
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.01, 10.25 
 
Ta misja jest ostatnim Darem Proroctwa, zatwierdzonym przez Mojego Ojca dla 
ocalenia dusz 
 
Moja wielce umiłowana córko — tempo, w jakim Moje Orędzia są przekazywane 
ludzkości, jest wskazówką, jak pilna jest ta Misja. 
 
Tak wielu ludzi na świecie jest zagubionych. 
 
Tak wiele biednych dusz nie wie, kim jest Bóg, Mój Ojciec. 
 
Tak wielu nie akceptuje Mnie, Jego Umiłowanego Syna i Prawdziwego Mesjasza. 
 
Ta misja jest ostatnim Darem Proroctwa, zatwierdzonym przez Mojego Ojca dla 
ocalenia dusz. 
 
Orędzia te są przeznaczone dla chrześcijan, żydów, muzułmanów, ateistów, 
agnostyków i tych, którzy poszukują ukojenia w religiach wymyślonych przez 
człowieka. 
 
Wszyscy ludzie, wszystkie dusze, posiadają to samo pragnienie, aby odnaleźć sens 
swojego życia. 
 
Większość przeżywa rozdarcie serca, jeżeli nie wierzą w Boga, gdyż są przekonani, 
że wszystko kończy się wraz z ostatnim oddechem na ziemi. 
 
O, gdybyście mogli tylko ujrzeć, co się dzieje, kiedy ich dusze stają przede Mną. 
Patrzą na Mnie, oniemiali, ponieważ nie mogą uwierzyć, że Ja rzeczywiście 
istnieję. Radość wielu takich dusz zdejmuje im ciężar z serca — jeżeli tylko umrą w 
Stanie Łaski. 
 
Jednak radość tych ciemnych dusz, kiedy Mnie ujrzą, trwa krótko, gdyż — 
pogrążone w szoku i rozpaczy — unoszone są z dala  ode Mnie, w piekielne 
czeluście. 
 
Te dusze, które znają Nauczanie Boga, rozpowszechniane przez Jego proroków — a 
także znają rezultat Mojej Misji na ziemi — ale które mimo tego Mnie odrzucają, 
niech się dowiedzą: 
 
Dokonaliście wyboru, aby odwrócić się tyłem do Prawdy. Z powodu Mojej Miłości do 
was, Ja uczynię wszystko, co mogę, aby otworzyć wasze oczy. 
 
Przyniosę dary i z powodu Mojego Wielkiego Miłosierdzia — ocalę was. Wzywam was 
wszystkich, niezależnie od religii, którą wyznajecie, abyście posłuchali teraz tych 
Słów. 
 
Wszyscy wiecie, co to znaczy być częścią rodziny. 
 
Niektórzy z was są takimi szczęśliwcami, że urodzili się w rodzinie pełnej miłości. 
 



Inni nie posiadają tego błogosławieństwa i może przeszli przez trudności i czarne 
godziny w gronie rodzinnym. Jeszcze inni są na dnie, poranieni i tak wściekli, że 
nie potrafią odczuwać prawdziwej miłości do swoich rodzin. 
 
Inni są wyrzuceni na pustkowie, aby troszczyć się o samych siebie, nie mając 
nikogo, do kogo mogliby się zwrócić. 
 
Wielu po prostu potrzebuje czegoś, na czym mogliby się wesprzeć tylko po to, aby 
poczuć nadzieję. Oto dlaczego wiele biednych dusz próbuje znaleźć jakieś religie, 
które dostarczyłyby im tego brakującego ogniwa. 
 
Na nieszczęście to prowadzi ich do jeszcze głębszej rozpaczy. A to dlatego, że te 
religie opierają się na kłamstwie. 
 
Dzieci, kłamstwa was ranią. Dają wam one fałszywe poczucie bezpieczeństwa. 
Religie te pozbawione są jakości, gdyż nie podążają za Prawdą, czyli nie idą drogą 
Pańską. 
 
Powinniście po prostu wiedzieć: My, Trójca Święta, jesteśmy waszą rodziną. Nowe 
Niebo i Ziemia będzie waszym prawdziwym domem. 
 
Pójdźcie za Mną ścieżką Prawdy, tak abym mógł was zabrać do waszego 
prawowitego domu. 
 
Domu tak pełnego miłości i radości, że jest on wszystkim, do czego dążycie w 
swoich pragnieniach. 
 
Proszę, otwórzcie wasze oczy, ponieważ nadszedł czas dla tego świata, aby 
zaprezentować mu Przymierze Prawdy. 
 
Moja Śmierć na Krzyżu była Przymierzem, które przyniosło wam Zbawienie. 
 
Moje Powtórne Przyjście jest także Przymierzem, ostatnim Przymierzem, aby 
przyprowadzić was do domu Ojca, Stworzyciela wszystkiego, co istnieje. 
 
Mój Ojciec, Bóg Najwyższy, wyśle Mnie wkrótce, aby przynieść Zbawienie 
wszystkim Jego dzieciom. 
 
Obietnicę Mojego Ojca mogę tylko wtedy spełnić, jeżeli będę mógł ocalić każdą 
duszę. 
 
Nie blokujcie Mojej Drogi z powodu waszych wątpliwości. 
 
Nie odrzucajcie Moich usiłowań, aby przynieść zbawienie każdej duszy. 
 
Nie zaprzepaśćcie szansy, aby żyć życiem wypełnionym miłością, radością i 
zachwytem, w pokoju i harmonii Nowej Ery Pokoju. 
 
Wasz Jezus 
  
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.03, 10.08 
 
Wzywam was wszystkich do założenia ośrodków, dzięki którym będziecie mogli 
mieć pewność, że Moje orędzia będą rozpowszechniane 
 
Moja wielce umiłowana córko, armia została uformowana, a jej szeregi rozejdą się 
po wszystkich chrześcijańskich krajach, jak i po krajach, w których rządzą 
komuniści. 
 
Nie będzie takiego kraju, którego nie dotknęłaby Moja armia — armia Mojej Reszty 
(Kościoła). 
 
W Mojej armii będą różne kolumny ze specjalnymi rangami każdego rodzaju, aby 
mieć pewność, że Moja Misja nawracania dusz będzie zwycięska. 
 
Ich wszystkich, przynależnych do Mojej armii, niezależnie od roli, jaką mają do 
odegrania, będzie łączyła rzecz następująca: 
 
Pokornie poddani, będą Mi służyć, a ich miłość do Mnie, ich Jezusa, będzie tę Misję 
cały czas rozpłomieniać. 
 
Ognista Pochodnia — rozpalona przez Ducha Świętego — nie przygaśnie, gdyż jest to 
specjalny Dar, aby umocnić Moich żołnierzy. 
 
Pamiętajcie, to będzie wojna, wojna, aby ocalić rasę ludzką. Wojna, w której Mój 
Ojciec zapewni zwycięstwo (walczącym) w Imię Boga. 
 
Wzywam was wszystkich do założenia ośrodków, dzięki którym będziecie mogli 
mieć pewność, że Moje orędzia będą rozpowszechniane. 
 
Modlitwa jest ważną częścią takich ośrodków, ponieważ, kiedy utworzycie grupy 
modlitewne, umocni to moc Mojej armii. 
 
Im więcej grup modlitewnych zostanie założonych w Moje Święte Imię — tym 
liczniej Ja pomnożę nawrócenia. 
 
Nazwijcie te grupy modlitewne Jezus dla Ludzkości, a resztę pozostawcie Mnie. 
 
Mój Duch Święty osłoni was w tych grupach i poprowadzi was na każdym kroku tej 
drogi. Podam wam wkrótce kolejne instrukcje. 
 
Pozostańcie w pokoju. Jestem szczęśliwy, że wy, Moi umiłowani uczniowie, 
odpowiedzieliście na Moje Wezwanie z taką miłością i zaufaniem. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.04, 23.05 
 
Nie czci się już dłużej Mojego Imienia. Mojemu Imieniu się bluźni 
 



Moja wielce umiłowana córko, ból odrzucenia i nienawiści ze strony ludzkości 
odczuwam w każdym momencie każdego dnia. 
 
On nigdy nie popuszcza. Moje Ukrzyżowanie było tylko początkiem. 
 
Rozgłoszone zostało jako zbawienie ludzkości, ale Mój ból nie ustanie, dopóki 
szatan nie zostanie poskromiony. 
 
Tak długo, jak długo jest on jeszcze obecny i włada na ziemi, co obecnie także ma 
miejsce, Mój ból i udręka nigdy nie dobiegną końca. 
 
Jedyną ulgę przynosi mi radość, którą odczuwam, kiedy widzę na tym świecie 
prawdziwą miłość czystych dusz do siebie nawzajem. 
 
To właśnie ta miłość podtrzymuje Światło pomiędzy dniem i nocą. Gdyż bez Mojego 
Światła przez dwadzieścia cztery godzinny na dobę zalegałyby ciemności. 
 
Wyobraźcie sobie — jeżeli tylko potraficie — Mój Ból. 
 
Ci pośród was, którzy cierpią ból i zranienie z rąk tych, których kochają, tak  — wy 
będziecie wiedzieć dokładnie, jak wygląda Mój ból. 
 
Kiedy jesteście okrutnie zadręczani, zarówno fizycznie jak i psychicznie, przez 
kogoś, kogo obdarzacie miłością, to ból jest jeszcze cięższy do zniesienia. 
 
I jeżeli nawet zdajecie sobie sprawę, że osoba, która was prześladuje, znajduje się 
w okropnej ciemności, to wcale to nie zmniejsza waszego bólu. Lub wręcz 
przeciwnie — to tylko zwiększa wasze cierpienie w jego intensywności i ciężarze 
gatunkowym. 
 
A dzieje się tak dlatego, że wy sami ciągle troszczycie się o waszych dręczycieli, 
gdyż wiecie, że oni cierpią i nie są w stanie odmienić swojego postępowania. 
 
Znajdują się oni w tak strasznej ciemności, że kiedy próbujecie im wyjaśnić, co 
powinni uczynić, aby się z niej wyrwać, oni wcale nie usłuchają. 
 
Oni nie chcą słuchać. 
 
Ani nie chcą odmłodzić swojego ducha, aby ujrzeć światło, miłość i radość, którą by 
odczuli, gdyby tylko was posłuchali; was, tej jedynej osoby, która prawdziwie ich 
kocha, pomimo ich przewinień; gdyby skorzystali z tej jedynej szansy, by odrzucić 
tę niebezpieczną, ciemną chmurę, która  w zupełności pokrywa ich ducha — aby 
dzięki temu poprowadzić go do wolności. 
 
