
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.01, 16.45 
 
Proszę wszystkie dzieci Boże o ofiarowanie sierpnia jako kolejnego miesiąca dla 
ratowania dusz 
 
Moje dziecko, liczne zmiany, z których wiele zostało ci objawionych w przeszłości, 
stają się właśnie widoczne w świecie. 
 
Będzie miało miejsce wiele zniszczeń, niepokojów i kar, a wszystkie z nich 
będą następstwem grzechów, jakich dopuściła się ludzkość. 
 
Proszę wszystkie dzieci Boże o ofiarowanie sierpnia jako kolejnego miesiąca dla 
ratowania dusz. 
 
Uczynić musicie rzecz następującą: Każdego dnia bierzcie udział we Mszy Świętej i 
przyjmujcie Świętą Komunię. 
 
Każdego dnia o godzinie 15 odmawiajcie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 
Ci z was, którzy zdrowotnie są w stanie — powinniście raz w tygodniu pościć. 
 
Moje dzieci będą w szoku, podczas kiedy będą rozgrywały się te wydarzenia, ale 
ręki Mojego Ojca nie potrzebujecie się bać, jeżeli jesteście wierni naukom Mojego 
umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. 
 
Proszę, miejcie w następnych miesiącach Pieczęć Boga Żywego w waszych domach 
pod ręką, gdyż wiele będzie się działo. 
 
Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, które w Jego Kościele na ziemi jest 
obecne, zostanie zhańbione i będzie strasznie cierpiało. 
 
Wiele planów zburzenia Kościoła Mojego Syna na ziemi jest już w toku i już 
wkrótce Kościół upadnie. 
 
Inne zapowiedziane wydarzenia uwidocznią się teraz w katastrofach ekologicznych, 
albowiem karząca ręka Mojego Ojca spadnie na te narody, których zdrożne prawa 
nie będą dłużej tolerowane. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które być może ucierpią podczas 
tych wydarzeń. 
 
Przeznaczcie ten miesiąc na modlitwę za wszystkie dusze, które może jeszcze 
zginą w wojnach, podczas trzęsień ziemi albo w czasie nadchodzącej spowiedzi 
— w postaci Ostrzeżenia. 
 
Moje serce jest ściśle złączone z wami, dzieci, i musimy razem ciężko pracować, by 
ratować dusze. 
 
Podczas kiedy modlimy się za dusze, spełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca. 
 
Wasza Ukochana Matka 



Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.02, 22.06 
 
Bóg Ojciec: Tak samo jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak i Jego Kościół na 
ziemi będzie ukrzyżowany 
 
Moja najdroższa córko, czas próby Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczął. 
 
Biczowanie i prześladowanie zacznie się wkrótce. 
 
Tak samo jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak i Jego Kościół na ziemi będzie 
ukrzyżowany. 
 
Właśnie teraz rozpoczyna się ta próba. 
 
Mój Syn został wysłany, aby ocalić ludzkość od ognia piekielnego. 
 
Jego Śmierć na Krzyżu była straszliwie okrutną zbrodnią, na którą zezwoliłem jako 
na środek, służący ocaleniu przyszłości Moich Dzieci. 
 
Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi. Jego kapłani i wyświęceni 
słudzy zajęli miejsce Jego apostołów. 
 
Teraz, kiedy On powraca, aby odkupić ludzkość i dopomnieć się o Moje najdroższe 
dzieci, aby mogły one wejść do Raju, historia się powtórzy. 
 
Syn Mój nauczał Prawdy i zgromadził wokół Siebie wielu ludzi, którzy naśladowali 
Jego nauki i nie wątpili w Jego Słowo. 
 
Jednak potem został zdradzony przez tych bliskich i Jemu oddanych wśród Jego 
szeregów. 
 
Jego Kościół, Kościół Katolicki, także został zdradzony wewnątrz jego własnych 
korytarzy. 
 
Za śmierć Mojego Syna odpowiedzialne jest okrutne zło, wywołane pokusą szatana. 
 
Śmierć Jego dzisiejszego Kościoła rozpoczęła się już jakiś czas temu. Tak samo, jak 
było w przypadku Mojego Syna — wielu wyznawców wiernych Mojemu Świętemu 
Słowu, ustanowionemu przeze Mnie,  także Go dziś opuściło. 
 
Podczas toczącego się procesu Mojego Syna oskarżono o herezję. Także Kościół 
Mojego Syna na ziemi cierpiał ten sam los. 
 
Ponieważ byli wśród nich niegodziwcy, którzy popełnili ciężkie przestępstwa 
przeciwko ludzkości, wielu lojalnych wyznawców opuściło szeregi kościoła. 
 
W rezultacie opuścili Mojego Syna i odrzucili Jego Nauczanie. 
 



Osąd Kościoła Mojego Syna na ziemi zamknął usta jego kapłanom, podczas kiedy 
trzeba byłoby wystąpić w obronie nauczania Mojego Syna. 
 
Obawiają się urazić tych, którzy wypierają się Mojego Syna, a to z powodu 
grzechów niektórych spośród nich samych. 
 
Kościół Mojego Syna stoi obecnie przed dniem największej próby, jakiego nie 
przeżył od czasu Ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna. 
 
Jego Kościół jest niemiłosiernie wyśmiewany nie tylko przez jego zewnętrznych 
wrogów, ale też przez wrogów w jego własnym łonie. 
 
Korona Cierniowa zostanie teraz włożona na Głowę Kościoła Mojego Syna i tylko 
nieliczni z Jego wyznawców Go wesprą. 
 
Właśnie tak samo jak apostołowie, z wyjątkiem Jana, opuścili Go w czasie Jego 
sądu, a także w czasie egzekucji, tak i teraz ci na wysokich pozycjach w 
Watykanie opuszczą Mojego Świętego Namiestnika. 
 
A on, jako Głowa Katolickiego Kościoła, będzie zmuszony kroczyć straszną ścieżką 
pohańbienia, mimo że nie zawinił. 
 
Choć będzie on biczowany, wyszydzany i zrobią z niego błazna, to nie on będzie tak 
naprawdę tym, na którym będą wyładowywać swoją wściekłość. Będzie ona 
skierowana przeciw Prawdzie Kościoła, Chrześcijańskiego Kościoła, powstałego 
dzięki Ofierze Mojego Syna; to na Kościół ten wyleją swoją nienawiść. 
 
Chrześcijaństwo będzie wyniszczane w każdym zakątku, w każdym narodzie, w 
każdym miejscu kultu, aż osłabnie z wyczerpania. 
 
A to doprowadzi je na drogę Kalwarii i tak jak Mój Syn był wleczony, zostanie ono 
związane i zaciśnięte sznurami, tak by ucieczka przed udręką stała się niemożliwa. 
 
I kiedy będzie się wspinać na wzgórze kaźni, będzie obrzucane kamieniami, 
opluwane i będą z niego drwić przy każdym kolejnym kroku na szczyt. 
 
A wówczas zostanie ono przybite do Krzyża. 
 
Niewiele współczucia będzie mu okazane przez tych, którzy obwiniają Kościół za 
jego grzechy przeciw niewinnym, podczas gdy będą potępiać Głowę Kościoła, 
Mojego Syna. 
 
Uczynią Go winnym grzechów, które, pod wpływem szatańskiej pokusy, popełnili 
inni. 
 
Kiedy przybiją już Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników, tak 
samo jak sześciuset żołnierzy, którzy stali na Kalwarii, aby się upewnić, że ani 
jeden strzęp Ciała nie uniknie sponiewierania. 
 
Żaden sługa Jego Kościoła, który publicznie zaświadczy swoją wierność wobec 
niego, nie będzie w stanie uciec.   



 
Kiedy Kościół zostanie ukrzyżowany, dopilnują, żeby pozostał bez pożywienia i 
wody, aż do ostatniego tchu. 
 
Nigdzie nie będzie można dostrzec żadnego z jego uczniów, tak właśnie jak 
miało to miejsce z apostołami Mojego Syna. 
 
Uciekną do kryjówek ze strachu przed represjami. 
 
A kiedy już będzie się wydawało, że jest to ostatnie tchnienie kościoła, wszystko 
zamilknie — aż aplauz tych, którzy ukrzyżowali Kościół, zagłuszy cały świat ich 
fałszywą doktryną. 
 
Rozlegnie się głos nowego przywódcy kościoła, oszusta, Fałszywego Proroka. 
 
Z wielką ulgą wszyscy upadną w dziękczynieniu wobec Mnie, Boga Najwyższego, 
gdyż będzie im się wydawać, że to jest nowy początek. 
 
I od tej chwili Obecność Mojego Syna nie będzie już zaszczycała ołtarzy w tym 
(nowym) kościele, gdyż tak nie może się stać. 
 
I to wówczas opadnie karząca Ręka Mojego Ojca jako oczyszczenie. 
 
I to wówczas rozpocznie się Bitwa o Armagedon. 
 
I to wówczas Ja powrócę w Moim Synu, aby ocalić dusze. 
 
Nie zaprzeczajcie temu proroctwu. 
 
Nie zamykajcie się w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, bo ten dzień musi 
nadejść. 
 
Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi nadejść z powodu Ostatecznego 
Przymierza. 
 
Ale zaraz potem Chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowej Jerozolimy, 
obetrze wszelkie łzy i ześle cierpienia w zapomnienie, gdy nadejdzie Nowa Era. 
 
Ufajcie Mojemu Synowi o każdym czasie. 
 
Przenigdy nie okazujcie strachu, gdyż Ja jestem waszym Ojcem i to Ja przybędę, 
aby odnowić ziemię i zgromadzić wszystkie Moje dzieci w tym ostatnim już cudzie, 
przepowiedzianym w Księdze Daniela. 
 
Księga Prawdy jest obecnie przed wami odsłaniana, dzieci, tak jak to wam zostało 
obiecane. 
 
Nie odrzucajcie Mojej Boskiej interwencji, bo Ja mówię Prawdę. 
 
Bóg Najwyższy 
 



 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.03, 16.45 
 
Do opozycji w Kościele Katolickim: Jeżeli zbezcześcicie Prawa Mojego Kościoła, 
zostaniecie ukarani 
 
Moja wielce umiłowana córko, ziemia wkrótce się zatrzęsie, gdyż gniew Mojego 
Ojca wyleje się na te narody, które sprzeciwiają się Jego Prawom. 
 
Miłosierdzie nie zostanie okazane, gdyż Jego cierpliwość osiągnęła swoje granice. 
 
Ich grzechami są aborcja, morderstwa, prawa, które podkopują 
Chrześcijaństwo, małżeństwa tej samej płci i adorowanie fałszywych bóstw. 
 
Ale istnieją także opozycjoniści w łonie Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie 
wyprą. 
 
Kiedy próbują zdystansować się od Mojego Kościoła i próbują stwarzać nowe prawa, 
buntując się przeciw Mojej Świętej Woli, wówczas już się Mnie wyparli. 
 
Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzenia praw opartych na 
grzechu pychy, pożądliwości i światowych ambicjach nie będą tolerowane. 
 
Czyż oni sobie wyobrażają, że będą mogli oddzielać Boże dzieci od Mojego Kościoła 
na ziemi i unikną Ręki Mojego Ojca? 
 
Czyż oni myślą, że znajdują się ponad Bożym Prawem? 
 
Oni nie kochają Boga, oni kochają  samych siebie. 
 
Oburza Mnie ich brak pokory, objawiający się  w publicznym odrzucaniu Praw 
Kościoła Katolickiego. 
 
Ich haniebne żądania, które będą próbowali narzucić Mojemu Kościołowi, by je 
zaakceptował jako prawa, które Mnie obrażają, oznaczają, że rzucili się oni w 
ramiona ciemności. 
 
Ich śluby religijne są bez znaczenia. 
 
Ich przysięga, że będą czcić Mój Kościół i okazywać mu posłuszeństwo, została 
złamana. 
 
Dopóki nie odpokutują i nie powrócą do Mojego Ciała, czyli Mojego Kościoła na 
ziemi, nie mają  prawa nazywać się sługami w Moim Kościele. 
 
Zostaliście ostrzeżeni. Wyrzucę was na dzikie pustkowie. 
 
Jeżeli zbezcześcicie Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani. 
 
Wasz Jezus 
 



 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.04, 10.35 
 
Kiedy faryzeusze celowo opłacili kłamców, aby podważyć Moje 
Zmartwychwstanie, odebrali całym generacjom Żydów prawo do poznania 
Prawdy 
 
Moja wielce umiłowana córko, ludzkość musi najpierw zrozumieć, czym jest słabość 
ludzkiej natury, zanim naprawdę ufnie odda się w Ramiona Boga. 
 
Chcę przekazać tym spośród was, którzy są Mi wierni, że wasza wiara i miłość do 
Mnie przynosi Mi wielką radość. 
 
Ale kiedy twierdzicie, że Mnie kochacie, to niesie to ze sobą wielką 
odpowiedzialność. 
 
Nigdy nie zapominajcie o słabości waszej natury. Chociaż nie jest to waszą winą, że 
rodzicie się obarczeni grzechem pierworodnym — może to jednak spowodować, że 
zgrzeszycie wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewacie. 
 
Kiedy dusze, które mówią, że Mnie kochają, osiągają etap, na którym pochłania je 
miłość do Mnie, wtedy właśnie muszą być ostrożne. Czasami daje im to poczucie, 
że są czymś szczególnym w Moich Oczach, co zgodne jest z prawdą; jest tak 
bowiem w istocie. 
 
Ale wówczas nadchodzi pokusa, by patrzeć na innych w mniej pochlebiającym 
świetle. 
 
