aby czcili 
Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii. 
  
Dopomóż i poucz wszystkie te wyświęcone sługi, 
które mogą się okazać zbyt letnimi 
w ich miłości do Ciebie 
i rozpal na nowo 
ogień Ducha Świętego w ich duszach. 
  
Dopomóż im rozpoznać, że pokusa, 
z którą staną oko w oko, 
służy temu, aby ich rozproszyć. 
  
Otwórz ich oczy, aby nieustannie widzieli Prawdę. 
  
Błogosław im, Drogi Jezu, w tym czasie 
i okryj ich Twoją Najdroższą Krwią, 
by zachować ich bezpiecznie od krzywdy. 
  
Obdarz ich siłą, aby oparli się zwodom szatana, 
gdyby byli kuszeni, 
aby zaprzeczyć istnieniu grzechu. 
Amen. 
  
Moi wyświęceni słudzy są kręgosłupem Mojego Kościoła. 
 
Stoją oni w pierwszym szeregu,  by stawić opór okropnie zaciekłemu szturmowi 
szatana, jaki ma miejsce w obecnym czasie. 
 
Dopomóżcie Mi ich poprowadzić na drogę wiodącą ku uratowaniu reszty Mojego 
Kościoła, który zmierza w kierunku schizmy, jaka już wkrótce będzie wprowadzona 
przez Fałszywego Proroka. 
 
Zgromadźcie się i módlcie się o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są 
potrzebni, aby Mój Kościół zachować silnym  na nadchodzące dni. 
 



Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.31, 18.10 
 
Maryja Dziewica: Zaniedbywanie głoszenia Prawdy zawartej w Naukach Mojego 
Syna przyniesie taki skutek, że Bóg zostanie zapomniany 
 
Moje dziecko, prześladowanie, które przechodzisz, ma miejsce z powodu z powodu 
publikacji Księgi Prawdy. 
 
Diabeł stawia przeszkody na twojej drodze i nic go nie odstraszy, aby cię 
zniechęcić. 
 
Ważne jest to, abyś ignorowała ciągłe, podłe kłamstwa, które są ci przedstawiane 
przez tych, którzy utrzymują, że posiadają wiedzę o Bożym Słowie. 
 
To, że odrzucają oni te orędzia, jest bez znaczenia. Masz reagować tylko na Słowo 
Mojego Syna i na nic więcej. 
 
Musisz ufać Mojemu Synowi i zachować milczenie, kiedy ci zaślepieni kłamstwami 
próbują cię sprowokować, aby narazić cię na jakąś wpadkę. Nie słuchaj ich. Nie 
odpowiadaj. Zamiast tego rozgłaszaj po prostu Słowo Boże. 
 
Moje dziecko, obecnie cierpi tak wielu wyznawców Chrystusa. Ich głos to tylko 
szept w świecie, który z krzykiem głosi chwałę ziemskich cudowności. 
 
Prawdziwe Słowo Boże nie jest już otwarcie głoszone nawet przez sługi Boże w 
Kościele. 
 
Oni się wstydzą, aby nie zostać przyuważonym na tym, jak otwarcie głoszą 
Prawdę, i błąkają się beznadziejnie, próbując znaleźć swą drogę pośród 
zamieszania, stworzonego przez sekularyzm. 
 
Ubliżenia, towarzyszące przywoływaniu Boga czy Mojego ukochanego Syna, Jezusa 
Chrystusa, stały się czymś powszechnym. Niewiele dusz jest wystarczająco 
odważnych, aby powstać i zdeklarować się jako żołnierze Chrystusa. 
 
Nawet święte dusze obawiają się to uczynić ze strachu, że spowodują oburzenie 
wśród pogan. 
 
Zaniedbywanie głoszenia Prawdy zawartej w Naukach Mojego Syna przyniesie 
taki skutek, że Bóg zostanie zapomniany. 
 
Jakże Ja szlocham, kiedy patrzę na te biedne, małe dzieci, które są 
zaniedbywane przez ich opiekunów, jeśli chodzi o rozwój ich dusz. 
 
Brakuje im pokarmu Ducha Świętego, ponieważ nie zostali nauczeni, jak wyznawać 
Bogu miłość. Wielu nie wierzy w Boga Ojca. Jakże to Go zasmuca. 
 



Tobie, moje dziecko, zostało powierzone trudne zadanie. Kiedy ogłaszasz światu 
zawartość tych przesłań z Nieba, jesteś atakowana z trzech stron: 
 
Przez tych, którzy wierzą w Boga, ale którzy odmawiają słuchania Słowa Bożego, 
które jest obecnie przekazywane światu. 
 
Przez tych, którzy są przywódcami w Kościele Mojego Syna na ziemi, ale którzy 
odmawiają słuchania, gdyż nie akceptują proroctw. 
 
I przez tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. 
 
Twój głos będzie nadal głosem wołającego na pustyni, ale nie możesz dopuścić, by 
cię to zniechęciło. 
 
Wszystko, co musisz uczynić, to być posłuszną Mojemu Synowi we wszystkim i 
pozostawić całą resztę w Jego Świętych Dłoniach. 
 