Ból odrzucenia jest dla Mnie, waszego Zbawiciela, Syna Człowieczego, ciężki do 
zniesienia. 
 
Cierpiałem okrutne, fizyczne boleści, z których większość nie jest światu w 
szczegółach znana; tak okropne były to tortury, ale Ja nie chciałem tego typu 
współczucia. 
 



Nie, Ja szukam tylko waszej wierności, waszej wiary, a także radości i waszej ulgi, 
jaka wynika z faktu, że wiecie, że jesteście ocaleni od potępienia wiecznego. 
 
Ale czy ludzkość naprawdę zna Dar, jaki Ja jej ofiarowałem? 
 
Wielu chodzi na Mszę Świętą albo pije wino w innych Chrześcijańskich Kościołach, 
aby uszanować Mój Dar, ale czy oni wiedzą, co on oznacza? 
 
Ja oddałem Siebie kompletnie Ciałem, Umysłem i Duszą.  Kiedy przyjmujecie 
Komunię, musicie przyjąć Moje Ciało całkowicie, a nie mówić, że tylko oddajecie 
Mi cześć. 
 
Gdyż bez Mojego Ciała, Mojej Realnej Obecności, Ja nie mogę pozyskać waszych 
dusz. Czyż tego nie wiecie? 
 
Dlaczego odrzucacie Mój autentyczny Dar w zgodzie z tym, jak został on wyjaśniony 
Moim Apostołom? Że Eucharystia jest rzeczywiście Moim Ciałem? 
 
Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić łask, które utraciliście — wy, wasze rodziny i 
całe pokolenia — z powodu odmówienia Mocy takiemu Darowi. 
 
Mój ból nigdy Mnie nie opuszcza. Ja szlocham. Ja cierpię. Ja płaczę, kiedy widzę 
grzech szalejący w świecie i to, że nie czci się już dłużej Mojego Imienia. Mojemu 
Imieniu się bluźni. Odczuwam dotkliwy ból. 
 
Ty, Moja córko, przeżywałaś taki sam ból przez ostatnich kilka miesięcy. 
Dopuściłem ten atak na ciebie, zezwalając złemu, aby cię przeniknął. Ta ofiara 
złożona przez ciebie dla Mnie — ciebie jako duszy ofiarnej — była trudna, ale 
nauczyłaś cię przez to jednej, prostej lekcji. 
 
Kiedy jesteś ofiarą tak okrutnych cierpień z rąk bliźnich, w Moje Imię, to 
odczuwasz każdy rodzaj bólu, jaki ja odczuwam w tym samym czasie. 
 
Nasz ból, Moja córko, przeplata się ze sobą wzajemnie w tym mistycznym związku. 
Przyjęłaś z ochotą Moje Wezwanie, aby stać się duszą ofiarną, świadoma 
konsekwencji, i chociaż było to (dla ciebie) przerażające, zrobiłaś to dla ocalenia 
dusz. 
 
Teraz, kiedy powodujesz nawrócenia, wiesz, że gdy cierpienie jest wymagane, to 
musi ono zrównać się z Moim własnym cierpieniem, co może być bardzo 
traumatyczne i bardzo raniące. 
 
Z powodu swojej ludzkiej natury od czasu do czasu będziesz przeżywać tendencje, 
by szamotać się i walczyć przeciw okropnościom, jakie są ci zadawane, szczególnie 
kiedy ból gwoździ przeszywających twoje nadgarstki pod uderzeniami młota byłby 
o wiele milej widziany niż udręczenie, o które zostałaś poproszona, by je 
wytrzymać w Moje Imię. 
 
Moje łaski dopomogły ci w poddaniu się tym prośbom o cierpienie. Obdarzyły cię 
one siłą, która pozwoliła ci powstać, stanąć z podniesionym czołem i wielbić Boga. 



Gdyż takie są oto te łaski, akceptujące cierpienie jako Dar dla Boga, by ocalić 
dusze w grzechu śmiertelnym. 
 
Następnym razem, kiedy ktoś się nad wami znęca, traktuje was z okrucieństwem i 
dręczy was psychicznie, dzieci — gdybyście mogły sobie o tym przypomnieć — 
wówczas pokonacie wasz ból. 
 
Odmówcie do Mnie tę Krucjatę Modlitwy (75) Przekazuję Ci Moje Cierpienie, 
Mój Jezu 
 
Jezu, łączę mój ból i cierpienie z tym, 
które Ty wycierpiałeś 
w czasie Swej Agonii na Kalwarii. 
Każdą zniewagę na mnie rzuconą 
ofiaruję Tobie. 
Każde urąganie i każdy słowny atak, 
przez które cierpię, ofiaruję Tobie 
w hołdzie Ukoronowania Ciebie Cierniami. 
Każdą niesprawiedliwą krytykę mojej osoby 
ofiaruję Tobie 
na cześć Twojego upokorzenia przed Piłatem. 
Każde fizyczne cierpienie, 
zadawaną mi rękami innych, 
ofiaruję Tobie 
na cześć Twojego biczowania przy Słupie. 
Każdą obelgę, która mnie dotyka, 
ofiaruję Tobie 
na cześć okrutnej fizycznej tortury, 
którą wycierpiałeś 
w czasie Ukoronowania Cierniem, 
kiedy przeszyte zostało Twoje Oko.  
Za każdym razem, 
gdy staję się Twoim odbiciem, 
udziel mi Twego Nauczania, 
a kiedy ze mnie drwią, 
pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię. 
Dopomóż mi wykorzenić z siebie pychę 
i nigdy się nie bać przyznać, 
że Cię kocham, Drogi Jezu. 
A kiedy wszystko wydaje się być 
w moim życiu beznadziejne, Drogi Jezu, 
wesprzyj mnie odwagą, 
przypominając mi, 
że dobrowolnie pozwoliłeś Siebie ukrzyżować 
w tak nikczemny i okrutny sposób. 
Pomóż mi powstać i być poczytywanym 
za prawdziwego chrześcijanina, 
prawdziwego żołnierza w Twojej armii, 
pokornego i o skruszonym sercu 
na pamiątkę Ofiary, jakiej dokonałeś dla mnie. 
Trzymaj mnie za rękę, Drogi Jezu, 



i pokaż mi, jak moje własne cierpienie 
może natchnąć innych, 
aby włączyli się do Twojej armii dusz, 
które łączy wspólny punkt widzenia 
i które Ciebie kochają. 
Pomóż mi przyjąć cierpienie 
i ofiarować je Tobie jako dar, 
aby ocalić dusze w tej ostatecznej bitwie 
przeciwko tyranii złego. 
Amen. 
 
Cierpienie, Moja córko — tak, jak ciężkie ono jest — jest Darem, którego używam, 
przekazując go tym, którym ufam w Moim Sercu, tak abym mógł ocalić dusze. 
 
Ty, Moja córko, ogromnie Mi ulżyłaś w Moim cierpieniu przez swoją odpowiedź. 
Jednak minie jeszcze trochę czasu, zanim będę wolny od Krzyża. 
 
A to może nastąpić tylko wówczas, kiedy ocalę każdą z możliwych do ocalenia 
dusz, spośród obecnie żyjących na świecie. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.05, 14.30 
 
Człowiek odwróci się od człowieka z powodu wielkiego konfliktu, który ujrzy 
świat. Brat wystąpi przeciwko bratu  
 
Moja wielce umiłowana córko, naród za narodem przechodzi obecnie przez etap 
przejściowy. 
 
Żaden naród może nie zrozumieć, że w powietrzu wiszą duże zmiany. 
 
Nie tylko prawa, którymi rządzą się narody, zaczynają ulegać zmianie, ale i wiara, 
którą kiedyś posiadali, zdaje się rozpływać się w powietrzu. 
 
Niewielu kapłanów, niewiele sług Mojego Chrześcijańskiego Kościoła występuje 
otwarcie w obronie Praw Bożych. 
 
Nie obwieszczają oni także głośno swojej wierności wobec Mnie. Zamiast tego ich 
głosy są tylko szeptem w gwarnej wrzawie, która jest pełna lżenia i domaga się, 
aby dogadzać miłości własnej. 
 
Słowo Boże pochłaniane jest głosami ateistów, którzy maskują się pod 
płaszczykiem rządowych ustaw, a te są modyfikowane w imię tak zwanej 
Sprawiedliwości, tolerancji, niby dla dobra wszystkich.    
 
Kłamstwa, które są wam przedstawiane, są ukierunkowane w taki sposób, aby 
nie tylko zniszczyć Słowo Mojego Ojca, ale w ogóle chrześcijaństwo na całym 
świecie. 
 



Odejście od zasad wiary rozprzestrzeniło się jak szalejący pożar i osiągnęło już 
prawie swoje maksimum. 
 
Nadszedł już czas na interwencję Boga. Dosyć kłamstw. 
 
Król kłamstwa wszędzie oszukuje Boże dzieci. Nie naśladujcie waszych rządów, 
które głoszą, że Słowo Boże miałoby być kłamstwem. 
 
Nie akceptujcie nowych praw, które aprobują grzech śmiertelny. Stańcie wszyscy 
do walki. Stańcie w obronie tego, co jest prawe. 
 
Nie uznawajcie takich praw, które lansowane są przez króla kłamstwa, gdyż mają 
one za cel wciągnięcie was i waszych rodzin do bezdennej, piekielnej jamy. 
 
Jeżeli pozwolicie na powstanie takich praw, które zabronią wam praktykowania 
waszej wiary — będziecie cierpieć. Waszej duszy zabraknie bowiem pożywienia i 
odejdziecie daleko ode Mnie. 
 
Jeżeli zaś zaakceptujecie morderstwo i aborcję i nie zaprotestujecie przeciwko 
takiemu złu, to wasz kraj zostanie ukarany Ręka Boga. 
 
Podczas gdy odchodzenie od wiary nadal wszędzie się rozprzestrzenia, 
jednocześnie przybiera na sile nawrócenie, i wkrótce te dwa (obozy) zderzą się 
czołowo. 
 
Człowiek odwróci się od człowieka z powodu wielkiego konfliktu, który ujrzy świat. 
Brat wystąpi przeciwko bratu. Bliźni przeciwko bliźniemu. 
 
Powstaną dwa obozy. Tych, co kochają Boga, i tych, którzy Go nie kochają. 
 
Ja dam szansę każdej duszy, aby zadecydowała, do którego obozu zechce 
przynależeć — w nadziei, że wybiorą Mnie, ich umiłowanego Zbawiciela. 
 
Wy, Moi uczniowie, za pomocą waszych modlitw, a szczególnie przez odmawianie 
Litanii o Łaskę Wybawienia (2), możecie sprowadzić do Mnie więcej dusz. 
 