Dusze te mogą ulegać pokusie, aby nie tylko nie współczuć tym biednym duszom, 
które znajdują się w ciemności lub są zdezorientowane, ale aby patrzeć na nie z 
góry. 
 
Czasami ich silna wiara i ich znajomość Biblii dają im fałszywe poczucie 
bezpieczeństwa. 
 
Wierzą oni, że wiedzą wszystko, jeśli idzie o nauki Kościoła — Mojego Kościoła, 
Mojego Ciała na ziemi. 
 
To jest właśnie to samo, co stało się z Faryzeuszami. 
 
Myśleli oni, że wiedzą wszystko o Bożym Prawie. O Prawie Miłości. 
 
Czego jednak nie pojęli, to są proroctwa, dotyczące nadejścia Mesjasza; 
proroctwa, które z taką wyrazistością zostały przepowiedziane. Oznaczało to, że  
odrzucili Chrystusa, Syna Boga Żywego, kiedy On przyszedł, jak to zostało 
przyrzeczone. 
 
Okrucieństwo, jakie okazali Mnie — Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu — 
stało w zupełnej sprzeczności do miłości Boga, o której utrzymywali, że ją w sobie 
mają. 
 



Gdyby prawdziwie kochali Boga, przenigdy nie potraktowaliby jakiegokolwiek 
dziecka Bożego w taki sposób, jak to uczynili. 
 
Ich umysł był zamknięty na przepowiednie, dawane światu przez proroków 
głoszących Prawdę. 
 
A Prawda jest taka, że spełnią się wszystkie proroctwa, tak jak to obiecał Bóg. 
 
Odrzucili Mesjasza, który przyrzekł, że przyniesie ludzkości w przyszłości całkowite 
zbawienie. 
 
W dodatku — przez to, że faryzeusze celowo opłacili kłamców, aby podważyć 
Moje Zmartwychwstanie — odebrali całym generacjom Żydów prawo do 
poznania Prawdy. 
 
Moja Śmierć na Krzyżu im nie wystarczyła. Postanowili uczynić wszystko, aby nie 
pozostał po Mnie żaden ślad; po Mnie — Odkupicielu świata. 
 
A wówczas powrócili i prowadzili Boże dzieci drogą fałszywej wiary, w której 
Prawda stała się kłamstem. 
 
Pamiętajcie — proroctwa pochodzące od Boga zawsze się spełniają. 
 
Moje Powtórne Przyjście jest na skraju spełnienia się. Tym razem to przywódcy 
Chrześcijańskich Kościołów wyprą się Mnie tak samo, jak zrobili to faryzeusze. 
 
Dręczyć będą Mnie, Moich proroków, Mój lud i każdego, kto ośmieli się 
rozpowszechniać Prawdę o Moim Nadejściu. 
 
Nie zapierajcie sie Mnie tym razem. 
 
Otwórzcie wasze serca. 
 
Słuchajcie Mnie z uwagą — przygotowuję was bowiem do ostatniego już rozdziału w 
dziejach zbawienia świata. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.05, 17.40 
 
Jeżeli wierzycie w istnienie szatana, to wiedzcie, że wszystko, co jest 
niesprawiedliwe i złe na świecie, jest przez niego spowodowane 
 
Moja wielce umiłowana córko, zwracam się do każdego, do młodych i starych, do 
tych wszystkich, którzy nie są pewni swojej wiary w Boga. 
 
Apeluję do tych spośród was, którzy wierzą we Mnie, ale którzy ze Mną nie 
rozmawiają lub nie korzystają z  Sakramentów, lub którzy nie chodzą do Kościoła — 
czcijcie Mnie. 
 



Kocham Was. Nie opuszczę was nigdy i udzielę wam wkrótce specjalnego Daru. 
 
Doświadczycie, jak to jest, kiedy stanie się przede Mną w Dniu Sądu. Wówczas 
opuszczą was wszelkie wątpliwości. 
 
Wielu z was, pomimo że brakuje wam wiary, czci Mnie na wiele sposobów, choć 
sobie tego nie uświadamia. 
 
W waszym codziennym życiu odczuwacie miłość, troskę i sympatię w stosunku do 
innych. 
 
Odczuwacie motywację, by zwalczać niesprawiedliwość, a także budzi się w was 
odraza wobec nikczemnych postępków, popełnianych przez innych wobec tych 
mniej uprzywilejowanych niż oni sami. 
 
Okazujecie miłość i opiekujecie się tymi, którzy tego potrzebują. 
 
Nie cierpicie wykorzystywać innych i okazujecie wrażliwość na potrzeby tych, 
którzy cierpią w tym życiu. 
 
Kochacie własne rodziny. 
 
Śmiejecie się i cieszycie, kiedy jesteście wśród przyjaciół, i odczuwacie ogromną 
miłość i przyjaźń wobec tych, którzy są bliscy waszemu sercu. 
 
Kiedy wstępujecie w związek małżeński, odczuwacie upajającą miłość do waszego 
współmałżonka. A kiedy posiadacie dzieci, odczuwacie miłość przekraczającą 
wszystko, co tylko mogliście sobie wyobrazić. 
 
Wylewacie łzy skruchy, o ile kiedykolwiek kogoś zranicie. Przebaczacie innym, 
kiedy was zranią, obrażą lub wam zaszkodzą. 
 
A jak myślicie, skąd ta miłość i te emocje pochodzą? Czyż nie wiecie, że mogą one 
pochodzić tylko od Boga? 
 
Miłość jest trudno wytłumaczyć. Ciężko ją zanalizować i nigdy nie zostanie ona 
naukowo udowodniona, gdyż jest ona Darem Boga. 
 
Z kolei nienawiść pochodzi z ciemności. 
 
Szatan wielu ludziom nie wydaje się realny, ale on istnieje. 
 
Wielu z was nie wierzy w diabła czy istnienie złych duchów, gdyż zachowują 
one ostrożność, aby ich istnienie nie wyszło na jaw. 
 
Jeżeli wierzycie w istnienie szatana, to wiedzcie, że wszystko, co jest 
niesprawiedliwe i złe na świecie, jest przez niego spowodowane. 
 
Jest on królem kłamstwa i posiada władzę, aby was oślepić na prawdę o waszej 
egzystencji. 
 



Z powodu waszej ślepoty Moje Miłosierdzie właśnie zaleje świat, aby dać wam 
dowód, że Ja istnieję. 
 
Bądźcie gotowi, gdyż ten dzień nastąpi wkrótce. 
 
Kiedy znaki na niebie się wam ukażą i będziecie świadkami kolizji, usłyszycie 
huk i nastąpi wstrząśnięcie ziemi, to wiedzcie, że to Ja nadchodzę, aby was 
przebudzić. 
 
Kiedy to się wydarzy, błagam was, zwróćcie się do Mnie, gdyż chcę napełnić was 
Moją Miłością, abym mógł wnieść radość i miłość do waszych serc. 
 
Kiedy Moje Miłosierdzie na was zstąpi, wreszcie poczujecie pokój. 
 
Kocham was i przenigdy was nie opuszczę. 
 
Oczekuję waszej odpowiedzi, kiedy nadejdzie ten wspaniały dzień. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.06, 18.06 
 
Kiedy takie dusze atakują Moje Święte Słowo tak zajadle, to jest to oznaka 
reakcji szatana, która potwierdza, że te orędzia są autentyczne 
 
Moja wielce umiłowana córko, istnieje liczna grupa oddanych mi wyznawców, która 
szykuje kampanię, mającą obrócić tę misję wniwecz. 
 
Niech ci, którzy wierzą, że to nie-chrześcijanie i ateiści potępią Moje Słowo w tych 
orędziach, wiedzą rzecz następującą: 
 
To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa; to oni zranią Mnie 
najbardziej. 
 
Omamieni są oszustwem, pochodzącym od króla kłamstwa, który wysłał wiele 
upadłych aniołów do takich dusz. Ponieważ są niezadowoleni z efektów 
przeciwdziałania Moim Orędziom, zorganizują wśród Moich kapłanów tyle poparcia, 
ile tylko możliwe, aby dokonać próby sabotażu tej misji. 
 
Takie dusze nigdy nie zastanawiają się głębiej, dlaczego to robią. Dlaczego 
odczuwają taką nienawiść wobec ciebie, Moja córko. Dlaczego Moje Święte 
Słowo tak bardzo ich drażni. 
 
Kiedy takie dusze atakują Moje Święte Słowo tak zajadle, to jest to oznaka reakcji 
szatana, która potwierdza, że te orędzia są autentyczne. 
 
Bo kiedy okazywany jest taki silny sprzeciw i kiedy Bogu poświęceni ludzie są 
prowokowani, aby atakować Boże orędzia, takie jak te, to możecie być pewni, 
że one pochodzą od Boga. 
 



Kiedy zaprzeczają Mojemu Słowu, rani Mnie to tak, że płaczę ze smutku, ponieważ 
Mnie nie rozpoznają. Ale niech tak będzie. Z czasem poznają Prawdę. 
 
Kiedy jednak z premedytacją dążą do tego, aby oderwać dusze od Mojego 
Miłosierdzia, wówczas strasznie Mnie obrażają. 
 
Jeżeli są odpowiedzialni za te dusze, którym zostanie odmówione zbawienie, to 
zostaną ukarani. 
 
Ich kara będzie okropna, kiedy tylko będą próbowali się usprawiedliwić za jedną 
choćby utraconą duszę. Ich poczynania mogą spowodować, że dusza, która w innym 
wypadku by się nawróciła, może cierpieć ostateczne potępienie w ogniu piekła. 
 
Kiedy będą próbowali paraliżować Słowo Boże, ich poprzednie, dobre uczynki nie 
zostaną im policzone na ich korzyść. Bo jaką wartość one jeszcze mają, kiedy 
przeciwstawi się je czynom nienawiści wobec Boga? 
 
Powiadam im: Dzień, kiedy staniecie przede Mną, aby odpowiedzieć za to okrutne i 
bolesne w skutki postępowanie, będzie dla was bardzo ciężki. 
 
Nie tylko że będziecie musieli wziąć odpowiedzialność za siebie samych, 
będziecie musieli także odpowiedzieć za wszystkie kłamstwa, które wśród 
innych rozsiewacie na Mój temat i na temat Mojego Świętego Słowa. 
 
Czy to strach przed Moim Świętym Słowem skłania was do takiego zła? Strach 
pochodzi od szatana. Podobnie jak pycha. Czyż nie zdajecie sobie sprawy, że 
powodem tego, że wierzycie, iż tak dobrze znacie Moje Pismo Święte, jest to, że 
macie przeświadczenie, że wiecie więcej, niż rzeczywiście wiecie? 
 
Krytykujecie Moje Święte Słowo dokładnie tak samo, jak robili to faryzeusze. 
Czyniąc to, utrzymujecie, że wiecie o Prawdzie więcej niż sam Bóg. 
 
Zapamiętajcie sobie, że im szerzej rozpowszechniacie kłamstwa o Moim Świętym 
Słowie, tym pewniej przeciwko Słowu Boga grzeszycie. 
 
Ten grzech przeciwko prorokowi Pańskiemu jest jednym z tych grzechów, które 
Mojego Ojca najbardziej oburzają. 
 
Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli wobec proroków Pańskich, zostali ukarani. Bo kiedy 
próbowali stanąć w drodze Słowu Boga, które dawane jest światu, aby ocalić dusze, 
udaremniali zbawienie dusz. 
 
Za to właśnie zostaną przekreśleni, albowiem nie ma niczego, co powstrzyma 
Słowo Boga, które jest przekazywane Jego drogocennym dzieciom. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.07, 15.50 
 



To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia pochodzące 
od Trójcy Świętej są ofiarowywane światu 
 
Moja wielce umiłowana córko, Moja miłość do ciebie jest tak samo silna jak 
intymna, chociaż w tym czasie nie wydaje ci się, że tak jest. 
 
Musisz więcej czasu spędzać w Moim Towarzystwie, bo tylko dzięki temu znajdziesz 
pokój podczas rozpowszechniania tej misji. 
 
Moje Łaski napełniają obecnie twoją duszę, tak abyś w jak najszybszym czasie 
mogła obwieścić światu te Moje przesłania. 
 
O, jakże jestem zmęczony i jakże osamotniony w Moim Sercu właśnie teraz, Moja 
córko. 
 
Niepokoję się o te niewinne dusze, które są nieświadome Mojego istnienia. O 
dobrym sercu i po chrześcijańsku traktujące swych bliźnich, a jednak 
niewierzące w Moje istnienie. 
 
Obserwuję każdego dnia, jak przeżywają swoje życie dzień za dniem — nie mając 
wiary w istnienie Boga i ich przyszłe życie w Nowym Raju. 
 
Proszę, pomóżcie Mi powiedzieć im, że ich kocham. 
 
Rozsiewajcie Moje Słowo, a Ja rozpalę w ich duszach poczucie oświecenia. 
 
To nie ma znaczenia, że was odrzucą  — ciebie, Moja córko, czy Moich umiłowanych 
wyznawców — wszystko, co jest potrzebne, to umożliwienie im przeczytania tych 
Moich przekazów. 
 
Ześlę Mojego Świętego Ducha, aby iskierka, choćby i bardzo maleńka, roznieciła 
płomień Mojej Miłości w ich duszach. 
 
To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia pochodzące 
od Trójcy Świętej są ofiarowywane światu. 
 
Słowa te mają Boskie pochodzenie i obecny jest w nich Duch Święty. One są 
pokarmem pożywiającym wasze dusze, aby wam pomóc przygotować się do walki. 
 