Z czasem usłyszą. A kiedy to się stanie, wiele dusz zwróci się do Mojego Syna z 
miłością i radością w sercach. 
 
Nigdy nie wolno ci się wahać ani opóźniać swojej odpowiedzi na prośbę Mojego 
Syna, aby mieć pewność, że w obecnym czasie każdy otrzyma Słowo Boże, jakie 
jest udzielane światu. 
 
Proszę wszystkie Boże dzieci, aby odpowiedziały teraz na Moje wołanie i złożyły 
przyrzeczenie wierności Słowu Mojego Syna. On kocha wszystkie Boże dzieci i 
pragnie przygotować każdą duszę  na Jego tak długo oczekiwane, Powtórne 
Przyjście. 
 
Nie zapierajcie się Go. Przyjmijcie Jego Dłoń Miłosierdzia, zanim nie będzie za 
późno. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Królowa Ziemi 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.07.31, 20.00 
 
Pozwólcie Mi unieść was w bezpieczne miejsce — tak daleko, że Antychryst nie 
będzie mógł was skrzywdzić 
 
Moje umiłowane dziecko, usłysz Mnie teraz, kiedy ci oznajmiam, że Moja Godzina 
wybija praktycznie nad tym światem. 
 
Pozostało już niewiele czasu, jako że dni ciemności przeminą, a zajaśnieje 
świeża jutrzenka nowego początku. 
 
Wszystkie wasze łzy przerażenia i strachu są prawie już wypłakane, gdyż pozostało 
bardzo niewiele czasu do pojawienia się Chwalebnej Ery Pokoju. 
 



Odnowa Królestwa na Ziemi nastąpi wkrótce i Moje Panowanie nad wszystkimi 
dziećmi Boga zastąpi to obecne, pochodzące z tronu szatana. 
 
Zanikną wątpliwości Moich wyznawców co do autentyczności Moich Przesłań. 
 
Wszystko stanie się tak jasne, jak kryształowo przejrzyste wody ze źródła 
Mojego Boskiego Ciała — źródła, które obecnie wytryska, aby zanurzyć w nim 
serca wszystkich Bożych dzieci. 
 
Światło Prawdy rozogni świat, niezależnie od ciągle wzrastającej ciemności, 
która zagnieździła się jak gangrena w każdym zakątku świata. 
 
Wkrótce już Prawda was wyzwoli, usunie wszystkie wątpliwości, wasze lęki, a 
jasność umysłu i duszy zapanuje w waszym wnętrzu. Następnie napełnienie Moim 
Duchem Świętym zaowocuje powszechnym nawróceniem. 
 
Ci, którzy mają słabą wiarę, zostaną wzmocnieni i Prawda o nowej Armii 
Chrześcijańskiej stanie się faktem. 
 
Nadzieja, miłość i modlitwa będzie was podtrzymywać, gdy Ja poprowadzę świat 
do Nowego Dziedzictwa, obiecanego wam już od tak długiego czasu. 
 
Wy, którzy obawiacie się tych Moich orędzi — pamiętajcie o tym: 
 
Świat, który na was oczekuje, jest wspaniałym Darem dla was i waszych rodzin. 
Jest on Rajem, za którym powinniście tęsknić, jako że nic na tej ziemi, jaką 
znacie, nie może się z nim równać. 
 
Jeżeli Mnie kochacie, to ufajcie Mojej Dobroci, Mojej Miłości i Mojej obietnicy 
obdarzenia was Chwalebnym dziedzictwem, dla którego zostaliście zrodzeni. 
 
Natychmiast odrzućcie wasze zmartwienia i lęki. 
 
Pozwólcie Mi unieść was w bezpieczne miejsce — tak daleko, że Antychryst nie 
będzie mógł was skrzywdzić. 
 
Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (71) Modlitwa o ocalenie nas od 
prześladowań 
  
O Jezu, ratuj Boże dzieci przed Antychrystem. 
Obroń nas przed planami kontrolowania ziemi. 
Panie, wybaw nas od prześladowań. 
Obroń ciemne dusze przed Antychrystem, 
aby mogły się wykupić w Twoich Oczach. 
Dopomóż nam w przezwyciężaniu naszych słabości.  
Umocnij w nas ducha, abyśmy powstali 
i prowadzili jeden drugiego, 
maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju. 
Potrzebuję Cię, Drogi Jezu. 
Kocham Cię, Drogi Jezu. 
Oddaję Chwałę Twojej Obecności na ziemi. 



Unikam ciemności. 
Uwielbiam Ciebie 
i poddaję siebie Tobie ciałem i duszą, 
abyś mógł ujawnić mi Prawdę 
o Swojej Obecności, 
a ja żebym mógł miał do Ciebie zaufanie. 
Nigdy nie przestanę ufać Twojemu Miłosierdziu, 
w żadnym czasie. 
Amen. 
 
Idźcie teraz i przygotujcie wasze dusze, tak abyście pozostali silni i lojalni wobec 
Mnie, kiedy was poprowadzę w kierunku Życia Wiecznego. 
 
Wasz Jezus 