Wówczas porwę dobrych na Moje Łono — tak jak jest to przepowiedziane — i w 
mgnieniu oka zabiorę ich w bezpieczne miejsce. 
 
Moją Obietnicą jest ocalenie ludzkości. 
 
Ale, za sprawą własnej wolnej woli, ostateczny wybór należy do każdej duszy z 
osobna. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.06, 18.30 
 
Moje Słowo jest całkiem po cichu zgłębiane przez Moje czołowe sługi 
 

http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf


Moja wielce umiłowana córko, Mój Kościół na ziemi — nareszcie — rozpoznaje, że 
to Ja za twoim pośrednictwem obecnie rozmawiam ze światem. 
 
Moje Słowo jest całkiem po cichu zgłębiane przez Moje czołowe sługi, choć nie 
przyznają oni publicznie, że te Słowa pochodzą z Moich Świętych Ust. 
 
Oni wiedzą, że One pochodzą ode Mnie i że to Ja poruszyłem ich serca i podniosłem 
ich na duchu, pójdą więc tam, dokąd ich kieruję. 
 
Tak wielu Moich duchownych szukało teraz Moich Słów do ludzkości. 
 
Oni potrzebują obecnie Moich specjalnych łask, gdyż bez nich nie byliby w stanie 
przewodzić Mojemu stadu z głębokim przekonaniem. 
 
Mój Duch Święty jest wylewany na Moje wyświęcone sługi, związane z konkretnymi 
miejscami, tak aby poczuli moc, pozwalającą im prowadzić Mój Kościół przez tę 
gęstą, ciernistą dżunglę, która znajduje się przed nimi. 
 
Nigdy nie lękajcie się, Moi umiłowani duchowni, bo Ja was nigdy nie opuszczę. 
 
Będziecie odczuwać Moją obecność w tych czasach, które są przed wami, kiedy 
Moje Ciało — Mój Kościół — będzie prześladowany. 
 
Ta Święta Obecność będzie waszą ostoją, gdyż będziecie potrzebować Mojej 
pomocy jako wsparcia, podczas kiedy będziecie prowadzić Boże Dzieci ku ich 
prawowitemu dziedzictwu. 
 
Ja akceptuję, że wielu z was nie przemówi otwarcie. Rozumiem, jak trudno byłoby 
wam publicznie głosić to Moje Słowo przekazywane przez Mojego proroka czasów 
ostatecznych. Ale jednak pamiętajcie o tym: 
 
Na was ciąży odpowiedzialność wobec Bożych dzieci, aby im przewodzić i 
poprowadzić je do Prawdy. 
 
Nigdy nie wolno wam zaakceptować kłamstw zamiast Prawdy. 
 
Wy wiecie, że Prawda Mojego Nauczania jest wybita w kamieniu. 
 
Moje Nauczanie nie zmieniło się i nigdy się nie zmieni. 
 
Moje Nowe Objawienia, które są zawarte w Pieczęciach Księgi Apokalipsy, zostaną 
wam wkrótce podane do wiadomości. 
 
Zaufajcie Mi. 
 
Zaakceptujcie, że to Ja teraz do was przemawiam, gdyż w takim czasie nigdy bym 
was nie opuścił. 
 
Moim obowiązkiem wobec Mojego Ojca jest zapewnić, aby świat się odpowiednio 
przygotował na Mój powrót, umożliwiając ocalenie każdego dziecko Bożego z 
osobna. 



 
Wasz Jezus  
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.07, 20.35 
 
Misję tę można porównać do akcji ratunkowej gigantycznego transatlantyku 
 
Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno ci odnosić wrażenia, że pracujesz w 
tej Misji samotnie, choćbyś tak to odczuwała. 
 
Musisz wiedzieć, że wielu ludzi na całym świecie słucha Mojego Świętego Słowa i że 
Moje Orędzia ocalają dusze. 
 
Misję tę można porównać do akcji ratunkowej gigantycznego transatlantyku. 
 
Wiele dusz jest ostrzeżonych o niebezpieczeństwie i poinformowanych z 
uprzedzeniem  o planie ratunkowym. 
 
Jeżeli posłuchają, to ocalą nie tylko siebie, ale i życie swoich rodzin i przyjaciół. 
 
Wielu nie posłucha i zapytają: Jakie niebezpieczeństwo? Nie przyjmą tratw 
ratunkowych, ponieważ nie wierzą, że okręt utonie. 
 
Nie — powiedzą — to jest fałszywe ostrzeżenie. A kiedy czas się przybliży i kiedy 
dni ostatnie staną się oczywistością, oni będą w roztrzęsieniu poszukiwać 
bezpiecznego miejsca. 
 
Będą uciekać i ukrywać się przed wybuchami, ale kiedy góry zaczną się zatapiać w 
morzach i kiedy niebo przybierze kolor krwi — wtedy już nie uciekną. 
 
Ci grzesznicy, którzy zadają okropne krzywdy Mojemu Ojcu i którzy wiedzą, jak 
czarne są ich dusze — będą zgubieni. 
 
Ci, którzy trzymali z bestią, na tym etapie będą próbowali wyrwać się z jej 
szponów. Gdyż to właśnie wówczas Prawda ostatecznie im zaświta, jednak nie będą 
mieli prawa do Światła. 
 
Tylko ciemności będą przynosiły im ulgę w ich męce, lecz zarazem będą one niosły 
ze sobą terror i cierpienie. 
 
Nigdy nie odrzucajcie pomocy, której potrzebujecie, aby przygotować wasze dusze. 
Musicie zaakceptować ten fakt, że nikczemność tego świata musi zostać 
wypleniona. 
 
Ci grzesznicy, którzy nie będą chcieli się zmienić, i to nawet wówczas, kiedy 
Prawda Słowa Bożego zostanie im przekazana, nie przeżyją ostatniej bitwy. 
 
Zostaną wrzuceni do jeziora ognia wraz z bestią, lecz to nie będzie końcem ich 
cierpienia. To będzie dopiero jego początek. 
 



Wy, którzy drwicie z Moich usiłowań przygotowania waszych dusz — zostanie wam 
dana każda szansa, abyście do Mnie powrócili. 
 
Każdy wysiłek zostanie podjęty, aby was ocalić. Jeżeli nie przyjmiecie Mojej Ręki, 
tej tratwy ratunkowej, której potrzebujecie, by utrzymać się na powierzchni, 
wówczas utoniecie, pogrążeni w zgryzocie. 
 
Tylko modlitwy innych mogą was jeszcze ocalić. 
 
Ziemia — wygląda tak samo, jak wyglądała przez całe tysiąclecia. 
 
Niebo — i ono wygląda tak samo. 
 
Słońce świeci — tak jak to zawsze czyniło. 
 
Księżyc — wschodzi w bezchmurną noc, a człowiekowi ciągle zapiera dech ta 
wspaniałość Boskiego Stworzenia. 
 
Ale zmiany już się rozpoczęły, a tym, którzy są czujni, mówię to: 
 
Dostrzegacie i czujecie, że coś się zmienia. Spełnijcie swój obowiązek i użyjcie 
modlitwy, aby oczy ludzkości zostały otwarte na Prawdę, a serca wszystkich 
otwarte na Miłość do Boga. 
 
To z powodu Miłości Boga do wszystkich Swoich dzieci, jak i dzięki odpowiedzi, jaką 
Jego dzieci dadzą Mu na Jego Wezwanie — ludzka rasa może być zbawiona. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.08, 15.30 
 
Najświętsza Maryja Panna: Wspaniała przyszłość leży przed wszystkimi dziećmi 
Boga 
 
Moje dziecko, niech wszystkie Boga dzieci usiądą cichutko i pozwolą, aby Jego 
Światło rozjaśniło ich dusze. 
 
Bardzo ważne jest wygospodarowanie sobie czasu na to, aby w kompletnym 
milczeniu rozważać Miłość Boga i plan Mojego Syna, dotyczący ocalenia ludzkości. 
 
Wspaniała przyszłość leży przed wszystkim dziećmi Boga, a Nowa Era Pokoju 
zostanie powitana przez tych wszystkich szczęśliwców, którym uda się przejść 
przez jej bramy. 
 
Aż do czasu, kiedy to nastąpi, zły podejmie każdy możliwy wysiłek, aby 
doprowadzić do perturbacji i nienawiści na świecie. 
 
On i jego demony wywołują rozłam wśród dzieci Boga. 
 



Zachęcają one do morderstwa, aborcji, nienawiści, przemocy, prześladowania i 
wojny w każdym zakątku świata. 
 
Nie spoczną, dopóki nie omotają każdej słabej duszy, aby uległa pokusie, jaką oni 
stawiają na jej drodze, grzesząc przeciwko Panu Bogu, Bogu Najwyższemu. 
 
Całe mnóstwo dusz dopuściło do tego, aby zostać znienacka zabranym do ciemnego 
więzienia, na ucieczkę z którego, jeżeli już się tam jest, prawie nie ma szansy. 
 
Kiedy bowiem zły przeciągnie duszę na swoją stronę, nie ustanie, dopóki tej 
biednej duszy kompletnie nie zepsuje. 
 
Grzechu, z tego właśnie powodu, powinno się unikać, gdyż nie istnieje żaden 
grzech bez konsekwencji. Wystarczy jedna jedyna (nieodparta) pokusa i dusza staje 
się słaba i bezbronna. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się przeciwko wojnie, która jest prowadzona 
przez złego przeciwko dzieciom Boga. 
 
Kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko tobie, nawet jeżeli ty jesteś niewinną ofiarą, nie 
wolno ci dopuścić do tego, abyś był zmuszony do odwetu za pomocą (kolejnego) 
grzechu, bo jest to właśnie to, czego zły chce. 
 
Wciąga on dusze we wrogie rozgrywki w nadziei, że będzie się jątrzyć między nimi 
nienawiść. 
 
Czuwajcie każdego dnia i nie zapominajcie o ochronie, jakiej udziela Mój Święty 
Różaniec przeciw szatanowi. 
 
Zachęcam wszystkie dusze, wszystkie religie — do codziennego odmawiania Mojego 
Świętego Różańca. Kiedy będziecie to czynić, zły będzie was unikał i zostawi was w 
spokoju, ponieważ on nie może znieść bólu, jaki wywołuje u niego odmawianie 
Mojego Różańca, a zwłaszcza wówczas, kiedy jest on odmawiany na głos. 
 
Idźcie w pokoju. Pamiętajcie, że jestem Matką całej ludzkości. 
 
Jestem Matką Zbawienia. Boże dzieci muszą poszukiwać Mojej ochrony. 
 