Słuchajcie Świętego Słowa Bożego. Przyjmujcie Je, dzielcie się Nim i jednoczcie 
wszystkie Boże dzieci, które gotowe są, aby stanąć do boju. 
 
Przyprowadźcie wszystkich waszych braci i siostry — zwłaszcza zaś tych, którzy 
mają trudności z uwierzeniem w Boga — do źródeł Mojego Wielkiego Miłosierdzia. 
 
Moje Serce wyrywa się z miłości do nich. Oni, każdy jeden z nich, są dziećmi Boga. 
 
Pragnę ich dusz, tak abym mógł zatroszczyć się o ich przyszłość, aby posiedli życie 
wieczne i szczęście. 
 



Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeżeli Ja nie będę ich mógł 
ocalić. 
 
Moja córko, pomimo że Moje Boże Miłosierdzie ocali większość ludzkości, to 
potrzebuję abyś ty i Moi wyznawcy, Moi wyświęceni słudzy i zwykli ludzie zarzucili 
sieć i odnaleźli tych wszystkich biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych 
ludzi, którzy potrzebują Bożej Miłości. 
 
Zarzućcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko, w tych miejscach, gdzie 
Bóg w szczególny sposób jest całkowicie odrzucany, wzgardzany i znienawidzony. 
 
Idźcie pomiędzy nich i odnajdźcie te drogocenne, młode, Boże dzieci, które nie 
wiedzą nic o Chrześcijaństwie, chociaż żyją w tak zwanych Chrześcijańskich 
krajach. 
 
Idźcie aż do Rosji i Chin, i tych krajów, gdzie Bóg nie jest czczony, idźcie i 
zdobywajcie dusze. 
 
Pożywiajcie ich Moimi orędziami. Nieważne, jaki sposób komunikacji wybierzecie, 
ale uczyńcie to tak, aby to nie wyglądało na głoszenie kazań. 
 
Przyciągnijcie ich czymś, co może ich zainteresować. Użyjcie każdego z 
nowoczesnych sposobów komunikacji, aby to zrealizować. Ja szybko ich 
potrzebuję. Zdaję się na wszystkich Moich wyznawców, że rozprzestrzenią Moje 
Słowo. 
 
Będę was prowadził. 
 
W swoich sercach będziecie wiedzieć, co macie czynić. Poproście Mnie o pomoc 
słowami tej specjalnej Modlitwy Krucjaty, by stać się silnym. 
 
Modlitwa Krucjaty (72) Modlitwa Ucznia 
Drogi Jezu, 
jestem gotów, aby siać Twoje Święte Słowo. 
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę 
do przekazywania Prawdy, 
aby jak najwięcej dusz przybyło do Ciebie. 
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca 
i osłoń mnie Twą Najdroższą Krwią, 
tak abym został napełniony łaskami 
służącymi do szerzenia nawróceń 
ku zbawieniu wszystkich Bożych dzieci 
w każdym zakątku świata, 
niezależnie od ich wyznania. 
Zawsze Ci ufam. 
Twój umiłowany uczeń........... (wstaw swoje imię). 
Amen. 
 
Wasz Jezus 
 
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.08, 23.20 
 
Twierdząc, że Głos Ducha Świętego jest złem, stajecie się winni bluźnierstwa o 
niesamowitym wymiarze  
 
Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie pytają, co Ja mam na myśli, używając 
zwrotu Słowo Boże, to niech pozwolą Mi to wyjaśnić. 
 
Słowo Boże, jakie jest zawarte w Świętej Biblii obu Testamentów, zarówno Starego 
jak i Nowego, Słowo Boże, Prawda, jest przekazywane światu przez te orędzia jako 
Dar Ducha Świętego. 
 
Te orędzia są udostępniane przez Trójcę Świętą i są one jedyne w swoim 
rodzaju spośród wszystkich, jakie prorokom kiedykolwiek były dla ludzkości 
dawane. 
 
Powód tego jest taki, że jest to ostatnia misja, końcowy akt Boskiej komunikacji i 
interwencji, która jest prezentowana światu z powodu Mojego Powtórnego 
Przyjścia. 
 
Nigdy nie ingerujcie w moc Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo ciężki grzech. 
 
Te orędzia to jest Głos Ducha Świętego, wylewany na ludzkość, by ją ocalić od 
wiecznego potępienia. 
 
Możecie zaprzeć się Mnie, waszego Jezusa, albo Boskich orędzi 
przekazywancyh wam przez Moją Umiłowaną Matkę, i będzie wam 
przebaczone. 
 
Wszystkim wam bowiem dano prawo do interpretacji takich Świętych 
Przekazów, gdyż otrzymaliście dar wolnej woli. 
 
Jednak kiedy odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciw Niemu, 
to jest to grzech wieczysty i tylko cud, usankcjonowany przez Boga Ojca, może 
ocalić waszą duszę. 
 
Musicie zachować milczenie, kiedy powątpiewacie w jakiekolwiek Boskie Orędzia 
dawane światu i macie modlić się za otrzymującego je wizjonera. Módlcie się i 
podtrzymujcie waszą pobożność w oddawaniu czci Bogu. Jest ogromnie ważne, aby 
tak właśnie się zachowywać. 
 
Twierdząc, że Głos Ducha Świętego jest złem, stajecie się winni bluźnierstwa o 
niesamowitym wymiarze. 
 
Musicie już teraz poprosić Boga, aby wam wybaczył, ponieważ jeżeli będziecie 
rozbudowywać celową kampanię, aby zablokować Głos Ducha Świętego, Głos Trójcy 
Świętej, i oświadczycie, że pochodzi on od złego ducha, to nie będzie ani nie może 
być wam przebaczone, gdyż jest to grzech ciężki. 
 
Wielu Chrześcijan, mających dobre intencje, rozdziera to dzieło na kawałki. Mówią 
oni, że te orędzia nie są zgodne z Pismem Świętym. 



 
Jeżeli tak mówią, znaczy to, że nie znają Prawdy zawartej w Piśmie Świętym. 
 
Albo atakują te orędzia na podstawie pogłosek innych, którzy twierdzą, że znają 
Prawdę, albo deklarują je jako nieprawdziwe na podstawie ich własnej, wadliwej 
interpretacji Prawdy. 
 
Co gorsze, przekręcają oni Prawdę i porównują te orędzia z nowymi i 
niedorzecznymi interpretacjami Pisma Świętego. 
 
Wysłuchajcie Mnie teraz, waszego Jezusa, kiedy wam powiem, co następuje:  
 
Najwyżsi kapłani podczas Mojego pobytu na ziemi próbowali przeinaczyć Prawdę 
zawartą w Prawie Bożym, aby usprawiedliwić to, że Mnie odrzucają. 
 
Użyli kłamstw, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu. 
 
Oświadczyli, że jestem kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżyli Mnie o Herezję. 
 
Powiedzieli, że zbluźniłem przeciwko Prawu Świątyni i pogwałciłem Szabat poprzez 
spożycie Paschalnego Posiłku innego dnia niż ten, który był uznany za właściwy. 
 
Oni nie tylko, że źle Mnie zrozumieli, oni bez ogródek Mnie odrzucili, ponieważ nie 
byli przygotowani, aby powitać Mesjasza w tym czasie. 
 
Nie byli na to przygotowani. 
 
Nigdy nie przyszło im do głowy, że za czasu ich życia mogliby stać się świadkami 
nadejścia Prawdziwego Mesjasza. 
 
Tak pochłonięci byli swoimi ceremoniałami, swoimi hierarchicznymi przepisami — 
które w tamtym czasie wynosiły ich przywódców i usadawiały ich na piedestałach 
tak, jak prawdziwych królów tamtejszego kościoła — że w ich sercach nie było 
miejsca dla Mnie, Odkupiciela Ludzkości. 
 
To samo wydarzy się ponownie, podczas gdy przygotowuję świat na Moje Powtórne 
Przyjście. 
 
Faryzeusze nie mogli pojąć wagi pokory. 
 
Nie potrafili zaakceptować tego, jak Bóg działa, tego, że nie wywyższa On 
najpotężniejszych i najbardziej doświadczonych przywódców religijnych Jego 
Kościoła, aby odsłonić Swoje plany czy ostrzec Swoje dzieci. 
 
Bóg wybiera ignorantów, ludzi pokornych i o szczerym sercu, aby przekazać  Swoje 
ostrzeżenia dla ludzkości. 
 
On podnosi słabych i wywyższa ich poprzez cierpienia, aby stali się czystego serca, 
bo wtedy może decydować o tym, jak się z nimi porozumiewać. Dzięki temu  jest 
prawie niemożliwe, aby ludzka pycha ze strony proroka mogła mieć wpływ na 
Prawdę. 



 
Jan Chrzciciel został przez nich odrzucony i zamordowany. Oni mordowali proroków 
dawnych czasów. Oni zadręczali wybrane dusze, poprzez które Bóg się 
komunikował. 
 
Czy myślicie może, że w waszym dzisiejszym świecie będzie inaczej? 
 
Czy wy, oddani Moi wyznawcy,  jak i ci, którzy uważają się za ekspertów w Moim 
Chrześcijańskim i innych Kościołach, wierzących w Mojego Przedwiecznego Ojca, 
czy wy przyjmiecie Słowo Boga dzisiaj? 
 
Nie. Wy potraktujecie proroków, prawdziwych proroków tak samo, jak od początku 
byli traktowani. Uczynicie ich oszczercami w Imię Mojego Ojca. 
 
Pamiętajcie jednak rzecz następującą: Kiedy Prawda zostanie wam ostatecznie 
ukazana, nie będzie już odwrotu, jeżeli zostaniecie uznani winnymi chociażby 
jednego wieczystego grzechu. To jest, jeżeli zbluźnicie przeciw Duchowi 
Świętemu. 
 
Jeżeli zbluźnicie przeciw Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam 
odpuszczone. 
 
Jeżeli odrzucicie dar proroctwa, także będzie wam odpuszczone. 
 
Ale jeżeli zablokujecie ostatni plan zbawienia, otwarcie z niego drwiąc i gromadząc 
wierzących Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosić, że Głos Ducha Świętego 
jest fałszem i złem — będziecie cierpieć wieczne potępienie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.10, 12.45 
 
Czyż nie wiesz, że beze Mnie jesteś niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie 
może zadowolić 
 
Moja wielce umiłowana córko, wiedz, że kiedy odkładasz modlitwę do Mnie na 
później, modlitwę do Twego Boskiego Jezusa, to stajesz się słaba i oddalasz się ode 
Mnie. 
 
Nigdy nie wolno odkładać ci modlitwy na poźniej albo odraczać czasu, jaki musisz 
Mi poświęcić każdego dnia. 
 
Bowiem kiedy to czynisz, diabeł cię rozprasza i wypełnia twój umysł sprawami 
światowymi, które są pozbawione treści. 
 
Będziesz czuła pustkę i wewnątrz twojej duszy widoczna stanie się walka. 
 
Czyż nie wiesz, że beze Mnie jesteś niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie 
może zadowolić, niezależnie od tego, jak silny się wydaje powab materialnych 
wspaniałości. 



 
Kiedy Ja unoszę duszę, to ona splata się z Moim Najświętszym Sercem. 
 
Ale aby pozostać niezachwianą we Mnie, dusza musi się ze Mną komunikować, 
oświadczać nieustannie swoją miłość i składać dziękczynienie. W przeciwnym 
wypadku może ona zostać ode Mnie odłączona, tak jak dziecko odłącza się po 
porodzie od swojej matki, kiedy pępowina zostaje odcięta. 
 
Nie odrywaj oczu ode Mnie ani nawet na minutę, bo diabeł tylko na to czeka. 
 
I wtedy, w najmniej oczekiwanym momencie, zadaje decydujący cios i sobie ciebie 
przywłaszcza. 
 
Używa on zmysłów, aby kusić, oraz innych dusz, aby dręczyć swoje ofiary. Na cel 
bierze zwłaszcza Moich żołnierzy i to oni najbardziej cierpią. 
 
Moja córko, podczas kiedy zajmowało cię to Moje dzieło, oderwałaś oczy ode Mnie 
samego, co spowodowało, że cierpiałaś. Zagubiłaś się i byłaś zdezorientowana. 
Twój niepokój wzrósł, gdyż każde oderwanie uwagi, które spowodował diabeł, 
oznaczało, że przesuwałaś na potem swój czas, jaki przeznaczyłaś dla Mnie, 
twojego Jezusa. 
 
Kiedy to się wydarza, musisz iść do spowiedzi, przyjąć Moje Ciało i poświęcić czas  
na modlitwę. 
 
Nigdy nie wolno ci zapominać o odmówieniu Świętego Różańca Mojej Umiłowanej 
Matki, gdyż on zapewnia krąg ochronny przeciw szatanowi. 
 
Idź teraz. Przyjdź dzisiaj do Mnie w modlitwie. A w czasie upływającego dnia 
rozmawiaj ze Mną jak z przyjacielem i dziel się ze Mną  swoimi problemami. 
Następnie Mi je oddaj i powierz Mi wszystkie swoje zmartwienia. 
 
Twój Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.11, 20.10 
 
Nadchodzące ulewy, powodzie i zniszczenia upraw będą rezultatem kary z 
Niebios 
 
Moja wielce umiłowana córko, ulewy, które wszędzie na świecie będą miały 
miejsce, są odzwierciedleniem potopu łez, które wylewają Moje Oczy, kiedy widzę, 
że dzieci Boże zbłądziły i znajdują się tak daleko od ścieżki wiecznego zbawienia. 
 
Nadchodzące ulewy, powodzie i zniszczenia upraw będą rezultatem kary z Niebios. 
 