Kiedy będziecie prosić o Moją pomoc i dzięki waszym modlitwom, zostanie wam 
udzielonych wiele łask. 
 
Matka Boża 
 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.12, 18.55 
 
Komunizm, który przez tak długi czas był postrachem w świecie zachodnim, 
formuje się obecnie za sprawą tajemnego, światowego sojuszu 
 



Moja wielce umiłowana córko, jest Moją intencją, aby dodać sił tym 
chrześcijańskim krajom, które cierpią z powodu wywieranego na nie nacisku, aby 
Mnie odrzucić — przytulając je do Moich Świętych Ramion. 
 
Ich chrześcijaństwo będzie zaciekle prowokowane, tak jak żadna inna religia. 
 
Inne religie nie będą tak prześladowane jak Moi wyznawcy, którzy przy tym będą 
musieli znosić cierpienie. 
 
Prawda, którą niesie chrześcijaństwo, może być podważana. Może też być 
atakowana i cenzurowana. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni. 
 
Jest tylko jedna droga do Domu Mojego Ojca. Tą drogą jestem Ja, Jezus 
Chrystus, Zbawiciel ludzkości. 
 
Nie możecie pójść do Mojego Ojca, nie zaakceptowawszy Mojego Istnienia. 
 
Ta Prawda nie może się zmienić, bez względu na to, co będziecie robić, aby ją 
odrzucić. 
 
Kłamstwa wyjdą wkrótce na jaw i okaże się, czym one są. Wszystkie religie staną 
się jedną, kiedy unaoczni im się Prawda. 
 
Przymierze z Moim Ojcem, który wysyła Mnie, Swojego Jedynego Syna, aby jeszcze 
raz całą ludzkość sprowadzić do Królestwa Mojego Ojca,  zostanie obecnie 
wypełnione. 
 
Właśnie wtedy, kiedy Prawda stanie się oczywista, wszyscy ci, którzy jeszcze tkwią 
w zwątpieniu, będą kuszeni, aby odwrócić się do Niej plecami. 
 
Błagam was, Moi uczniowie, przekażcie im Prawdę już teraz. 
 
Mogą nie posłuchać, ale po Ostrzeżeniu posłuchają. 
Rozpoczyna się wściekła walka przeciwko chrześcijaństwu. 
 
 
Wzywam wszystkich chrześcijan, aby bronili swojego prawa do okazywania 
wierności Mnie, swojemu Jezusowi. Jeżeli tego nie zrobicie, zostaniecie zduszeni 
oraz zmuszeni do przełknięcia kłamstwa komunizmu. 
 
Komunizm, który przez tak długi czas był postrachem w świecie zachodnim, 
formuje się obecnie za sprawą tajemnego, światowego sojuszu. 
 
Te kraje, które pośród waszych narodów wykrzykiwały swoją dezaprobatę dla tego, 
co nazywały imperium zła, przyjmą obecnie komunizm z otwartymi ramionami. 
 
A wówczas będą kontrolować wszystko: co robicie, co jecie, ile zarabiacie, czy 
macie prawo posiadać dom, w którym mieszkacie, czy też nie,  oraz czy macie 
lub nie macie praktykować waszej religii. 
 



Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie traćcie nadziei. Posiadana przez was siła 
(wytrwałości) będzie bardzo ważna w czasie tego czasu represji. Modlitwa będzie 
waszym orężem i dopomoże wam przetrwać. 
 
Moi uczniowie muszą Mi ufać. Nie pozwolę wam cierpieć zbyt długo. Będę was 
podtrzymywał i ten trudny okres szybko przeminie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.23, 09.00 
 
Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć 
 
Moja wielce umiłowana córko, nadchodzi taki czas w życiu, kiedy człowiek musi 
zapytać samego siebie —kim jestem i po co żyję? 
 
Jedyną odpowiedzią, która go uspokoi, jest odpowiedź przynosząca mu 
zrozumienie, że jest Dzieckiem Boga. 
 
Zamiast przeczyć Prawdzie pod presją, jaką wywierają na nim ci, którzy 
wyszydzają wierzących w Boga — człowiek taki musi być uczciwy sam ze sobą. 
 
Człowiek taki wie, że miłość, którą odczuwa, pochodzi od Boga. 
 
Człowiek taki wie, w swoim sercu, że niedola, która mu doskwiera, kiedy ogarnia 
go mrok i rozpacz, pochodzi z innej strony. Tej ciemnej strony.  
 
Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć. 
 
Chociaż Prawda została spisana w Świętej Księdze, wielu nie potrafi zaakceptować, 
że Pismo Święte zawiera wszystkie odpowiedzi, jakich poszukują. 
 
Musicie przyjąć Prawdę i przylgnąć do Niej, bo jest to, cenniejsza niż samo życie, 
wasza droga do zbawienia. 
 
Wielu ludzi uczyni wszystko, co tylko jest możliwe, aby zaprzeczyć Prawdzie. 
Odwołają się oni głównie do ludzkiej inteligencji, aby rozedrzeć Prawdę na strzępy 
i skłonić was, abyście uwierzyli w kłamstwo. 
 
Użyty zostanie każdy argument, aby sprzeniewierzyć się Prawdzie Bożej. A tak 
przekonywające będą te argumenty, że wielu wierzącym trudno będzie bronić 
Prawdy. 
 
Wasza wiara przetrwa tę próbę czasu, o ile pozwolicie Mi prowadzić się dniem i 
nocą. 
 
Abym mógł Was prowadzić, nigdy nie wolno wam odrywać ode Mnie oczu i musicie 
polegać na tym, że udzielę wam wsparcia. 
 



Mówcie do Mnie. Rozmawiajcie ze Mną o każdym czasie — w samochodzie, w pracy, 
w szkole czy w waszym kościele. To nieważne, gdzie, albowiem wezwać możecie 
Mnie w każdym momencie i Ja wam odpowiem. 
 
Ta droga — droga na Kalwarię — jest przeznaczeniem Moich wyznawców. Jest to 
bardzo trudne do zdobycia wzgórze. Musicie przetrzymać niepowodzenia i ból 
odtrącenia ze strony tych, którzy nie uznają waszego prawa do praktykowania 
religii. Szczyt tego wzgórza powinien być waszym celem. Tylko wtedy, kiedy się na 
nim znajdziecie, odnajdziecie pokój. 
 
Wytrwajcie, Moi umiłowani wyznawcy, a wówczas Moja miłość da się wam odczuć 
poprzez to, że da wam ona tyle mocy, iż nie uważalibyście tego za możliwe. 
 
Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię wam wszystkim. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.10, 18.00 
 
Jak wy jednak cierpicie za tym waszym emblematem ateizmu 
 
Moja wielce umiłowana córko, czas, kiedy świat wreszcie uzna, że Bóg istnieje, jest 
blisko. 
 
Wszystkim tym, którzy chlubią się swoim ateizmem, obnosząc się z nim dumnie 
jak z orderem, powiadam: 
 
Kiedy czas nadejdzie i kiedy będziecie mogli ujrzeć Prawdę, tak jak Ja wam ją 
ukażę, będziecie mimo tego ciągle jeszcze judzeni wątpliwościami. 
 
Wiedzcie, że wątpliwości, jakich teraz jeszcze nie macie, ponieważ sądzicie, że 
znacie Prawdę, są przekleństwem. 
 
To szatan jest tym, który najpierw was uwodzi, a potem przeklina. 
 
Każdy z was jest dzieckiem Bożym, ale uczyniono was ślepymi na Prawdę, aby was 
odwieść od wkroczenia do Nowego Raju, który ludzkości został przyrzeczony przez 
Mojego Ojca. 
 
Kiedy zostaje wam przedłożona prawda, a was ciągle jeszcze dręczą wątpliwości, 
zwróćcie się proszę do Mnie z prośbą, aby wam pomóc. Tylko jedno słowo, jedno 
wasze zawołanie — to jest wszystko, co jest potrzebne. 
 
Chciałbym, abyście zwrócili się do Mnie poprzez następującą modlitwę: 
 
Krucjata Modlitwy (76) Modlitwa ateistów 
 
Jezu, pomóż mi przyjąć miłość Boga, 
tak jak zostanie mi on ukazana. 
Otwórz moje oczy, mojego ducha, 



moje serce i moją duszę, 
abym mógł zostać uratowany. 
Pomóż mi uwierzyć — 
wypełniając moje serce Twoją miłością. 
I wtedy mnie podtrzymaj 
i zachowaj mnie od dręczących wątpliwości. 
Amen. 
 
Moje biedne dusze, jak wy jednak cierpicie za tym waszym emblematem ateizmu. 
 
Jak wy się ciągle staracie uczynić wasze serca nieczułymi na Prawdę, Prawdę o 
istnieniu Boga. 
 
I jak bezustannie się staracie werbować inne dusze, aby przyjmowały waszą wiarę. 
Jak myślicie, dlaczego się dzieje? 
 
Jak myślicie, dlaczego wkładacie tyle energii i starań, aby wykrzyczeć swoją wiarę? 
Chodzi wam o wykazanie, że istnienie Boga jest kłamstwem. 
 
Czy nie widzicie, że wasze starania, kiedy to robicie, przeradzają się w pasję? 
Czym jest spowodowane, że ta pasja potrafi wybuchać taką nienawiścią wobec 
Boga? 
 
I skoro Bóg nie istnieje — dlaczego Go nienawidzicie? 
 
Jak możecie nienawidzić kogoś, kto — w waszych oczach — w ogóle nie istnieje? 
 
Waszym Bogiem jest szatan, ale wy mimo tego nie wierzycie, że  on w jakikolwiek 
sposób egzystuje. 
 
Oto jest jednak coś, czego nie wiecie: On kontroluje waszego ducha, jeżeli uda mu 
się napełnić go kłamstwem. 
 
O jakże Ja nad wami płaczę. 
 
Jak was nadal jeszcze kocham. 
 
Jak bardzo bym chciał was uratować, dopóki nie jest za późno. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.09, 10.00 
 
Prawdziwa miłość pochodzi od Boga 
 
Moje wielce umiłowana córko, kiedy wątpicie w Miłość Boga, wątpicie również w 
istnienie prawdziwej miłości. Wszystko, co wam wtedy pozostaje, to miłość pełna 
deformacji. 
 



Prawdziwa miłość pochodzi od Boga. Jeżeli człowiek nie kocha Boga w 
wystarczający sposób, jest również niezdolny do kochania innej osoby pełnią 
prawdziwej miłości. 
 
Tylko ci rozpłomienieni Miłością Boga w ich duszach są w stanie przekazać komuś 
innemu, jakie jest prawdziwe znaczenie miłości. 
 
Ta prawda dotyczy też tych małżeństw, które zostały pobłogosławione  w Moim 
Kościele. 
 
Miłość Boga, promieniująca na małżeństwo mężczyzny i kobiety, którzy wzajemnie 
się kochają, przeniknie ich dusze, o ile ich miłość do Boga jest bezinteresowna, bo 
jest to konieczne, aby odczuwać pokój. 
 
Prawdziwa miłość oznacza pokój. Bez miłości nie ma pokoju, nawet jeżeli usilnie 
próbujecie go znaleźć. Pokój może zapanować tylko poprzez miłość jednej osoby 
do drugiej. 
 
Jeżeli w waszym życiu brakuje miłości, nie ma w nim żadnej równowagi i zamiast 
niej ogarnia was skostnienie. 
 
Aby znaleźć miłość, musicie zrobić miejsce dla Boga w waszych sercach. 
 
Aby znaleźć Boga, musicie przyjąć Mnie, waszego Jezusa, jako Jego Umiłowanego 
Syna. 
 
Albowiem, jeżeli Mi na to pozwolicie, zabiorę was do Niego. 
 
A kiedy to zrobię i Jego Światło wtargnie do waszej duszy, łatwe się wam wyda 
kochanie innej osoby. 
 
Miłość Boga, która jest obecna w duszy — otworzy serce tego drugiego. 
 
Miłość jaśnieje przez złamane serca, przez światowe niepokoje i zakłócenia. Jest 
jedynym sposobem na osiągnięcie pokoju i to nie tylko w waszym osobistym życiu, 
ale i wokół was na świecie. 
 
Miłość przynosi pokój, ale musi ona mieć swe źródło w prawdziwej miłości do Boga, 
waszego Stwórcy. 
 
Pokój przynosi ład. 
 
Miłość jest liną ratunkową dla rasy ludzkiej i jesteście bez niej zgubieni, samotni, 
głodni i nigdy nie znajdziecie pokoju. 
 
Wasz Jezus 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.11, 19.30 
 
Ogłoszę Nową Erę wraz z Moim Powtórnym Przyjściem. Pozostało mało czasu 



 
Moja wielce umiłowana córko, nareszcie pojęłaś radość płynącą z cierpienia, jeżeli 
jest ono ofiarowane z odwagą i z wolnej woli. 
 
Ocalone dusze przynoszą ci łzy radości, tak samo jak i one ronią łzy, kiedy zostają 
uratowane od stoczenia się do przedsionków piekła. 
 
Wiedzcie, że Moją misją jest ocalenie wszystkich dusz. 
 
Nigdy nie zapominajcie, że Mój Ojciec przekazał ludzkości zbroję, której ona 
potrzebuje, aby ocalić dusze, czyli litanię O Łaskę Wybawienia (Litania 2). 
 
Sięgajcie po nią, gdyż za jej przyczyną wszystkie dusze mogą zostać ocalone. 
Pomyślcie tylko o cudownym świecie, który jest przed wami. 
 
Nikt nie będzie tam opłakiwał jakiegokolwiek członka swojej rodziny, 
utraconego w ogniu piekła. 
 
Wy, Moi wyznawcy, posiadacie moc zamknięcia bram piekieł przez modlitwy, 
ocalające dusze. 
 
Niech żaden człowiek nie odrzuca Moich Słów. 
 
Nie zniechęcajcie ludzi do przyjęcia litanii O Łaskę Wybawienia (Litania 2), bo 
przecież Ja wiem, że niektórzy z Moich wyświęconych sług próbują właśnie to 
robić. 
 
Niektórzy tak postępują z powodu źle rozumianego poczucia obowiązku, ale są 
w błędzie. Ta Łaska Wybawienia (Litania 2) jest Darem od Mojego Ojca. 
 
Na was ciąży obowiązek, Moi wyświęceni słudzy, by rozdawać ją Bożym dzieciom po 
to, aby dopomóc zbawić dusze. 
 
Wiele jest pracy, która musi zostać wykonana, aby rozpowszechnić Moje Słowo, ale 
nie ma na to wystarczającej ilości czasu. 
 
Idźcie i uczyńcie z tego waszą misję, Moi uczniowie, aby rozpowszechniać Moje 
Litanie, a w szczególności Litanię (2) o Łaskę Wybawienia. 
 
Idźcie także i powiedzcie ludziom o Pieczęci Boga Żywego (33) oraz o modlitwie o 
Odpust Zupełny (24) ku odpuszczeniu grzechów. 
 
Zostaliście przygotowani, sięgnijcie więc teraz po wasz oręż i pomóżcie Mnie, 
waszemu Jezusowi, ocalić ludzkość. 
 
Ogłoszę Nową Erę wraz z Moim Powtórnym Przyjściem. Pozostało mało czasu. 
 
Pamiętajcie, aby zaufać Mi zupełnie — a Ja was wyzwolę od zmartwień i strachu. 
 
Wszystko, co musicie uczynić, to oddać się — modlitwie. 
 

http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-2.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Piecz_Boga_ywego.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Krucjata_Modlitwy_24_Odpust_zupeny_dla_rozgrzeszenia.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Krucjata_Modlitwy_24_Odpust_zupeny_dla_rozgrzeszenia.pdf


Ofiarujcie wasze modlitwy za dusze, a wszystko będzie dobrze. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.13, 10.45 
 
Dar Mojego Wiecznego Ojca ma umożliwić każdemu z Jego dzieci 
najdoskonalsze życie w najdoskonalszym ze światów 
 
Moja wielce umiłowana córko, dzięki modlitwom innych przekroczyliśmy kamień 
milowy Mojej Misji, jeśli idzie o rozprzestrzenianie w szybkim tempie Mojego 
Świętego Słowa. 
 
Modlitwy te starannie odmawiane przez Moich drogocennych i ogromnie 
umiłowanych wyznawców są tak skuteczne, ponieważ płyną prosto z serca.   
 
Udzielam wielkich Łask wszystkim Moim uczniom, aby umożliwić im posuwanie się 
do przodu i obalanie wszelkich przeszkód, z którymi muszą się mierzyć się w ich 
staraniach, aby poprzez tę Misję zbawiać dusze. 
 
Moi wielce umiłowani uczniowie — powiadam wam, że aniołowie z Nieba wami 
kierują, chronią was i prowadzą was w kierunku osiągnięcia Mojego celu; celu, 
którym jest nawrócenie świata. 
 
Wielu z was, dla których te Moje Orędzia są czymś nowym, będzie się zastanawiać, 
czy te Słowa dawane są po to, aby ludźmi pokierować czy też aby ich nawracać. 
 
Otóż one są w stanie dokonać jednego i drugiego, ale jeszcze ważniejsze jest, że są 
one w stanie zbawić wszystkich, tak aby każdy mógł żyć w Nowej Erze Pokoju, jaka 
zapanuje na świecie. Taka bowiem jest Moja obietnica. Jest to wielki dar. 
 
Ten dar Mojego Wiecznego Ojca ma umożliwić każdemu z Jego dzieci 
najdoskonalsze życie w najdoskonalszym ze światów. 
 
Nic nie może ani nie powstrzyma wyłonienia się tego Nowego Raju na ziemi. 
 
Wynurzy się on z monotonnej szarzyzny tego świata, w którym żyjecie, a który 
został splugawiony zgnilizną, która jest dziełem szatana. Tak paskudny jest ten 
wylęg, że niewielu ludzi zdaje się znać Prawdę. 
 
Nie znają oni różnicy pomiędzy dobrem a złem. Wielu myli jedno z drugim. 
 
Kiedy ludzie akceptują zło jako część swojego życia i usprawiedliwiają jego 
obecność, wówczas  odrzucają Słowo Boże. Tymczasem tylko poprzez to, że Prawda 
Słowa Bożego zostanie przyjęta,  Przymierze — to ostatnie Przymierze — może 
zostać wypełnione. 
 
Plan ostatecznego zbawienia ludzkości wydaje owoce, ale jest jeszcze do przejścia 
spory kawałek, zanim będę miał możliwość, aby zbawić te wszystkie dusze, które 
nadal znajdują się poza zasięgiem Mojego oddziaływania. 



 
Tylko Prawda otworzy im oczy. 
 
Tylko Prawda — jeżeli zostanie przez nich zaakceptowana — tak ich wyzwoli, że 
będą mogli wejść do bram Nowego Raju. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.16, 13.45 
 
W obecnym czasie wybucha wszędzie nienawiść pomiędzy narodami, a to 
wszystko w Imię Boga 
 
Moja wielce umiłowana córko, w obecnym czasie wybucha wszędzie nienawiść 
pomiędzy narodami, a to wszystko w Imię Boga. 
 
Jak mało znane są ludzkości drogi Boże, które są tak dalekie od nienawiści. 
 
Nienawiść nie może pochodzić od Boga. Nienawiścią posługuje się szatan, aby 
znieważyć Słowo Boże. 
 
Szatan wykorzystuje religię jako pretekst, legitymujący nienawiść. 
 
Nienawiść przybiera wiele form i objawia się poprzez różne sposoby 
postępowaniana, którymi szatan przebiegle kartuje i które zasiewa on w ludzkich 
umysłach. 
 
Nienawiścią można posługiwać się po to, aby przekonywać innych, żeby 
zaakceptowali kłamstwa o jakiejś innej osobie — celem sprowokowania 
przepełnionych nienawiścią reakcji i napięć. 
 
Nienawiść można wykorzystać, aby wywołać rozłam religijny i rozbudzić przemoc, 
urągając Słowu Boga. 
Kiedy ludzie posługują się nienawiścią, aby uzasadnić słuszność tylko swojej 
własnej wiary w Boga, grzeszą oni przeciwko Bogu — w najgorszy sposób. 
 
Nienawiść do jakiejś innej osoby w Imię Boga przeczy samej sobie, gdyż od Boga 
pochodzić może tylko miłość. 
 
Nienawiść wywodzi się wyłącznie od szatana. 
 
Wybór jest prosty. Albo wybieracie Boga i żyjecie swoim życiem zgodnie z Jego 
Prawami, albo wybieracie szatana i kłamstwa, którymi on się posługuje, by 
deprawować ludzkość i kraść dusze. 
 
Wasz Jezus 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.16, 22.50 
 



Ostrzeżenie dla tych grup elity światowej, które poprzez swoje potężne sojusze 
knują plany kontroli  nad wszystkimi narodami  
 
Moja wielce umiłowana córko, oto przekazuję ostrzeżenie dla tych grup elity 
światowej, które poprzez swoje potężne sojusze knują plany kontroli nad 
wszystkimi narodami. 
 