Wszędzie będą powstawać doliny łez, a winą za to obciąży się zmianę klimatu i 
globalne ocieplenie. Ale to nieprawda.   
 



Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Oni nie czczą Mnie, Jego 
Umiłowanego Syna. Zamiast tego pochłania ich obsesyjna pasja dla fałszywych 
bożków. 
 
Co chcę przez to powiedzieć? 
 
Ludzie ci tworzą sobie bohaterów i idoli ze świata telewizji, mody, muzyki i 
sportu. 
 
Następnie robią z nich ludzkie bóstwa i oddają im hołd. 
 
Adorują je w taki sposób, że krzywdzą nie tylko siebie samych, ale i osobę, którą 
wywyższyli. 
 
Wierzą, że ci idole są święci, i robią wszystko, co mogą, aby naśladować ich styl 
życia, ich sposób ubierania się, ich osobowość, a nawet ich wygląd zewnętrzny. 
 
A to pachnie pogaństwem. 
 
Wszystko to, moja córko, zostało przepowiedziane. 
 
Że świat popadnie w bałwochwalstwo. 
 
Ludzie ci są całkowicie rozkochani we własnych ciałach, w sobie samych, a w ich 
zatwardziałych sercach jest mało miłosierdzia czy miłości bliźniego. 
 
Ich serca zmieniły się w głazy. 
 
Oni nie kochają Boga. W zamian za to ulegli klątwie szatana, który umieścił owe 
przekonania i myśli w ich umysłach. 
 
Nie ma już żadnego poważania wobec ludzkiego ciała. 
 
Ciało jest stworzone przez Boga i jako takie zostało pomyślane jako świątynia, 
będąca rezydencją dla Bożej obecności. 
 
Kiedy Szatan ludzi kusi, skupia się na ciele i przyjemnościach, których ono 
poszukuje za pomocą zmysłów. 
 
Oto dlaczego ludzkość obecnie zakochana jest w swych ciałach do takiego stopnia i 
stawia je na piedestale. 
 
Wiecznie niezadowolona z tego, jakie Bóg stworzył ciało, nieustannie stara się je 
udoskonalać, zmieniać i poprawiać, aby dopasować je do swojej interpretacji o 
jego doskonałości. 
 
Zwłaszcza to, w jaki sposób kobiety zmieniają swoje ciała, aby zaprezentować 
je światu w niemoralnych pozach — budzi we Mnie wstręt. 
 
Kobiety te, które nie odczuwają wstydu, kiedy obnażają swoje ciała, popełniają 
grzech, z którego być może nie zdają sobie sprawy. One myślą, że nie ma nic złego 



w szkalowaniu ciała, które im dane zostało przy porodzie, i wystawiają je na pokaz 
w taki sposób, że może stać się to przyczyną popełniania przez innych grzechów. 
 
Ich miłość siebie samych jest jednym z największym grzechów pychy. W dodatku 
przekonują młode dziewczęta, że nie ma nic złego w takiej publicznej prezentacji 
swego ciała. 
 
Tak wiele grzechów cielesnych obnoszonych jest przed światem i uważa się to za 
rzecz normalną. 
 
A jednak grzechy te zostaną po śmierci ukarane. Grzech jest nie tylko popełniany, 
ale na dodatek tak przedstawiany, jakby był czymś dobrym. 
 
Cudzołóstwo jest dziś zaakceptowane i się mu przyklaskuje. 
 
Morderstwo już dłużej nie budzi szoku i nie ma już wcale szacunku dla życia 
ludzkiego. 
 
Seksualna rozwiązłość jest nieokiełznana i się ją usprawiedliwia. 
 
Dni takiego grzesznego postępowania się kończą. 
 
Dopóki ludzkość nie zaakceptuje, że grzech zawsze pozostanie grzechem, traci ona 
prawo do przekroczenia Bram Raju. 
 
Za każdy grzech, którego jesteście winni, ta część ciała, która została użyta do 
popełnienia grzechu, będzie płonąć i oczyszczać się w Czyśćcu. 
 
A gdy umrzecie w grzechu śmiertelnym, przez wieczność będziecie odczuwać 
rozdzierający ból ognia, przeszywający tę część waszego ciała, która służyła 
wam do popełniania grzechu. I dla tej kaźni nie będzie już końca. 
 
Dlaczego, dlaczego nie słuchacie swoich serc? Tak wielu ludzi wie, że to, co czyni, 
jest złe, ale nie oglądając się na nic, nadal grzeszy, ponieważ jest to dozwolone w 
oczach świata. 
 
Przemysł rozrywkowy i medialny stworzyły obłudne przyzwolenie dla takiego 
zachowania, tak że wiele niewinnych dusz zostało zepsutych przez kłamstwa. 
 
Obecnie może ich ocalić tylko Prawda. Zostaje im przekazana Księga Prawdy, ale 
czy posłuchają? Szatan i jego upadli aniołowie zrobią wszystko, aby mieć pewność, 
że nie posłuchają. 
 
Posłuchają dopiero wtedy, kiedy z Niebios zostaną zesłane takie kary, które zmuszą 
ich do porzucenia ich pustych, bezużytecznych i odrażających praktyk. Gdyż będą 
wtedy zbyt zajęci tym, aby przeżyć, aby mieć co włożyć ust. 
 
Jakie to przykre, ale tylko poprzez takie kary ludzkość może na tej ziemi zostać 
oczyszczona. 
 



Poprzez ofiarowanie im daru oczyszczenia, dopóki jeszcze żyją, zostaje dana im 
szansa uniknięcia jeziora ognia. 
 
Wasz umiłowany Zbawiciel 
Jezus Chrystus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.12, 18.00 
 
Antychryst ogłosi się Mną, Jezusem Chrystusem 
 
Moja wielce umiłowana córko, wiedz, że tak jak Ja tobie daję wskazówki, by 
przygotować ludzkość do zbawienia, które prawowicie jej się należy, tak samo i zły 
przygotowuje dusze. 
 
Przygotowuje on fałszywego proroka, aby oszukał Boże dzieci, tak aby przyjęły 
one Antychrysta jako swojego Jezusa. 
 
Niegodziwość ta jest trudna dla ciebie do pojęcia, ale z Darem, jakiego Ja ci 
udzieliłem — darem czytania w duszach — będziesz natychmiast wiedzieć, kim są ci 
fałszywi prorocy. 
 
Oni zawsze będą mieli ciebie na muszce, Moja córko, stosując najbardziej 
przebiegłe metody, gdyż ty będziesz ich wrogiem numer jeden. Przy tym wśród ich 
kłamstw, sformułowanych w taki sposób, że będą wydawać się Świętymi Słowami 
Boga, będzie ukryte to największe kłamstwo ze wszystkich. 
 
Oświadczą oni, że fałszywy prorok jest prawdziwym Papieżem. 
 
Oznajmią, na początku tylko bardzo subtelnie, że antychryst jest Chrystusem 
Królem. 
 
Kiedy uwiodą biedne dusze twierdząc, że ich orędzia pochodzą od Boga, żadna z 
tych dusz nie okaże w tej sprawie mądrości. 
 
Muszę ostrzec wszystkie Boże dzieci. Ja nigdy nie powrócę w fizycznym ciele po raz 
drugi. 
 
Nie pojawię się na świecie jako lider. Ani — tym razem — nie dokonam żadnych 
cudów, aby wam udowodnić, kim jestem, za wyjątkiem jednego: cudu Ostrzeżenia 
i cudu na niebie, który będzie widoczny przez jakiś czas po tym, jak Ostrzeżenie się 
wydarzy. 
 
Antychryst ogłosi się Mną, Jezusem Chrystusem. Ta obrzydliwość została 
przepowiedziana. 
 
Dzieci, wielu przyjdzie w Moim imieniu i to, komu z nich uwierzyć, nie będzie 
łatwym zadaniem. Ale wiedzcie, co następuje. 
 



Zły, przemawiając do was poprzez fałszywych proroków, nigdy wam nie powie, 
abyście modlili się do Ducha Świętego lub przyjęli Sakrament Najświętszej 
Eucharystii. 
 
Nigdy wam nie powie, że Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, przyszedłem jako 
Mesjasz, w ciele, aby wykupić człowieka z grzechu. 
 
Zły także nigdy was nie poprosi ani was nie zachęci, abyście odmawiali Różaniec 
albo złożyli hołd wierności Mojej umiłowanej Matce. 
 
Nieustannie czuwajcie. Miejcie oczy otwarte i koniecznie stosujcie się do Moich 
wskazówek. 
 
Zły próbuje utworzyć armię pośród Moich wyznawców. I chociaż jego własna armia 
już świetnie na ziemi funkcjonuje, to obecnie ma on na oku tych, którzy wierzą we 
Mnie, waszego Jezusa, ponieważ potrzebuje on ukryć swoje złe uczynki za plecami 
ludzi świętych. 
 
Wykorzysta on waszą miłość do Mnie jako tarczę, za którą ukryje kłamstwa, które 
zamierza narzucić światu. 
 
Ufajcie Moim Słowom i nie odchodźcie od tej Prawdy, jaka jest wam w obecnym 
czasie dawana w tych Moich Świętych Orędziach dla świata. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.13, 19.45 
 
Maryja Panna: Moje dziecko, już wkrótce wielu z proroków, wizjonerów i 
widzących przestanie otrzymywać przekazy 
 
Maryja Dziewica: Moje dziecko, już wkrótce wielu z proroków, wizjonerów i 
widzących przestanie otrzymywać przekazy, by otworzyć drogę tym 
najważniejszym orędziom. 
 
W dużej części zostanie przeze Mnie zaniechana praca z innymi wizjonerami, 
aby zrobić miejsce Głosowi Ducha Świętego, przekazywanego Tobie, prorokowi 
czasów ostatecznych. 
 
Wielu fałszywych proroków, którzy są już aktywni, nadal będzie krzyczeć z całych 
sił, a ich głosy będą jedynymi, które będą rywalizować w walce o uwagę z tymi 
prawdziwymi i ostatnimi orędziami z Nieba. 
 
Nie lękaj się, moje dziecko, gdyż będziesz chroniona — ty i ta misja. 
 
Dla tej misji pracujesz nie tylko ty sama. Całe Niebo i wszyscy aniołowie i święci 
współpracują wraz z tobą. Dlatego nigdy nie możesz czuć się samotna, nawet gdy 
cierpisz. 
 
Każdego dnia jesteś blokowana przez wrogów Boga. 



 
Istniały plany zablokowania publikacji Księgi Prawdy, ale te prześladowania się 
prawie zakończyły. 
 
Trzymaj się blisko Mnie, Twojej Matki, przez cały czas, tak abym mogła okryć cię 
Moim Świętym Płaszczem i ochronić cię od złego. 
 
Stajesz się coraz mocniejsza i odważniejsza, ale jednak czujesz się zmęczona. To 
przeminie, a świat powita Księgę Prawdy, obiecywaną mu od tak dawna. 
 
Idź teraz i podziękuj Bogu za tę wielką misję. 
 
Całe Niebiosa ci błogosławią. 
 
Trzymamy cię za rękę każdego dnia, a wszyscy święci cię ochraniają. 
 
Walka rozpocznie się dokładnie w tej chwili, w której zostanie sprzedana pierwsza 
książka. Walka ta rozprzestrzeni się na cały świat, tak że musisz się odpowiednio 
przygotować. 
 
Zawołaj o pomoc, a wtedy ją otrzymasz. 
 
Idź w pokoju i miłości. 
 
Twoja umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.15, 01.00 
 
To Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica 
 
Moja wielce umiłowana córko, rozmawiam z tobą w tym najważniejszym dniu, w 
dniu, który to Ja wybrałem, aby wydać drukiem Moją Księgę światu. 
 
Oto dzień Wniebowzięcia Mojej Umiłowanej Matki, Królowej Niebios, Królowej 
Ziemi, Matki Zbawienia. 
 
To nie jest przypadek, że Księga Prawdy zostaje publicznie udostępniona tego 
dnia, gdyż Moja Matka jest Matką Zbawienia. Ta Księga ma pomóc w zbawieniu 
dusz całej ludzkości. 
 
Matka Moja odgrywa ważną rolę w zbawieniu dusz. 
 
Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łask i Orędowniczką.A to oznacza, że 
Moja umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby pomóc Mnie, Jej 
Synowi, w tym ostatecznym planie zbawienia. 
 
Nie rozumie się  Jej roli w tym znaczącym okresie historycznym. 
 



On narodziła Odkupiciela Ludzkości i przyniosła na ten świat Dar Zbawienia poprzez 
swoją zgodę na pozostanie Moją Matką. 
 
Jest Ona obecnie Matką wszystkich Bożych dzieci i została Jej udzielona moc 
zmiażdżenia szatana, jako że Ja przygotowuję się do wybawienia rasy ludzkiej od 
jego niegodziwego planu uwiedzenia Bożych dzieci. 
 
Księga Prawdy to nie jest jakaś tam książka. To jest Moje Święte Słowo, jest to 
część pierwsza z wielu objawień, aby nawrócić świat. 
 
Podczas gdy opublikowanie jej wydawało się pełne problemów, tak wielu trudności, 
które napotkałaś, Moja córko, to gwarantuję ci, że to dzieło ma zapewnioną 
ochronę Niebios. 
 
To Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica. 
 
Kiedy powiedziałem, że powrócę ponownie, to oznacza to dokładnie właśnie to — 
że Ja powrócę ponownie. 
 
Tak samo było, kiedy przyszedłem na świat za pierwszym razem; Bóg, Mój 
Ojciec Przedwieczny, przygotował — z wyprzedzeniem — Swoje Dzieci poprzez 
proroków. 
 