Wy, których bogiem jest szatan, dowiedzcie się, że wasze dusze są poczerniałe od 
chmury zła,  która jest domeną diabła. 
Znajdujecie się w olbrzymim niebezpieczeństwie, a jednak wolicie oddawać cześć 
diabłu, który chce ukraść wasze dusze i zadręczać was przez całą wieczność. 
 
Wasz plany, by innym narzucać swą wolę, nimi rządzić, ich kontrolować i z 
ukrycia pokierować ludobójstwem na Bożych dzieciach, nie tylko że zostaną 
przez Ręką Mojego Ojca udaremnione, ale to zło zwróci się przeciwko wam 
samym.    
 
Zostaniecie surowo ukarani za swoją niegodziwość. 
 
Grzechy, którymi jesteście obciążeni, budzą we Mnie wstręt, a wasza nienawiść i 
pogarda dla tych ludzi, o których twierdzicie, że im służycie w waszych rządach — 
zniszczy was na wieki. 
 
Ten krótki okres upojenia, kiedy pochwycicie w swoje ręce ster władzy nad 
narodami i wprowadzicie nikczemnie dyktatorski reżim — przypłacicie życiem w 
piekle na wieczność. 
 
Dana wam zostanie niejedna szansa, aby odwrócić się od tej złej grupy, 
stanowiącej elitę władzy. Ale ostrzegam was, czas, aby to uczynić, będzie 
ograniczony. 
 
Nigdy nie bagatelizujcie Mocy Boga. Nie lekceważcie sobie Jego Gniewu. Pomimo 
bowiem że Bóg jest Bogiem o wielkim Miłosierdziu, On, Bóg, Mój Przedwieczny 
Ojciec, jest też tym, wobec którego trzeba odczuwać bojaźń. 
 
Jego potęga jest wszechmocna. Jego władza nad szatanem wkrótce osiągnie 
swój punkt kulminacyjny i wrzuci On bestię i jej kohortę do jeziora ognia.  
 
Wy także zostaniecie wrzuceni do piekła, jeżeli będziecie kontynuować 
wyniszczanie Bożego Stworzenia, Bożych dzieci. 
 
Mój Ojciec nigdy wam nie przebaczy, jeżeli przekroczycie granice Jego Wielkiego 
Miłosierdzia. 
 
W dniu, w którym przybędę, aby was sądzić, będziecie się trząść w największym 
strachu, takim, jakiego ludzkość do tej pory nie zaznała. 
 
Tego dnia zostanie wam wymierzona kara odpowiadająca temu, jak wy 
traktowaliście waszych braci i siostry, czyli Boże dzieci. 
 
Przyjmijcie tę przestrogę. Albowiem należy mieć respekt przed Gniewem Boga. 



 
Wasz Jezus 
 
  
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.17, 21.15 
 
Wielka Brytania — naród protestancki — wkrótce nawróci się na Moje ścieżki 
 
Moja wielce umiłowana córko, pragnę ci ujawnić cud, który zaplanowałem. 
Wielka Brytania — naród protestancki — wkrótce nawróci się na Moje ścieżki, na 
Moje Nauczanie jak i na Prawdę. 
 
Przez tak długi czas ten chrześcijański kraj naginał i poprawiał Prawa Boże, aby je 
dopasować do swoich dumnych zwyczajów. 
 
Niegdyś wspaniały kraj chrześcijański, grzeszył jednak poprzez wieki przeciwko 
Prawu Bożemu, przekonawszy samego siebie, że postępuje zgodnie z prawem 
ustanowionym przez Mój Kościół na ziemi. 
 
Modlitwy wiernych pośród nich oraz miłość i lojalność okazana przez przywódców 
chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii w obliczu przeciwności, przybliżyły ich do 
Mojego Najświętszego Serca. 
 
Ten kraj się nawróci, a Prawda ocali miliony. 
 
Antychryst i jego naśladowcy wpłyną na wielu u steru władzy w tym kraju, ale nie 
uda im się skraść Bożych dzieci. 
 
Moi wyznawcy zjednoczą się we wszystkich kościołach wzdłuż i wszerz Anglii, a Ja 
przytulę ich Moimi Świętymi Ramionami. 
 
Staną się w Mojej armii potężną siłą, a plan ich zjednoczenia już się rozpoczął. 
 
Oto specjalna Krucjata Modlitwy za Boże dzieci w Anglii. 
 
Krucjata Modlitwy (77) Za Wielką Brytanię 
 
O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, 
Stworzycielu człowieka, 
proszę, usłysz moją modlitwę. 
Błagam Cię, ocal Anglię ze szpon zła i dyktatury. 
Proszę Cię, abyś zjednoczył nas wszystkich, 
wszystkie religie, wyznania wiary i rasy 
jako jedną rodzinę w Twoich Oczach. 
Obdarz nas siłą, by zjednoczyć się 
w ruchu oporu wobec każdego prawa 
postulującego nielegalność Twojego Nauczania. 
Obdarz nas mocą i odwagą, 
abyśmy nigdy Ciebie nie zapomnieli 
i dopomóż nam ocalić wszystkie Twoje dzieci 
poprzez nasze modlitwy. 



Doprowadź wszystkich moich braci i siostry 
do jedności, aby złożyć hołd Twojej obietnicy 
obdarzenia nas życiem wiecznym 
i zaprowadź nas do Twojego Raju. 
Amen. 
 
Niech dzieci z Wielkiej Brytanii się dowiedzą, że już wkrótce nawrócenie, które 
ogarnie wasz kraj, zaowocuje wielkimi łaskami. 
 
A wówczas pomożecie poprowadzić Moją armię, ramię przy ramieniu wraz z innymi 
narodami, w kierunku Mojego Chwalebnego Królestwa. 
 
Wasz Jezus 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.18, 17.40 
 
Nie jestem Synem Człowieczym według oczekiwań ludzkich. Jestem 
niekonwencjonalny 
 
Moja wielce umiłowana córko, jest to bardzo trudna wędrówka dla tych Moich 
wyznawców, którzy dochowują wierności tej misji. 
 
Są wyśmiewani także przez tych, którzy w ich oczach mają duży autorytet. 
 
Stają się pośmiewiskiem dla tych, którzy o sobie twierdzą, że są dojrzali 
duchowo, i są opluwani przez tych, którzy wypierają się Mnie, Jezusa 
Chrystusa. 
 
Muszą przyjąć Koronę Cierniową oraz pokorę, która jest konieczna, aby znieść ból 
cierpienia w Moje Święte Imię. 
 
Niech żaden człowiek nie umniejsza roli, jaką odgrywa ciernista ścieżka w dążeniu 
do wiecznego zbawienia. 
 
Jeżeli przetrzymacie tę udrękę, zostaniecie szybko oczyszczeni, a wówczas 
będziecie gotowi, aby dopomóc innym, których oczyszczenie nie nastąpi wcześniej 
niż po Ostrzeżeniu. 
 
Nadejdą takie chwile, Moi umiłowani uczniowie, gdy kłamstwa zostaną zasiane 
w waszych umysłach przez innych, którzy będą chcieli, abyście tę misję 
porzucili.  
 
Musicie po prostu pozostać niewzruszeni, okazywać uprzejmość i zachowywać 
milczenie, kiedy spotykacie się z takim prześladowaniem. 
 
Nigdy nie wdawajcie się w dyskusje lub nie próbujcie udowadniać autentyczności 
Mojego Świętego Słowa, ponieważ się potkniecie, a następnie upadniecie. A kiedy 
tak się stanie, zostaniecie skopani, i wtedy trudno wam będzie powstać i głosić 
moje Święte Słowo. Mówiąc inaczej — utkniecie w drodze. Następnie ogarnie was 
dezorientacja, a w niektórych wypadkach odwrócicie się ode Mnie. 
 



Wielu z Moich wyznawców, którzy podnieśli swoje krzyże, by Mnie naśladować w 
tej misji dla ocalenia dusz, nie mogło kontynuować swojej mozolnej wędrówki. 
Niektórzy dopuścili do tego, aby inni zasiali nasiona zwątpienia w ich umysłach. 
 
Inni uwierzyli w kłamstwa, którymi ich karmiono, aby zaparli się tej Mojej 
ostatniej, świętej misji na ziemi, mającej na celu przygotować ludzkość na Moje 
Powtórne Przyjście. 
 
Tylko ci prostodusznie Mnie kochający, głęboko Mi wierni, rozumiejący rolę 
cierpienia w zbawianiu dusz, mieli wytrwałość, aby nie dawać za wygraną. 
 
Naśladować Mnie, waszego Jezusa, nie jest łatwo. I chociaż podążanie za Moim 
nauczaniem może przybliżyć was do Mojego Najświętszego Serca, to jedynie tylko 
wówczas, kiedy poddacie się rzeczywistości Krzyża, możecie prawdziwie nazwać 
się: Moim uczniem. 
 
Wiele biednych dusz wierzy, że otrzymają olbrzymią moc, wspaniałą chwałę i 
uznanie w świecie, kiedy odpowiedzą na Moje Wezwanie. Tak się nie stanie. 
 
Jestem cierpiącą Ofiarą i właśnie w tym tkwi sedno Mojej władzy nad szatanem. 
Nie jestem Synem Człowieczym według oczekiwań ludzkich. Jestem 
niekonwencjonalny. Wybieram niegodne dusze, aby przekazywały Moje orędzia. 
 
Powołuję  najnędzniejszych, najłagodniejszych i największych z grzeszników, 
ponieważ pragnę wam pokazać, że wy wszyscy jesteście równi w Moich oczach. Ale 
jedynie ci, którzy zaakceptują, że to właśnie tylko tacy, mający pokorny umysł i 
serce, mogą zostać przeze Mnie objęci — jedynie oni w szybkim tempie podążą w 
kierunku duchowej doskonałości. 
 
Przyjmijcie cierpienie w Moje Imię, a Ja wyniosę was do chwały w Moim Nowym 
Raju. 
 
Uznajcie Prawdę o Mojej Boskości i to, że Ja nigdy nie będę wywyższał Sam Siebie, 
angażując w to Moich autentycznych proroków, ani oni nie będą szukać chwały w 
Moje Imię. 
 
Przyjdźcie teraz do Mnie, ufając Mi i Mi się zawierzając, abym uczynił was Moimi. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.19, 20.45 
 
Nawrócenie nastąpi jako pierwsze. Potem prześladowanie. Potem Zbawienie. W 
takiej kolejności 
 
Moja wielce umiłowana córko, wielkie przesunięcie ma obecnie miejsce w świecie i 
światło Mojego Miłosierdzia się przybliża. 
 
Niech nikt nie myśli, że to, o czym mówię, się nie wydarzy. 
 



Tylko Ja mówię Prawdę, więc musicie Mi ufać. 
 
Mój Duch Święty szybko teraz zstępuje na ludzkość, aby przygotować ją na 
Moje Wielkie Miłosierdzie. 
 
Każdemu człowiekowi powinno udać się przygotować albo rozgłaszać Moje Słowo, 
tak aby dusze mogły być ocalone. 
 
Teraz wszystko idzie dobrze, Moja córko, gdyż wszystko jest na swoim miejscu, aby 
Moje Słowo rozprzestrzeniło się jak kwiat polny, zapuszczając swój korzeń w 
każdym narodzie. 
 
Błogi zapach Mojego Daru Miłości jest odczuwany nawet przez tych z małą wiarą. 
Gdyż zdają sobie oni sprawę, że w świecie zachodzi jakieś przesunięcie, choć nie 
rozumieją, co to takiego. 
 
Powiedz im, że Pan Bóg, Król Miłosierdzia, po raz drugi przygotowuje się do 
powrotu, aby ich zbawić. 
 
Moje Przymierze wchodzi w ten etap, na którym, jako pierwsze, nastąpi 
nawrócenie. Potem prześladowanie. Potem Zbawienie. W takiej kolejności. 
 
Ufajcie Mi i przygotujcie się, bo czas nawrócenia większej części ludzkości jest 
bliski. 
 
Wiele przeszkód jest stawianych na drodze, którą podążają Moi uczniowie. Oto 
więc jak musicie się zachowywać: 
 
Kroczcie prosto. Zdążajcie naprzód, ścieżką prowadzącą ku Mnie, i pozostańcie 
pełni godności, niezależnie od obelg, jakie są na was rzucane. Czyniąc tak i 
ignorując bestię, która używa innych, zasiewając zwątpienie w zakresie waszej 
wiary — odnosicie nad bestią zwycięstwo. 
 
Oto jest powód, dlaczego Ja zachowałem milczenie i niemal nie odpowiadałem 
Moim oskarżycielom, Moim ekgzekutorom. W przeciwnym razie oddałbym władzę 
szatanowi. 
 
Moja śmierć zniszczyła władzę, jaką szatan miał nad dziećmi Boga. Bez tej władzy 
nie miał on mocy, aby ukraść wszystkie dusze. Teraz, kiedy powrócę ponownie,  już 
bardzo niedługo, utraci on wszelką władzę. Ale do tego czasu będzie nadal kradł 
dusze. 
 
Bądźcie silni. Bądźcie spokojni. Bądźcie odważni. Ja jestem z wami. Kiedy 
poddacie Mi w zupełności swoją wolę i w pełni zaufacie — będziecie bezpieczni. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.20, 15.16 
 
Powiedzą, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem jedynie prorokiem 



 
Ja jestem twoim Mistycznym Współmałżonkiem i dlatego będziesz cierpieć, aby 
zbawiać dusze. 
 
Moja wielce umiłowana córko, właśnie rozpoczął się ten czas, kiedy kłamstwa na 
temat Mojej Osoby będą się rozchodziły po całym świecie. 
 
Jak zapowiedziałem ci to wcześniej, oni będą wymyślać kłamstwa i 
rozpowszechniać błędne mniemania o Mnie, Jezusie Chrystusie — aby poddać w 
wątpliwość Moją Boskość. 
 
Moja Boskość jest Wszechmocna. 
 
Narodziłem się w ciele i tak Siebie Samego ukorzyłem, jak ludzie tego nie 
oczekiwali. 
 
Nie przyszedłem w stroju królewskim. 
 
Nie trąbiłem wszem i wobec, że jestem Królem, i nie przypisywałem sobie 
królewskiej chwały, żeby inni padali Mi do nóg. 
 
Nie rozkazywałem innym, aby Mnie obsługiwali. 
 
Zamiast tego przyszedłem, aby służyć. 
 
Przyszedłem, aby błagać o wasze zbawienie. I aby to uczynić, poniżyłem Samego 
Siebie, stając się człowiekiem, ubogim człowiekiem o niskim pochodzeniu. 
 
Pomimo że stałem się człowiekiem, to wcale to nie oznacza, że Moja Boskość 
została uszczuplona w jakikolwiek sposób. Narodziłem się nieskażony grzechem. 
Nie istniała nawet taka możliwość, abym zgrzeszył. Może i posiadałem te same 
cielesne pragnienia, jakie posiada człowiek, ale Ja nigdy nie popełniłem grzechu, 
bo tak nie mogło się stać. Pozostałem czysty w umyśle, na ciele i w duchu. 
 
Byłem  pod wieloma względami taki sam, jak inni ludzie — ale Ja powstałem z 
martwych. 
 
Kłamstwa, które będą się pojawiać i które będą zwalczać Prawdę o Mojej 
Egzystencji poprzez serię nieprawdziwych informacji, zaczną zalewać ziemię. 
 
Powiedzą, że Moje Ciało nadal może zostać odnalezione. Powiedzą, że byłem 
żonaty. Powiedzą, że byłem jedynie prorokiem. A następnie po raz kolejny 
spróbują udowodnić, że byłem heretykiem. Że Ja zbluźniłem przeciwko Bogu. 
Wyśmieją Moje Słowa, które teraz są przekazywane światu, a następnie Mnie 
odrzucą. 
 
Będą tak czynić z dwóch powodów. Pierwszym jest chęć skalania Mojej Boskości i 
zrobienia ze Mnie zwykłego człowieka. Drugim jest posianie wątpliwości co do 
Mojej roli jako Mesjasza. 
 
O jak bardzo oni Mnie obrażają. 



 
Jak bardzo bałamucą Moich wyznawców. 
 
Nie słuchajcie tych kłamstw. 
 
Nie słuchajcie, kiedy próbują was przekonać, że nie Bóg nie stworzył kosmos. 
 
Ponieważ to całe zamieszanie ma na celu osłabienie waszej wiary i kradzież 
waszych dusz. 
 
Zatkajcie uszy na taką nikczemność. Zamknijcie wasze oczy na te nieprawdy, 
ponieważ podjęte zostaną wszelkie wysiłki, aby was przekonać, że nie jestem 
Mesjaszem, Zbawicielem i Odkupicielem ludzkości 
 
O jakże są oni zaślepieni. 
 
Jak niewiele się nauczyli. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.20, 18.25 
 
Bóg Ojciec: Czas Mojego Syna scala się, dzieci, z waszym czasem i wkrótce 
wszystko będzie jedną całością 
 
Moja umiłowana córko, tak bardzo tęsknię, by mieć Swoje kochane dzieci blisko 
Siebie, abym mógł im okazać, jak bardzo je kocham. 
 
Jest tak wiele Moich dzieci — rozproszonych po całym świecie — tak jednak 
niewiele z nich zna swojego Ojca. Swojego Stwórcę. 
 
Tym, którzy Mnie nie znają, musi zostać powiedziane, że nie zostawię ich na 
pastwę losu. 
 
Powstanę przeciwko złym siłom i przeciw królowi kłamstwa, bestii, i unicestwię 
całą tę plagę. 
 
Moje dzieci mogą rozpoznać prawdę tylko wtedy, kiedy okulary nieprawości zostaną 
zdjęte z ich oczu. 
 
Dzieci, nie martwcie się, bowiem wasze modlitwy poruszają Moje Serce i za 
przyczyną waszych próśb uratuję wiele z tych dzieci, które znajdują się w 
ciemności. 
 
Moja Misja, aby posłać Mojego umiłowanego Syna, żeby ustanowił On Królestwo, 
uwieńczona jest powodzeniem, mimo że wielu zdaje się nie być tego świadomym. 
 
Czas Mojego Syna scala się, dzieci, z waszym czasem i wkrótce wszystko będzie 
jedną całością. 
 



Czas nastania Nowego Raju jest ściśle ustalony i całe to nowe domostwo dla Moich 
dzieci, cały ten nowy świat jest już ustanowiony. 
 
Wzywam was z Nieba, usilnie was prosząc, abyście zaufali Mojemu Synowi, Jego 
Miłosierdziu i Jego obietnicom, że to przymierze zostanie wypełnione. 
 
Odrzućcie wszelkie wątpliwości, jakie gdzieś tam jeszcze w was zalegają i jakie 
powstrzymują was od tego, aby szukać prawdziwego pokoju. 
 
One blokują Moje łaski, które chcę na was wylać, aby was chronić na tym ostatnim 
etapie, przez jaki szatan kontroluje jeszcze ziemię. Jego czas dobiega końca. A po 
nim wynurzy się nowy początek. 
 
Trwam w miłosnym oczekiwaniu na powrót Moich dzieci do Mojego Królestwa, do 
Królestwa Nowego Raju. Tak jak było to zamierzone. 
 
Kocham was. Zaufajcie Mojemu Synowi i czekajcie na Moje Wezwanie. 
 
Wasz Ojciec 
 
Bóg Najwyższy 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.21, 15.05 
 
Matka Boża: Zostało przepowiedziane, moje dziecko, że w tych czasach, w 
których obecnie żyjecie, serca ludzi ulegną stwardnieniu 
 
Moje dziecko, jakże spiesznie ludzkość przestawia się na ubóstwianie fałszywych 
królów i fałszywych bogów. 
 
Wielu ludzi w dzisiejszym świecie nie widzi nic złego w adoracji fałszywych 
idoli i, w rezultacie, ich serc nie dotyka żadne poczucie winy, kiedy odrzucają 
jedynego prawdziwego Boga. 
 
Zostało przepowiedziane, moje dziecko, że w tych czasach, w których obecnie 
żyjecie, serca ludzi ulegną stwardnieniu. 
 
Odrzucą nawet własną rodzinę, podążając za swoimi przyjemnościami. 
 
Odrzucą tych żyjących w ubóstwie i tych, co przymierają głodem, ponieważ pod 
każdym względem stawiają dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb na 
pierwszym miejscu oraz popadają w grzech nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. 
 
Takie dni dla was nadeszły, dzieci. Jako że ludzie bezsilnie i w zdezorientowaniu 
biegają tam i z powrotem i nic ich nie zadowala, będą chwytali się wszystkiego, co, 
w ich mniemaniu, wypełni zalegającą w nich pustkę. A pustka ta bierze się stąd,  
że nie idą oni drogą Prawdy i nie są wierni Mojemu ukochanemu Synowi. 
 



Nie tylko że adorują fałszywych bogów, ale w dodatku jeszcze oddają cześć 
takim nędznym duszom, które popierają grzech — tak jakby mogło to pozostać 
bez konsekwencji.  
 