Wielu posłuchało. Wielu nie. 
 
Pomimo wszystko świat zrozumiał z czasem Prawdę. Poznali i zrozumieli znaczenie 
Mojej Męki na Krzyżu, jak i wolność, którą Ona dała światu poprzez ofiarowanie mu 
Daru zbawienia wiecznego. 
 
Dokładnie to samo dzieje się obecnie. Świat jest przygotowywany na Moje 
Powtórne Przyjście. Teraz. 
 
Święte Słowo Boga jest ofiarowywane ludzkości poprzez te orędzia jako wspaniały 
dar. 
 
Wielu posłucha. Wielu nie. 
 
Jedna rzecz jest oczywista. Niewielu o nich się nie dowie. 
 
Albo przyjmą Moje Słowo, kiedy jest im Ono teraz przekazywane, albo nie 
przyjmą. 
 
Ja wypełniłem obietnicę Mojego Ojca. 
 
Ojciec Mój obiecał światu, że on otrzyma Księgę Prawdy właśnie w tym czasie. 
 
Wielu przyswoi sobie Prawdę i przyjmie ją. Inni uznają ją za zbyt gorzką do 
przyjęcia i ocenią ją jako kłamstwa. 
 
Niech się dowiedzą, że Przymierze zostanie wypełnione, tak jak i te  proroctwa. 
 



Żaden człowiek, nawet jeżeli gorąco zaprzecza Mojemu Świętemu Słowu, nie zdoła 
powstrzymać tej Prawdy od ujawnienia jej światu. 
 
Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia wypełniają się na waszych oczach. 
 
Żaden człowiek nie rozumie pełnego sensu Księgi Apokalipsy, bo jej zawartość nie 
została ujawniona światu w przejrzysty sposób, lecz tylko w postaci zasadniczych 
punktów. 
 
Obecnie Ja, Baranek Boży, przychodzę, jak to zostało obiecane, aby złamać 
Pieczęcie, podczas gdy niewielu zaakceptuje (to co mam do ujawnienia). 
 
Dlaczego? 
 
Jeżeli wierzycie we Mnie, to dlaczego zaprzeczacie Prawdzie, kiedy jest ona wam 
przekazywana w tych orędziach? 
 
Odrzucenie przyjęcia Prawdy na temat Fałszywego Proroka, Antychrysta i innych 
proroctw wam ujawnianych, oznacza, że nie pozwolicie Mi, abym was (na nowo) 
pouczył na temat zbawienia dusz. 
 
Tylko krocząc za Prawdą — zachowacie bezpieczeństwo. 
 
Pamiętajcie, że tylko Prawda wyzwoli was z kłamstw, które jak robactwo wylęgną 
się pośród rodzaju ludzkiego za przyczyną szatana. 
 
Nieustannie musicie wzywać Moją Matkę, aby wam pomogła przyjść do Mnie, tak 
abyście zostali uchronieni od kłamstw, których użyje szatan, aby zablokować wam 
dostęp do Prawdy Moich — ostatnich już — Świętych Słów, jakie są przekazywane 
światu przed Moim Powtórnym Powrotem. 
 
Idźcie w pokoju i miłości. Zjednoczę was wszystkich — tym razem chroniąc was pod 
osłoną Mojej Najdroższej Krwi. 
 
Raduję się waszą odpowiedzią, Moi umiłowani uczniowie, i polegam na waszej 
wierze, że pomożecie Mi w tej specjalnej misji. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.16, 03.15 
 
Pogaństwo jest zjawiskiem powszechnym, a fascynacja okultyzmem jest 
wspierana 
 
Moja wielce umiłowana córko, Ja kocham wszystkie Boże dzieci, ale obecnie, gdy 
zagęszczenie ciemności, które zalewają świat, osiągnęło taki stopień, sprawia to, 
że szlocham ze zmartwienia o stan ich dusz. 
 
Tak niewielu pojmuje Prawdę o ich przyszłym życiu, które oczekuje ich w 
Nowej Erze Pokoju w nadchodzącym świecie. W świecie bez końca. 



 
Gdyby tylko mogli ten świat ujrzeć, dotknąć go, zasmakować i doświadczyć miłości 
i pokoju, które ich oczekują w przyszłości, to w każdej sekundzie dnia modliliby się 
do Mnie, błagając Mnie o udzielenie im prawa wejścia do tego Nowego Świata, 
Nowej Ery, Nowego Początku. 
 
Jest to idealny stan jedności z ich rodzinami i z ich braćmi i siostrami. To nie jest 
pusta obietnica. To jest Raj stworzony dla wszystkich Bożych dzieci. 
 
Upadłe anioły, które zalewają świat, poszukują wszędzie dusz, aby je zwieść. 
 
Używają przemocy, nienawiści i innych pokus, aby zachęcić do rozpowszechnienia 
grzechu, tak wszędzie ewidentnego. 
 
Pornografia jest obecnie rozpowszechniana przy użyciu najsubtelniejszych metod, 
aby uwieść i zachęcić do grzechu. 
 
Zatwierdza się prawa, dające pewność, że grzech będzie akceptowany wszem i 
wobec. 
 
Nawet Mój Kościół aprobuje prawa, które obrażają Boga. 
 
Tak będzie działo się nadal aż do momentu, kiedy ludzkość będzie się 
zachowywać się jak zwierzęta, pozbawione jakiegokolwiek wyczucia 
pobożności. 
 
Pogaństwo jest zjawiskiem powszechnym, a fascynacja okultyzmem jest 
wspierana, tak aby za pośrednictwem świata rozrywki zachęcić do jego 
uprawiania młode dusze. 
 
Przebudźcie się teraz, zanim będzie za późno, aby wasze dusze ocalić. 
 
Rodzice, musicie powstać w jedności, w zgodności z pragnieniem Mojego Serca, aby 
chronić młodych ludzi, których dusze są celem numer jeden ze strony złego. 
 
On doskonale wie, jak drogocenne są dla Mnie młode dusze i nieubłaganie będzie za 
nimi podążał. 
 
Proszę was, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (73) za Młode dusze, za 
Młode dzieci. 
 
O Jezu, pomóż mi ocalić 
dusze młodych ludzi na całym świecie. 
Za  przyczyną Twej łaski dopomóż im 
w ujrzeniu prawdy o Twoim istnieniu. 
Sprowadź je do Twojego Najświętszego Serca 
i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie. 
Ocal ich od ognia piekielnego 
i okaż Miłosierdzie ich duszom 
za sprawą mojej modlitwy. 
Amen. 



 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.19, 22.56 
 
Obecny czas można porównać do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby 
przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe 
 
Moja wielce umiłowana córko, kiedy cierpisz z Mojego powodu i kiedy czujesz się 
wyizolowana, jakbyś była poza Moim zasięgiem. wówczas wiedz, że wtedy 
znajdujesz się najbliżej Mojego Najświętszego Serca. 
 
I chociaż ta Moja Księga Prawdy jest darem ode Mnie dla świata i znajduje się 
pod ochroną Nieba, to wcale nie oznacza,  że ta droga będzie dla ciebie 
bezbolesna. 
 
Doświadczysz krytycyzmu jak i nowego rodzaju ataku teraz, kiedy Moje Święte 
Słowo jest drukowane, aby świat się nim dzielił. 
 
Nigdy nie wolno odpowiadać ci tym, którzy domagają się, abyś wyjaśniła 
konieczność ukazania się tej księgi. Zachowaj milczenie i kontynuuj Moją pracę. 
 
Nie pozwól nikomu, aby zatrzymał czy opóźnił rozpowszechnianie się Mojej Księgi, 
gdyż liczy się każdy dzień, ponieważ istnieje tylko ograniczona ilość czasu, jaki 
dusze mogą otrzymać na odkupienie się w Moich oczach. 
 
Zapewniam cię, Moja córko, i wszystkich Moich wyznawców, że rozpoczynacie teraz 
podróż, pielgrzymkę — jak żadną inną. 
 
Obecny czas można porównać do ciszy przed burzą. 
 
Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe. 
Rozpowszechniajcie Moje orędzia, Moje Krucjaty Modlitwy i módlcie się za swoich 
braci i siostry, aby w czasie Ostrzeżenia przyjęli Moje Miłosierdzie. 
 
Zgromadźcie Mój Kościół i módlcie się o siłę, gdyż fałszywy prorok przygotowuje 
się i jest już obecny w Watykanie. Ale bardzo ostrożnie ukrywa swoją 
prawdziwą twarz. Mój umiłowany Wikariusz jest odizolowany; i czasu jest już 
niewiele. 
 
Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitwy o ochronę przed 
fałszywym prorokiem i odmawiali ją raz dziennie, począwszy od zaraz. 
 
Modlitwy Krucjat muszą zostać posegregowane w różne kategorie i odmawiane w 
miarę waszych możliwości. 
 
Oto ta pierwsza z Litanii (1) Jezusa dla Ludzkości: 
 
O ochronę przed fałszywym prorokiem 
  



Najdroższy Jezu, ocal nas przed oszustwem fałszywego proroka. 
Jezu, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, ocal nas od prześladowań. 
Jezu, zachowaj nas od antychrysta. 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, zmiłuj się nad nami. 
Najdroższy Jezu, osłoń nas Swoją Drogocenną Krwią. 
Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka. 
Najdroższy Jezu, zjednocz swój Kościół. 
Jezu, ochroń nasze sakramenty. 
Jezu, nie dozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła. 
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa podane nam za prawdę. 
Jezu, daj nam Siłę. 
Jezu, daj nam Nadzieję. 
Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym. 
Jezu, zachowaj nas od bestii. 
Jezu, obdarz nas darem rozpoznania, tak abyśmy mogli nieustannie podążać 
ścieżką Twojego prawdziwego Kościoła, na wieki wieków. 
Amen.  
  
Moja córko, nie czuj się obciążona tą misją, gdyż wkrótce przyślę ci pomoc. 
Powinnaś przyjąć wszystko, o co cię proszę, i trwać w mocnym przeświadczeniu, że 
wszystko jest dobrze. 
 
Nawrócenie  za pomocą tych orędzi już jest w toku i sięga setek tysięcy dusz. 
Zatem nie czuj się bezsilna czy zmartwiona. Jestem zadowolony z powodu 
wierności i oddania tych, którzy kochają Mnie bezwarunkowo. 
 
Wysyłam ci tych Moich o czystym sercu, aby zaoferowali ci ochronę. 
 
Oni podniosą cię na duchu i pomogą ci prowadzić Moich wyznawców na całej trasie 
tej podróży do bram Nowego Raju. 
 
Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Wytrwajcie przy Mnie na tej ciernistej 
ścieżce. Przyjmijcie drwiny, które napotkacie, gdy będziecie kontynuować 
rozpowszechnianie Mojego Świętego Słowa. 
 
Wiedzcie, że jestem zawsze z każdym z was. Znam tych Swoich i oni Mnie znają. 
Nic nie może nas rozdzielić. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.20, 03.30 
 
Jestem jak sztorm, który nadciąga. Mój Głos jest jak odgłos pioruna dochodzący 
z oddali 
 
Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapominać, nawet jeżeli trwasz w 
męce, którą przechodzisz w Moje Imię, że nic nie przewyższy Mocy Boga. 
 



Jestem jak sztorm, który nadciąga. Mój Głos jest jak odgłos pioruna dochodzący z 
oddali. 
 
Kiedy Moje Słowo spowije teraz ziemię i ją okryje, z oddali da się słyszeć 
grzmiący odgłos. 
 
Kiedy Moje Słowo rozejdzie się od człowieka do człowieka, wówczas sztorm 
nabierze na sile, a jego grzmienie się wzmocni. 
 
Wkrótce grzmienie to zamieni się w huk — i tylko niewielu nie usłyszy Głosu 
Boga. 
 
Wraz ze wzmożeniem się siły sztormu, wiele dusz, które próbują stłumić go w 
zalążku, nie będzie w stanie przeciwstawić się gromowi Mego Głosu ani Mocy 
Mojego Miłosierdzia, które dotkną ich dusz. 
 
Rozpoczął się czas, aby Niebo wkroczyło do akcji, zalewając ów pogański świat, 
pełen ciemności. 
 
Moje Światło podniesie serca nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników, jak 
tylko Prawda zacznie do nich przenikać. 
 
A wy, wszystkie Boże dzieci, które czytacie te orędzia, proszę, zapamiętajcie sobie 
teraz Moją Obietnicę. 
 
Pozwalam się wam poznać przez te orędzia za przyczyną Mojego Świętgo Słowa. 
 
Duch Mój wtargnie do waszych dusz w czasie Ostrzeżenia. 
 
Następnie Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur w czasie Powtórnego Przyjścia. 
 
Potem wzniosę Nową Jerozolimę, tak że wreszcie zostanie osiągnięty pokój, a 
wraz z nim Nowa Era — w Nowym Świecie, który nie będzie miał końca. 
 
Moja Moc jest wszechpotężna. 
 
Szatan może posiadać niektóre moce, ale one są niczym. Jego moc może być 
przerażająca, ale on kuli się przede Mną ze strachu — i ogarnia go zgroza. 
 
Nie wolno wam już więcej udzielać mu mocy poprzez uleganie pokusie. Ale także 
lęk wobec niego nie powinien blokować waszej miłości do Mnie. 
 
Kiedy obawiacie się szatana, umacniacie jego moc, a on może wówczas 
kontrolować wasze zmysły. 
 
Tylko modlitwa, dużo modlitwy, może osłabić jego moc i zacisk jego szpon na 
gardle. 
 
Teraz, kiedy Moje Słowo zostało wydane drukiem, szatan podniesie swą armię, aby 
przygotować się do okropnej bitwy. 
 



Wszyscy z was, Moi wyznawcy, musicie poddać Mi swoją wolę i do końca Mi zaufać, 
kiedy będę was prowadził przez to krwawe pole walki. 
 
Zapewniam was, że szatan i jego demony zieją wściekłością z powodu tego planu, 
ostatniego Planu Zbawienia. 
 
On spowoduje spustoszenie tego dzieła. 
 
Zainicjuje on debatę, rzuci oszczerstwa na to dzieło i uczyni wszystko, aby 
powstrzymać rozpowszechnianie Mojej Księgi Prawdy — Moich Świętych Orędzi. 
 
Możecie się też spodziewać dezaprobaty pewnej części Mojego Kościoła na 
ziemi i burzliwych kłótni pośród Chrześcijan co do autentyczności Mojego 
Świętego Słowa. 
 
Kiedy nadchodzący sztorm nabierze tempa, kiedy Moje Słowo zostanie pomnożone 
w każdym dialekcie i w każdym języku, wówczas brzmienie Mego Głosu będzie aż 
ogłuszać. 
 
Moc Boga nigdy nie powinna być lekceważona, bo Ja jestem Królem Ludzkości. 
 
Ja przychodzę teraz, w imieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, aby zgromadzić 
wszystkie Jego Dzieci na ostatnią bitwę, kiedy to wygnam szatana do jeziora ognia. 
 
A będzie to okropny bój i wiele dusz Mnie odrzuci. 
 
Choćbym nie wiem jak bardzo próbował i pomimo całej Mojej Mocy — to z ich 
własnej wolnej woli stanie się tak, że wybiorą diabła. 
 
Ufajcie Mi i pozwólcie Mi teraz, abym oczyścił wasze dusze, tak abyście stali się 
godni Mojego Nowego Raju na ziemi. 
 
Złączcie wasze ramiona, Moi wyznawcy, w jedności, by chronić Moje Święte Słowo, 
żeby ci, którzy Mnie nie znają, mogli do Mnie przyjść. 
 
Kocham was. 
 
Błogosławię was wszystkich. 
 
Wasz Umiłowany Zbawiciel 
Jezus Chrystus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.20, 15.45 
 
Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona tych wszystkich, którzy będą 
zbawieni 
 
Moja wielce umiłowana córko, przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona tych 
wszystkich, którzy będą zbawieni. 
 



Niemniej jednak, z powodu Mojego Wielkiego Miłosierdzia, o wiele więcej dusz 
zostanie ocalonych poprzez akt Ostrzeżenia. 
 
A jeszcze więcej dusz może zostać ocalonych dzięki waszemu cierpieniu oraz 
cierpieniu wszystkich wybranych dusz, żyjących w dzisiejszym świecie. 
 
Modlitwy Moich wyznawców, także odmawiane Krucjat Modlitwy  ku ocaleniu dusz, 
staną się władnym środkiem ku ocaleniu nawet tych najbardziej zatwardziałych 
dusz. 
 
Dusze, które odrzucą Moje Miłosierdzie — mogą teraz zostać uratowane dzięki 
szczodrobliwemu wstawiennictwu tych pośród was, którzy w ich intencji 
ponoszą ofiary, a zwłaszcza modlą się za nich, poszczą i przyjmują w Moim 
Świętym Imieniu cierpienie. 
 
Oto Moja obietnica, tak Wielkie jest bowiem Moje Miłosierdzie. 
 
Za przyczyną waszej miłości do Mnie — przyniosę ze Sobą w tym czasie dary. 
 
Przyjmijcie je z miłością i dziękczynieniem. 
 
Błogosławię wam. Moja obietnica, aby obsypać was większą ilością Darów, jest 
spowodowana waszą odpowiedzią na tę misję, Moi umiłowani uczniowie, i będzie 
oraz może ona zostać teraz spełniona dzięki waszej wierności wobec Mnie. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.21, 18.00 
 
Bóg Ojciec: Tylko gdy będę usatysfakcjonowany, dopuszczę do rozegrania się na 
oczach świata najbardziej widowiskowych cudów 
Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie lekceważy sobie potęgi Mojego 
gniewu, poczas gdy ludzkość coraz to głębiej pogrąża się w przepaściach grzechu. 
To Ja wysłałem wam proroków. Potem to Ja wysłałem Mojego Umiłowanego 
Syna, którego złożyłem w ofierze, aby was ocalić, a następnie to Ja wysłałem 
kolejnych posłańców — a wszystko to z minimalnym skutkiem. 
Niewiele dusz choćby rzuciło okiem na te pochodzące od proroków orędzia czy 
przyjęło znaki dane światu przez Najświętszą Matkę Mojego Umiłowanego Syna. 
Z powodu Mojej olbrzymiej miłości do was — Ja, jako Ojciec — na nowo udzielam 
wam, wszystkim Moim dzieciom, daru zbawienia. Nie wolno wam lekceważyć Moich 
proroków, gdyż to może spowodować, że utracicie miejsce waszego dziedzictwa, 
które dla was zaplanowałem. 
 
Dzieci, wielu z was — którzy wierzycie we Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego 
— nie pojmuje tajemnicy zbawienia. 
 
Ta ścieżka ku duchowej doskonałości wiedzie poprzez waszą umiejętność przyjęcia 
oczyszczenia, które jest konieczne, abyście stali się godni stanąć przede Mną. 
 



Wiele dusz musi zostać kompletnie obdartych ze wszystkich światowych atrakcji, 
uciech  i deprawacji, towarzyszących duszy. 
 
Ci z was, którzy będą mieć na tyle szczęścia, że przetrzymają takie właśnie 
oczyszczenie, dowiedzą się, że dopóki nie staniecie się mali jak dzieciątko w 
Moich Oczach, nie będziecie w stanie poddać się Mojej Woli. 
 
Walcząc przeciwko temu oczyszczeniu, sprawicie, że staniecie trudni do odkupienia 
w Moich Oczach. 
 
Kiedy uwolnicie się od wszystkiego, co świat ma wam do zaoferowania, i 
skoncentrujecie się na Moim Synu, wtedy uświadomicie sobie, że jedyna 
autentyczna miłość i radość, jakie istnieją, to te, pochodzące od Boga. Nic już 
więcej nie zadowoli was ponownie, gdy tylko tego zakosztujecie. 
 
Możecie poślizgnąć się od czasu do czasu, ale tego należy się spodziewać — 
ponieważ nie możecie być uwolnieni od grzechu aż do czasu, dopóki nie rozpocznie 
się Nowy Świat i nie zrównacie waszej woli z Moją. 
 
Rozpoczął się właśnie Mój Plan Zbawienia, który może zostać zrealizowany na ziemi 
tylko poprzez waszą wierność wobec Mojego Najdroższego Syna. Nie pozostało już 
wiele czasu do globalnego nawróćenia. A zostanie ono wprowadzone w życie z 
pomocą Mojego proroka czasów ostatecznych oraz jako rezultat Wielkiego 
Ostrzeżenia. 
 
Poczujcie Mojego Świętego Ducha, dzieci, jak przenika wasze dusze, gdyż bardzo 
szybko rozszerza on się dookoła ziemi. 
 
Ja zaś w każdym zakątku świata wyrwę Moje dzieci z ich duchowej ciemności. 
 
Potrzebuję waszych ofiar i modlitw jako pomocy w zbawieniu dusz. 
 
Tylko gdy będę usatysfakcjonowany, dopuszczę do rozegrania się na oczach świata 
najbardziej widowiskowych cudów. 
 
Kiedy te cuda zostaną zaprezentowane, zwielokrotnią one nawrócenia, które są 
Mi potrzebne, aby zabrać Moje dzieci w bezpieczne miejsce oraz do Nowego 
Raju. 
 
Tylko wówczas możemy stać się na nowo prawdziwą rodziną. 
 
Kocham was, dzieci. 
 
Ci o szczerym sercu i o czystej duszy pośród was przynoszą mi zadowolenie, gdyż 
rozpoznają oni to Boskie wołanie z Nieba. 
 
Wszystkim wam błogosławię. 
 
Bóg Najwyższy 
 
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.22, 09.18 
 
Najświętsza Maryja Panna: Kiedy oczekiwałam z apostołami w Wieczerniku na 
Zesłanie Ducha Świętego, przygotowywaliśmy się przez dziesięć dni 
 
Moje dziecko, to dzikie pustkowie, na którym Moje dzieci znajdują się w 
dzisiejszym świecie, istnieje dlatego, że one nie wiedzą, jak otrzymać dary Ducha 
Świętego. 
 
Tak właśnie, jak was pouczyłam — aby otrzymać dar Ducha Świętgo, potrzeba 
na to długiego przygotowania. 
 
Trzeba podjąć bardzo trudną drogę, zanim którekolwiek z Bożych dzieci może stać 
się godne otrzymania tego specjalnego Daru. 
 
Kiedy oczekiwałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, 
przygotowywaliśmy się do tego przez dziesięć dni. 
 
I chociaż tym świętym, pobożnym i lojalnym sługom Mojego Umiłowanego Syna 
został obiecany Dar, nie byli oni w pełni duchowo przygotowani, aby ten Dar 
otrzymać. 
 
Ja, ich umiłowana Matka, pomogłam im przygotować ich dusze. 
 
Co oznaczało wyjaśnienie im, jak ważna jest zupełna rezygnacja z ich wolnej woli. 
Aby stać się godnymi, musieli oni zrozumieć głębię pokory, której musieli się 
poddać, zanim stali się gotowi. 
 
Niektórzy z nich myśleli, że już wszystkiego nauczyli się od Mojego Syna. 
 
Ale właśnie to było znakiem pychy, a kiedy pycha w was istnieje, nie możecie 
otrzymać Świętgo Daru Ducha Świętego. 
 
Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, musicie stać się mali wobec Mojego Syna, tak 
jak małe dziecię. 
 
Nie może być miejsca na pychę czy arogancję. A jednak dzisiaj ludzie, którzy 
twierdzą, że potrafią przemawiać równie autorytatywnie jak Mój Syn, wpadają w 
tę pułapkę. 
 
Oni, gdy twierdzą, że posiadają wiedzę na temat zagadnień duchowych, mówią z 
taką arogancją, jaka nie odzwierciedla łask, które są przyznane tym, którzy 
autentycznie posiadają ten wielki Dar z Nieba. 
 
Ci, których obdarowano Darem Ducha Świętego, są ulegli wobec życzeń Mojego 
Syna. 
 
Nie są chełpliwi. 
 
Nie są agresywni. 
 



Nie krytykują innych, wykorzystując do tego Imię Mojego Syna. 
 
Nie szydzą z innych, kiedy publicznie omawiają ich interpretację Jego Świętego 
Słowa. 
 
Nie wygłaszają kazań pełnych nienawiści. 
 
Gdy uczniowie Mojego Syna byli przygotowywani przeze Mnie, miało miejsce 
wiele sporów. 
 
Zabrało im to sporo czasu, zanim ostatecznie nie zaakceptowali tego, co było od 
nich oczekiwane. 
 
Dopiero wtedy, kiedy zrozumieli, że tylko pokora duszy umożliwia Duchowi 
Świętemu wejście do niej, wtedy byli dopiero ostatecznie przygotowani. 
 
Nawołuję wszystkie Boże dzieci, a szczególnie te, które wierzą w Mojego Syna, aby 
poprosiły Mnie, ich Matkę, o pozwolenie, abym przygotowała je na otrzymanie tego 
wspaniałego Daru. 
 
Moje dziecko, zabrało Mi to cały rok, abym przygotowała ciebie, a nie było to 
łatwym wyczynem. Czy pamiętasz, jak było ci ciężko odmawiać Mój Święty 
Różaniec? Jakże trudno było ci oddać swoją wolę oraz dowieść swojej pokory? 
 
A teraz, kiedy otrzymałaś ten Dar, wcale to jeszcze nie oznacza, że możesz go 
potraktować jako oczywistość. 
 
Musisz nadal się modlić, pozostać pokornego serca i szukać pokuty każdego 
kolejnego dnia. Gdyż tak jak został ci on dany, tak samo może zostać ci on 
odebrany. 
 
Proszę wszystkich, którzy podążają ścieżką tych orędzi, aby modlili się o Dar Ducha 
Świętego. 
 
Nie jest wystarczające, aby pomodlić się tylko ten jeden raz i twierdzić, że 
otrzymaliście rozeznanie, o które prosiliście, a potem rzucać oszczerstwa na te 
Boskie przesłania. Jeżeli tak postępujecie, oznacza to, że ten Dar nie został wam 
udzielony. 
 
Proszę, wzywajcie Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby pomóc wam przygotować 
się poprzez tę Modlitwę Krucjaty. 
 
Modlitwa Krucjaty (74) o Dar Rozeznania 
 
O Matko Boża, 
dopomóż mi przygotować moją duszę 
na przyjęcie Daru Ducha Świętego. 
  
Weź mnie jak dziecko, za rękę, 
i poprowadź na drogę 
Daru Rozeznania 



dzięki mocy Ducha Świętego. 
  
Otwórz moje serce i naucz mnie, 
jak poddać swe ciało, umysł i duszę. 
  
Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, 
aby zostały mi przebaczone 
wszystkie grzechy z przeszłości, 
tak aby moja dusza została oczyszczona 
i abym stał się zdolny, 
aby móc otrzymać Dar Ducha Świętego. 
  
Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, 
za Twoje wstawiennictwo 
i oczekuję z miłością w moim sercu na ten Dar, 
za którym tak radośnie tęsknię. 
Amen. 
 
Pamiętajcie dzieci, żeby przyjść do Mnie, waszej Matki, aby mogła dopomóc wam 
otworzyć wasze dusze na ten wspaniały Dar. 
 
Kiedy otrzymacie ten Dar, zaprowadzę was przed Mojego Syna. 
 
Bo tylko wówczas będziecie prawdziwie gotowi do wspięcia się na kolejny stopień 
po schodach wiodących do duchowej doskonałości. 
 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.22, 20.10 
 
Tak jak ten żołnierz, który przeszył Mój bok i został natychmiast nawrócony, 
tak samo nawrócą się miliony dusz 
 
Moja wielce umiłowana córko, nie wolno ci się czuć się odizolowaną ode Mnie, bo 
praca związana z tym dziełem ma zbyt doniosły charakter. 
 
I chociaż jej ogrom wydaje ci się mieć taką skalę, iż odnosisz wrażenie, że nie 
jesteś w stanie dać sobie z tym rady, to wiedz, że wymagam od ciebie tylko tego, 
co leży w ramach twoich możliwości. 
 
Raduj się, że Moje Słowo jest poszukiwane przez cały świat, bo to jest pragnieniem 
Mojego Serca. 
 
Pragnę, aby wszyscy Moi uczniowie natychmiast odpowiedzieli na Moje Wezwanie, 
ponieważ ich potrzebuję, aby pomogli Mi w tej misji zbawiania świata. 
 
To jest tylko początek błyskawicznego nawrócenia, podczas którego krew i woda 
wytrysną nad każdą ludzką duszą. 
 
Moja krew i woda nawrócą nawet poczerniałe dusze. 



 
Tak jak ten żołnierz, który przeszył Mój bok i został natychmiast nawrócony, 
tak samo nawrócą się miliony dusz. 
 
Czyż nie powiedziałem wam, że Moje Miłosierdzie jest nieskończone? 
 
Czyż nie obiecałem, że cuda, zatwierdzone przez Mojego Ojca, wydarzą się, aby 
świat zjednoczyć, a wszystkim duszom ofiarować ich prawomocne dziedzictwo? 
 
Tak wiele dusz odpowiada teraz na Moje Wezwanie. Już tylko same ich modlitwy 
zostaną pomnożone i o wiele więcej milionów będzie ocalonych. Wszystkie dusze 
muszą zostać włączone w wasze wysiłki, aby zbawić całość ludzkości. 
 
Waszym celem, Moi Drodzy uczniowie, jest nie dopuścić, aby choć jedna dusza 
prześlizgnęła się przez oczko sieci. 
 
Sieć ta będzie zarzucona i zapuszczona do wody, aby złowić dusze i je ocalić. 
 
Wy, Moi uczniowie, jesteście rybakami. To Ja przekazuję wam sieć za pomocą 
łask, którymi teraz Sam was obsypuję. 
 
Wy Mi dopomożecie, aby ocalić każdą żyjącą duszę, i żaden, nawet pojedynczy 
wysiłek nie pójdzie na marne — bo każdy jeden kamień zostanie odwrócony — kiedy 
Ja podejmuję to wyzwanie, aby jeszcze raz uratować ludzkość. 
 
A zatem, zamiast kulić się ze strachu i zamartwiać się tą zmasowaną reakcją na 
Moje wezwanie, Moja córko, powinnaś  się radować. Bo nareszcie Moja Święta Wola 
się wypełnia. Jednak przed nami ciągle jeszcze jest daleka droga. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.23, 12.40 
 
Najświętsza Maryja Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta 
 
Moje dziecko, przekaż wszystkim Bożym dzieciom, że im więcej sprzeciwu pojawi 
się wobec Świętego Słowa, jakie daje światu Mój Syn w obecnym czasie, tym 
więcej łask zostanie wylanych na uczniów Mojego Umiłowanego Syna. 
 
Wszystkie przepowiedziane proroctwa mogą zostać złagodzone na wiele 
sposobów, jeżeli Boże dzieci zaakceptują łaskę nawrócenia.   
 
Nawrócenie może osłabić wpływ działania antychrysta. Wasze codzienne modlitwy, 
łącznie z odmawianiem Modlitw Krucjaty, przyczynią się do tego. 
 
Proszę tych, którzy sprzeciwiają się misji Mojego Syna na ziemi, aby modlili się 
za swoje dusze. 
 
Ta walka o dusze jest intenstywna,  jednak wy musicie się wznieść ponad  udrękę i 
biczujące razy, i prosić Mnie, abym modliła się za te biedne i zabłąkane 



dusze, które wierzą, że przemawiają w imieniu Mojego Syna, ale które zamiast 
tego zostały uwiedzione przez złego. 
 
Mój Syn nigdy nie porzuci Swej tęsknoty za duszami, a szczególnie tymi, które Go 
odrzucają, wyśmiewają Jego Święte Słowo, i tymi, których dusze są sczerniałe od 
grzechu. 
 
Musicie pozostać mocne, dzieci, wszyscy z was, i trwać niewzruszenie w waszym 
postanowieniu, aby spełniać Świętą Wolę Mojego Syna. 
 
To nie będzie łatwe, ale zdobycie prawa wejścia do Nowego Raju — nie jest łatwe. 
 
Wymaga ono wiele cierpliwości, wiele modlitwy, wiele miłości bliźniego i 
umiejętności przebaczenia tym, którzy są przyczyną waszego cierpienia, jak i tym, 
którzy znieważają Słowo Mojego Syna. 
 
Dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie. 
 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.23, 15.15 
 
Ważne orędzie od Boga Ojca: Uchronię dusze, za które się modlicie, przed 
bramami piekła 
 
Moja najdroższa córko, do rzadkości należy, by Trójca Przenajświętsza rozmawiała 
z rodzajem ludzkim w ten sposób, a misję tego rodzaju Ja, wasz Ojciec, 
zatwierdzam w ogóle po raz pierwszy. 
 
Moje dzieci, wiele z was nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia tej Boskiej 
Interwencji, ale wkrótce zrozumiecie, dlaczego jest to koniecznością. 
 
Gdyby Powtórne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna miało nastąpić bez 
ostrzeżenia, Moje drogocenne dzieci nigdy nie weszłyby do bram Mojego Nowego 
Raju. 
 
One nigdy nie byłyby w stanie przygotować swoich dusz i nie byłyby godne 
przyjęcia do Nowej Ery Pokoju. 
 
Światu będzie trudno ustosunkować się do tego typu komunikacji. 
 
Bowiem chmura, przykrywająca ludzkie serca, jest tak ciemna, że tylko niewiele 
dusz będzie w stanie rozpoznać Światło Mojej Boskiej Obietnicy. 
 
Moce złego, które ciągle aktywne są w świecie,  wzbraniają Moim dzieciom, aby 
sięgnęły ku Mnie rękę. 
 
Moja determinacja, aby przyprowadzić Moją rodzinę blisko Mojego Serca i tam 
ją zjednoczyć, jest nieugięta. 
 



Żaden człowiek nie będzie miał wątpliwości, że to Ja stoję za tym 
błyskawicznym nawróceniem ludzkości, choćby nie wiem, jakim kosztem. 
 
Zachowując nietykalność wolnej woli wszystkich Moich dzieci, uczynię takie cuda, 
że ich serca otworzą się jak pąki najpiękniejszych kwiatów. 
 
Taka jest Moja obietnica wobec was, gdy wołam do każdego jednego z was z 
osobna,  Moje małe, drogie maleństwa. 
 
Ja, wasz Umiłowany Ojciec, gorąco tęsknię za tym, aby was wziąć za rękę, 
przygarnąć do Siebie i przytulić do Mojego Serca, i zabrać was w bezpieczne 
miejsce. 
 
Tak niewielu z was ma pojęcie o głębi Mojej Miłości. Jak tylko zakosztujecie miłości 
do Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie już nigdy w stanie zerwać 
waszej więzi ze Mną. 
 
Ja chcę was pocieszyć. 
 
Pragnę, abyście się dowiedzieli, że Moja Miłość do was oznacza, że przez 
Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie okazane tak wielkie Miłosierdzie, że 
może ono uratować nawet tych, co mają kamienne serca, i tych, których dusze 
są tak czarne, że tylko cud może je uratować. 
 
Tym zaś, którzy Mnie miłują, mówię to: Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca, 
zostanie wam odwzajemniona z obfitością. 
 
A wasza miłość do Mojego Najdroższego Syna zostanie wynagrodzona w ten 
sposób, że uchronię dusze, za które się modlicie, przed bramami piekła. 
 
Nie ma bowiem nic niemożliwego. 
 
Moja miłość jest nieskończona. 
 
Ufajcie Mi. 
 
Ufajcie Mojemu Synowi. 
 
A kiedy tak uczynicie, udzielę wielkich łask dla Zbawienia rodzaju ludzkiego. 
 
Wasz Umiłowany Ojciec 
Bóg Najwyższy 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.25, 12.00 
 
Najświętsza Maryja Panna: Przyjmijcie Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie 
od piekła. Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki Dar Niebios 
 
Moje dziecko, Niebo się raduje. Chóry Aniołów wyśpiewują w najwyższej tonacji 
hymny uwielbienia dla Mojego Ojca. 



 
Jego Chwalebne Miłosierdzie, którego On udzielił przez tę specjalną Łaskę 
Wybawienia dusz od piekła, jest przyjmowane w Niebie z wielką miłością i 
radością przez wszystkich aniołów i świętych. 
 
Moje dzieci, jak na razie, nie pojęły wielkiego znaczenia tego Daru Miłosierdzia 
Ojca, Boga Najwyższego. 
 
Wy, Moje dzieci, posiadacie teraz władzę, by ocalić te inne, zagubione dusze. 
 
Oznacza to, że siła zła może zostać pokonana w taki sposób, w jaki nie było to 
dotąd w ogóle możliwe. 
 
Kłamstwa, oszustwo i nienawiść, które diabeł sieje w umysłach Bożych dzieci, mogą 
stać się bezużyteczne, jeżeli modlitwy ofiarowane przez tych, którzy kochają 
Mojego Syna, zostaną zaprezentowane przed Tronem Mojego Ojca. 
 
Przyjmijcie ten Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła. 
 
Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki dar z Niebios. 
 
Jest on dla was dowodem Miłości waszego Ojca dla każdego z Jego ukochanych 
dzieci. 
 
Jest to jeden z wielkich cudów, jakim zostają obdarowane wszystkie Boże dzieci, 
żyjące u końca czasów. 
 
Dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie. 
 
Maryja, Królowa Nieba 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.26, 18.30 
 
Nienawiść jest źródłem wszelkiego zła na świecie i przejawia się ona na wiele 
sposobów 
 
Nienawiść jest źródłem wszelkiego zła na świecie i przejawia się ona na wiele 
sposobów. 
 
Wrogość wobec drugiej osoby ma swe źródło w lęku, w strachu, że ta osoba może w 
jakiś sposób was zranić. 
 
Rozbieżności, jakie istnieją w stosunku do stanowiska prezentowanego przez inną 
osobę, mogą pojawić się jako rezultat grzechu pychy. Dzieje się to wówczas, kiedy 
odczuwacie, że musicie za wszelka cenę postawić na swoim, nawet jeżeli prawda 
nie stoi po waszej stronie. 
 
Zazdrość bardzo szybko obraca się w nienawiść, chociaż może na początku być 
łagodna. 



 
Niechęć do kogoś ma swój początek w tym, że porównujecie wasze życie z 
życiem innych, a mianowicie tych, którym według was bardziej się poszczęściło 
niż wam. 
 
Bardzo szybko ta niechęć przechodzi w nienawiść do tej osoby, jak i nienawiść 
wobec jej ciała. To prowadzi do grzechu cielesnego. 
 
Nienawiść może rozwinąć się także jako skutek grzechu pożądania cudzej 
własności. 
 
A to może doprowadzić do wojny, kiedy jeden kraj pożąda bogactw innego 
kraju. 
 
Albo może to oznaczać dopuszczenie do tego, aby chciwość trawiła waszą duszę, 
kiedy pożądacie tych samych światowych bogactw, które posiada wasz bliźni. 
 
Zazdrość także obraca się w pewną formę nienawiści, zwłaszcza wtedy, kiedy po 
próbie współzawodnictwa z drugą osobą, przegrywacie z nią, nie osiągnąwszy tego, 
co postawiliście sobie za cel. 
 
Wszystkie grzechy, jeżeli pozwala im się dalej nabrzmiewać, mogą wieść do 
nienawiści. 
 
Jeżeli odczuwacie nienawiść, to musicie wiedzieć, że szatan wdarł się do waszego 
ducha. 
 
Kiedy to ma miejsce, szatan będzie was dzierżył w szponach tego zła i już nie 
popuści. 
 
I choć nie wiem jak bardzo będziecie się starać uwolnić z tego zacisku, on będzie 
się was trzymał jak pasożyt. Jedyną waszą bronią jest modlitwa. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, kiedy wzbiera w was nienawiść. Bo dopóki 
ona was nie opuści, nigdy nie zaznacie pokoju, miłości i radości —  na nowo. 
 
Gdy nienawiść zawładnie waszym sercem i duszą, oddalacie się ode Mnie, 
waszego Jezusa, jeszcze o krok dalej.  
 
Cierpicie wówczas okropnie i przeżywacie złość oraz poczucie bezsilności, którego 
nie jesteście w stanie kontrolować. 
 
W to ostatnie kłamstwo nigdy nie wierzcie, bo szatan będzie je pielęgnować w 
waszej duszy — po tym, jak on sam zarzucił na was pelerynę tej nienawiści. 
 
Oto czym jest to kłamstwo: Że wasza nienawiść tylko wówczas znajdzie upust, 
kiedy dokonacie aktu ostatecznej zemsty na osobie, która jest jej 
przedmiotem. 
 
Co zrobić, kiedy nienawiść was pochłania? Moc miłości może natychmiast dać 
jej wyparować. 



 
Kiedy modlicie się i prosicie Mnie o pomoc, Moja odpowiedź będzie następująca. 
Przebaczcie waszym wrogom i tym, którzy według was są przyczyną waszej 
nienawiści. 
 
Ale, aby wybaczyć, musicie upokorzyć się przede Mną i poprosić Mnie najpierw o 
przebaczenie wam samym. 
 
I kiedy już przebaczycie tym, których nienawidzicie, wtedy musicie zadośćuczynić 
za wasz grzech. 
 
Okażcie waszym wrogom miłość. Zwalczajcie nienawiść, tę okropną i niebezpieczną 
chorobę duszy — miłością. 
 
Miłość jest lekarstwem, aby uwolnić swoją duszę od tej zarazy. 
 
Jeżeli potraficie to uczynić, pokonaliście szatana i pozostawi on was w spokoju. 
 
Nigdy nie obawiajcie się zwalczać nienawiści w waszej duszy, chociaż absolutnie 
nie będzie to łatwe. 
 
Gdyby nienawiść mogła być w ten sposób, za pomocą pokory grzesznika, 
umniejszana — wówczas pokój zapanowałby na świecie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.27, 19.20 
 
Oto odpowiedzialność, którą na was nakładam, Moi uczniowie — nawracać 
dusze, za którymi najbardziej tęsknię 
 
Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość do Moich uczniów, którzy odpowiedzieli 
na Moje orędzia, powiększyła Moje Serce do takich rozmiarów, że teraz wytryśnie 
Ono obfitością łask. 
 
Łaski Moje wyleję na was, Moi umiłowani uczniowie, właśnie w tym obecnym 
czasie. 
 
Zostaną one wam udzielone, aby umocnić waszą determinację w 
rozpowszechnianiu Mojego Świętego Słowa. 
 
Moje przekazy z Nieba przywrócą oddech tym duszom — łącznie z tymi, które są 
najczarniejsze — za pomocą dawki tego tlenu, którego potrzebują, aby przeżyć w 
tej ciemności, którą szatan rozciągnął ponad światem. 
 
Jego niewidoczny lecz silny wpływ osłabia nawet najgłębiej wierzących, bo i oni 
przez to zaczynają powątpiewać w swą wiarę. 
 
Jeżeli Ja udzielam wam łask, to nie czynię tego bez powodu. 
 



Wy, Moi uczniowie, jesteście kotwicą, do której przybędą wszystkie te dusze, które 
— zdezorientowane — krążą bezcelowo. Nawet jeżeli na początku nie będę słuchały 
— musicie wytrwać przy swoim. 
 
Dawajcie im kopie Moich przekazów oraz Moje Krucjaty Modlitwy i odchodźcie w 
milczeniu. 
 
Dusze te zostaną w pewien sposób dotknięte przez Mojego Ducha Świętego. Także 
jeżeli ich nie zaakceptują, to jednak będzie im trudno po prostu od nich się 
uwolnić i o nich zapomnieć. 
 
Niektórzy, choć niechętnie, powrócą. Ciekawość ich przemoże. 
 
Niektórzy powrócą z zamiarem, aby spróbować odrzucić te orędzia oraz aby 
spróbować was przekonać, żebyście zrobili to samo. 
 
Inni powrócą, aby wszczynać z wami kłótnie, wyszydzać was i prowokować. 
 
Inni  powiedzą, że te Słowa nie pochodzą ode Mnie, a to złamie wasze serca. 
 
Ale będą też tacy, którzy się nawrócą. To będą ci, którzy będą do was przybiegać, 
radując się w sercu i prosząc was o kolejne przekazy. 
 
I to będą te dusze, które nadadzą sens temu, co będziecie robić. 
 
Jednak to za dusze ciemne musicie się najwięcej modlić i to właśnie z ich powodu 
wylewam na was Moje Łaski, abyście byli w stanie dopomóc zbawić ich dusze. Gdyż 
bez waszej pomocy nie ma już dla nich nadziei. 
 
Oto odpowiedzialność, którą na was nakładam, Moi uczniowie — nawracać dusze, 
za którymi najbardziej tęsknię. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.28, 19.30 
 
Jeżeli czcicie fałszywych bogów i prosicie o wielki dobrobyt, bogactwa i inne 
podarunki tylko po to, aby zaspokoić swoje żądze, przyciągniecie do siebie 
księcia ciemności 
 
Moja wielce umiłowana córko, świat i ludzie, którzy na nim żyją, żyją w 
zakłamaniu. 
 
Nie wierzą oni w Prawdziwego Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. 
 
Miliardy ludzi pędzą przed siebie bez składu i ładu, przebiegając ślepe uliczki w 
poszukiwaniu boga, któremu mogliby odpłacić się wiernością. 
 
Problem ich bogów — fałszywych bożków, których stawiają na piedestale — polega 
na tym, że są to idole ich własnego pomysłu. Idole ci są ich wytworem — 



uczynionym na podobieństwo tego, co według ich wyobrażeń miałoby odpowiadać 
obrazowi boga. 
 
Bogowie ci, Moja córko — a stworzyli ich całe setki — są więc produktami ich 
własnej wyobraźni. 
 
Wszyscy ci bogowie służą im wyłącznie, aby osiągnąć jeden cel — aby byli zgodni z 
ich własnymi oczekiwaniami co do obrazu idealnego boga, zrodzonym przez ich 
miłość własną. 
 
Bogowie, których tworzą, są wielce wymyślni. Odwołują się oni do ich poczucia, że 
ich duszom należne są jakieś boskie prawa. Dusze te zaś wierzą, że ich wymyśleni 
bogowie promują ich prawa do (dokonywania) cudownych rzeczy. 
 
Ci, którzy nie przyjmują Prawdy o tym, że istnieje jeden jedyny prawdziwy Bóg —
 powiadam: 
 
Tylko ten, który jest Prawdziwym Stwórcą rodzaju ludzkiego, może was obdarować 
wolną wolą. 
 
Ojciec Mój nigdy was nie będzie zmuszał ani nie będzie wam rozkazywał, żebyście 
coś robili; jest to po prostu niemożliwe. 
 
Kiedy prosicie fałszywych bogów, aby dali wam bogactwa, doprowadzili was do 
sukcesu, albo kiedy poszukujecie własnej korzyści — jesteście egoistami. 
 
Tylko wtedy, kiedy Boga prosicie, aby obdarował was darami zgodnymi z Jego 
Świętą Wolą, możecie tak naprawdę wejść w kontakt z Prawdziwym Bogiem. 
 
Jeżeli czcicie fałszywych bogów i prosicie o wielki dobrobyt, bogactwa i inne 
podarunki tylko po to, aby zaspokoić swoje żądze, przyciągniecie do siebie księcia 
ciemności. 
 
On czeka na takie chwile, kiedy może robić wam tego rodzaju przysługi. Nie 
otwierajcie drzwi królowi kłamstwa, gdyż zapłacicie za to ogromną cenę. 
 
On wymieni te doczesne podarunki — na waszą duszę. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.29, 23.00 
 
Dobro przeciwko złu — oto walka pomiędzy Bogiem, Moim Przedwiecznym 
Ojcem, a szatanem. To jest takie proste 
 
Moja wielce umiłowana córko, rozpoczyna się teraz walka. 
 
Na skutek zatwierdzenia przez narody okrutnego prawa, które sprzeciwia się 
Prawom Boga, uderzą w nie potężne kary z ręki Mojego Ojca. 
 



Każdy zły występek, sprzeciwiający się Prawom Bożym, zostanie zaatakowany, 
a narody będą cierpieć za swoje grzechy. 
 
Tak jak Miłosierdzie Boże jest wielkie i obejmuje swoim zasięgiem, co tylko jest 
możliwe, tak i kara Boża zostanie dopuszczona, aby powstrzymać 
rozprzestrzenianie się zła. 
 
Dobro przeciwko złu — oto walka pomiędzy Bogiem, Moim Przedwiecznym Ojcem, a 
szatanem. To jest takie proste. 
 
Ci, którzy przestrzegają Boskich Przykazań, zostaną podtrzymani. 
Ci, za których oni się modlą i ponoszą osobiste ofiary, aby zadośćuczynić za ich 
grzechy, zostaną potraktowani z pobłażliwością. 
 
Ci, którzy odmawiają podążania za Bogiem, pomimo że znają Prawdę, i którzy 
wywierają na inne dusze zły wpływ za pomocą złych praw, które wprowadzają w 
swych narodach — zostaną ukarani. 
 
Wiele sztormów, powodzi i trzęsień ziemi będzie miało miejsce. 
 
Każde przekleństwo przeciwko Bogu spotka się z gwałtownym 
przeciwdziałaniem, tak aby z czasem oczyszczenie mogło zostać i zostało 
ukończone.  
 
Nigdy nie zapominajcie, że miłość do Boga musi pochodzić z serca. 
 
Jeżeli odrzucicie Słowo Boże, spotka was za to cierpienie. 
 
Miłość do Boga musi być czysta. Bojaźń Boża jest naturalnym elementem, 
towarzyszącym kontaktowi z Majestatem Stworzyciela wszechrzeczy, i jest częścią 
tej miłości. 
 
Szacunek wobec Bożego Prawa musi być zachowany. 
 
Kiedy brakuje szacunku i kiedy człowiek szydzi sobie z Praw Bożych — co 
demoralizuje ludzkość — Gniew Mojego Ojca zostanie uwalniany. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.31, 23.20 
 
Żadnemu człowiekowi nie jest znana prawdziwa zawartość Księgi Objawienia. 
Tylko Bóg ją zna 
 
Moja droga, umiłowana córko, znajdujecie się w przededniu eksplozji, która zaleje 
świat Moim Miłosierdziem, co będzie wydarzeniem, które odmieni oblicze ziemi. 
 
Ta misja przebiega w szybkim tempie. 
 



Zostałaś nagle i w pospiechu powołana, działałem bowiem, aby mieć pewność, że 
światu dana zostanie Prawda. 
 
Tak niewielu ludzi rozumie, że Bóg w taki sposób powołuje proroków: 
niespodziewanie, nie pozostawiając przyszłemu prorokowi czasu na przygotowanie. 
 
Oznacza to, że słowa są przekazywane natychmiast, bez wahania się. 
 
Żaden człowiek nie jest w stanie sam z siebie napisać takich Przesłań. Przeczyć 
temu, że tak jest, stanowi obrazę Mojego Ojca i Ducha Świętego. 
 
Żaden człowiek by nie mógł — słowami pochodzącymi od człowieka — wzniecić 
ognia Bożej Miłości w duszach Swoich dzieci, tak jak te orędzia. 
 
Tylko Bóg może uzyskać taki efekt. 
 
Żadnemu człowiekowi nie jest znana prawdziwa zawartość Księgi Objawienia. 
Tylko Bóg ją zna. 
 
Tylko Ja, Baranek Boży, posiadam autorytet, aby ujawnić, co ona zawiera. Czynię 
to zaś za pośrednictwem Mojej posłanki, Marii od Bożego Miłosierdzia,  która 
Moje Słowa — a nie swoje — będzie przekazywała niewierzącemu światu. 
 
Weźcie sobie teraz Moje Słowo do serca, gdyż jest ono wam dawane, aby was 
uratować i aby was ostrzec, i aby was przygotować, i aby was oczyścić. 
 
Bądźcie gotowi, kiedy ten czas nadejdzie. 
 
Przychodzę — za pośrednictwem tych Orędzi — aby was do tego przyszykować. Nie 
znacie dnia ani godziny, dlatego też waszą duszę musicie tak przygotować, jak 
gdyby czas, kiedy mam przyjść, miał nadejść następnego dnia. 
 
Bądźcie zawsze gotowi. Proszę was o zachowanie czystego i otwartego ducha, kiedy 
po raz pierwszy czytacie Moje Przesłania. Bo prawdopodobnie tylko tym razem 
będziecie świadkami Mojego Głosu z Nieba, aż do czasu, gdy nadejdzie dzień, na 
który wszyscy czekaliście. 
 
Błogosławię was wszystkich. 
 
Pokazuję wam, żebyście do Mnie przyszli. 
 
Kiedy was proszę, abyście się modlili, proszę was jedynie, żebyście Mi się 
zawierzyli za pomocą prostych słów. 
 
O uczynienie tego na własny sposób. Waszymi własnymi myślami. Ja słyszę 
wszystko. I widzę wszystko. Czuję to, co wy czujecie. Jestem przy każdym z was i 
każdemu z was służę pomocą, i tylko czekam na ten dzień, kiedy poddacie się 
Mojemu Wołaniu. 
 
Nie macie się czego z Mojej strony obawiać, gdyż Moja Miłość do was przezwycięży 
każdą ciemność, która trzyma was z daleka ode Mnie. 



 
Zwróćcie się do Mnie, a Ja rozleję ponad wami Moje Światło. 
 
Wtedy dam wam pokój, za którym tęsknicie. Czekam. I jestem cierpliwy. 
 
Przyjdźcie do Mnie, jeżeli jesteście gotowi. 
 
Kocham was. Błogosławię wam. 
 
Wasz Zbawiciel 
Jezus Chrystus 