I kiedy dzisiejszy świat propaguje kłamstwa na temat Mojego Syna, jakże wtedy 
skwapliwie oni takie kłamstwa akceptują. 
 
Jest przecież już przyjęte, żeby nabijać się z Mojego Syna, ale kiedy inne doktryny, 
które nie zawierają Prawdy, są krytykowane — ludzie kulą się ze strachu. Nie boją 
się zaś Mojego Syna. 
 
Nie boją się Jedynego Prawdziwego Boga, ponieważ Go nie kochają. Ich serca są 
zamknięte. 
 
Kontynuują podążanie ścieżką, która nie przynosi im żadnego ukojenia. Za to 
wywołuje w nich niezadowolenie i pustkę. 
 
O jakże Ja płaczę, kiedy patrzę na ich dezorientację. O jakże Ja szlocham z 
powodu Mojego Syna, którego tak głęboko ranią przez swoją pogardę. A On tak 
strasznie za nich cierpiał, a On umarł w najstraszliwszych męczarniach. Oni 
najwyraźniej nadal nie pojęli znaczenia Jego Śmierci na Krzyżu. 
 
Człowiek może jednak tylko wtedy odnaleźć prawdziwy pokój, kiedy zaakceptuje 
Jezusa jako Chrystusa, jako prawdziwego Mesjasza. 
 
Wkrótce Mój Syn zaprezentuje im dowód, którego się domagają. Kiedy dowód 
ten zostanie im pokazany, będą musieli podjąć ostateczną decyzję. 
 
I albo wybiorą Mojego Syna i Prawdę, albo przyjmą kłamstwa, jakimi nafaszeruje 
ich oszust. 
 
Módlcie się, dzieci, aby serca się otwarły, a miłość Mojego Syna umożliwiła 
wszystkim Bożym dzieciom przyjęcie Jego Dłoni Miłosierdzia. 
 
Wasza umiłowana Matka 
 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.22, 15.30 
 
Fałszywi prorocy są obecnie gotowi, aby rzucić się na tę misję 
 
Moje dziecko, muszę cię ostrzec przed fałszywymi prorokami, którzy będą 
próbowali zakłócić tę misję. 
 
Tak wiele biednych dusz ulega złudzeniu i wierzy, że otrzymują Boże orędzia; są 
one jednak zwodzone przez diabła. 
 
Temu ostatniemu się to udaje, gdyż wykorzystuje on ich miłość do Mnie, biorąc 
na cel zwłaszcza święte i pobożne dusze. 



 
Każdy, kto ci mówi, że posiada przekazy z Nieba, które nakazują ci zmienić lub 
poprawić jakieś orędzie ode Mnie — jest kłamcą. 
 
To nie jest metoda, służąca Mi do sankcjonowania komunikacji z Niebios. Jedyne 
przesłania, które pozwalam jednemu z widzących przekazywać jakiemuś innemu, 
są to przesłania pełne wsparcia i miłości, ale sięgam po nie tylko, kiedy jest to 
konieczne.  
 
Orędzia, które otrzymują autentyczni prorocy czy też dusze wybrane, są albo 
prawdziwe, albo fałszywe. 
 
Po środku nie ma nic. Niebo przenigdy nie wysłałoby orędzia, aby zaprzeczyć 
innemu orędziu, otrzymanemu przez jakąś inną wybraną przez Boga duszę.  
 
Uważaj na fałszywych proroków. Ci, którzy nie zdają sobie sprawy, że są 
fałszerzami, mogą spowodować bolesne straty, myląco naruszając Moje Święte 
Słowo. Nie wolno ci, Moja córko, zajmować się tymi, którzy twierdzą, że 
przychodzą w Moim Imieniu, chyba że dam ci taką wskazówkę. 
 
Fałszywi prorocy są obecnie gotowi, aby rzucić się na tę misję. Nie wolno ci się 
nimi zajmować. 
 
Bądź czujna wobec tych niebezpieczeństw; najbardziej niebezpieczny ze 
wszystkich będzie człowiek, który nadejdzie i powie, że jest Mną. 
 
Jeżeli dopuścicie, Moi uczniowie, że fałszywi prorocy będę was przyciągali, łatwo 
staniecie się ofiarą antychrysta j jego fałszywego proroka. 
 
Ufajcie Mojemu Świętemu Słowu. Wielu z was ciągle nie potrafi zaakceptować 
Prawdy i wiedlibyście ze Mną spory, ale to nic nie da. Najpoważniejszym bowiem 
zarzutem, jaki wysuwacie przeciwko Mnie, jest to, że kocham wszystkie Boże 
dzieci, a w szczególności grzeszników. 
 
Ja kocham wszystkich jednakowo. A ci, którzy Mnie oskarżają, że popieram 
grzeszników, powinni wiedzieć: 
 
Nigdy nie próbujcie innych zwieść z drogi, mówiąc, że Jezus przyzwoliłby na 
grzech. Wy wiecie, że to jest kłamstwo. Ja brzydzę się grzechem, ale odczuwam 
miłość do grzesznika. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.23, 20.00 
 
Przygotujcie się, bo wkrótce staniecie się świadkami znaków, które zostaną 
objawione z Nieba 
 



Moja wielce umiłowana córko,  z miłością proszę wszystkie Boże dzieci, aby się 
przygotowały, bo wkrótce staną się świadkami znaków, które zostaną objawione z 
Nieba. 
 
Zostaną one światu przedstawione na rozmaite sposoby, aby Boże dzieci uległy 
przebudzeniu. Wielu będzie próbowało zaprzeczyć tym znakom jako przesądnym 
oraz jako będącym wytworem wyobraźni wierzących. 
 
Wy, którzy będziecie świadkami tych znaków — musicie wiedzieć, że one pomogą 
wam przygotować wasze dusze. Bo jeżeli troszczyliście się o wasze dusze i 
prosiliście o przebaczenie grzechów, wasze cierpienie po Ostrzeżeniu będzie 
znikome. 
 
Przyjmijcie te znaki, te cuda, jako Dar z Niebios. 
 
Nie zwalczajcie ich ani ich nie ignorujcie, gdyż są one dowodem Mojej obietnicy, 
mającym was wszystkich przygotować na Moje Powtórne Przyjście. 
Idźcie teraz i zachowujcie wiarę. 
 
Najważniejszym aktem wierności wobec Mnie, waszego Jezusa, jest zaufanie. 
 
Ufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.24, 15.55 
 
Każdy, kto nienawidzi bliźniego z powodu jego religii — nie kocha Boga 
prawdziwie 
 
Moja wielce umiłowana córko, każdy, kto nienawidzi bliźniego z powodu jego religii 
— nie kocha Boga prawdziwie. 
 
Jaki budzi to we Mnie wstręt — być świadkiem hipokryzji tych, którzy twierdzą, że 
są pobożnymi wyznawcami Boga. 
 
Ludzie ci się odgrażają, że zabiją tych, którzy się z nimi nie zgadzają, i że 
zamordują tych, którzy obrażają ich bogów. 
 
Nienawidzić drugiego — to jest grzech. A jest grzechem śmiertelnym, kiedy 
morduje się kogoś innego lub próbuje się zranić śmiertelnie duszę kogoś w imię 
religii. 
 
Czyż nie wiecie, że jeżeli w szybkim tempie jesteście gotowi skazać kogoś na 
śmierć, ponieważ obraził Boga, to i wy sami nie postępujecie zgodnie z Prawem 
Boga? 
 
Wołam do wyznawców wszystkich religii i wszystkich wyznań, twierdzących, że 
wierzą w Boga: Jeżeli wierzycie w Boga, to musicie okazać miłość nawet tym, 
którzy was dręczą czy obrażają. 



 
Wiele dróg wiedzie do Mojego Ojca, jednak jest tylko jeden Bóg. Prawdziwy Bóg 
jest Stworzycielem świata, a wy możecie tylko wówczas zostać przyjęci do Jego 
Królestwa, jeżeli miłujecie swego bliźniego, nie wyłączając waszych wrogów. 
 
Tak łatwo jest innym okazywać nienawiść, gdyż demony w każdej sekundzie 
porażają dzieci Boże i je dręczą. O jakże zły nie posiada się z radości, kiedy 
religijny człowiek, który otwarcie głosi, że miłuje Boga, podżega do nienawiści, i 
nawet by się nie zawahał, aby dokonać mordu na tych, których uważa za swoich 
wrogów. 
 
Żaden człowiek nie uniknie kary, jeżeli zabije kogoś innego. Żaden człowiek nie 
zostanie przyjęty do Nowego Raju, jeżeli zamorduje kogoś innego w Imieniu Mojego 
Ojca. 
 
To może być trudne i może was ranić, kiedy jakiś człowiek znieważa waszą wiarę, 
ale wtedy musicie się za niego modlić i nigdy nie wolno wam zapominać o 
Przykazaniu Nie zabijaj. 
 
Przykazania Mojego Ojca są bardzo proste. Są one zrozumiałe. Nie ma potrzeby, 
aby je definiować; ale biada człowiekowi, który Przykazania Mojego Ojca łamie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.25, 12.50 
  
Istnieją tylko trzy sposoby, by się ochronić przed diabłem 
 
Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno okazywać ci samozadowolenia i 
sądzić, że ta praca, nawet jeżeli zdaje się mieć pozytywny przebieg, choćby na 
jeden moment wyślizgnie się spod szatańskiego bicza. On jest wściekły. Wtrąca się 
w każde zadanie, jakiego się podejmujesz, stwarza problemy i przeszkody, które 
czynią cię sfrustrowaną i bezsilną. 
 
Tak wielu ludzi jest ślepych na plagę, którą on obrzuca ludzkość. Ponieważ ludzie 
nie mogą go zobaczyć — nie wierzą, że on istnieje. Ci, którzy poprzez grzech 
otwierają przed nim drogę i pozwalają mu, aby wtargnął do ich dusz, nie będą w 
stanie pozbyć się okropnego bólu i dyskomfortu, jakie wniesie on do ich życia. 
 
Istnieją tylko trzy sposoby, by się ochronić przed diabłem. 
 
Pierwszym jest Sakrament Spowiedzi, który oczyszcza wasze dusze — pod 
warunkiem, że wasza skrucha jest autentyczna. Ci, którzy nie są katolikami, niech 
przyjmą proszę Dar Odpustu Zupełnego z Krucjaty Modlitwy (24), ofiarowany 
światu poprzez tę Misję. 
 
Drugim sposobem jest codzienne zawierzanie się Mojej Matce, której została 
udzielona moc zmiażdżenia szatana. Jej Święty Różaniec jest ważnym puklerzem, 
który osłania was i wasze rodziny od jego złowrogiego spojrzenia. 
 

http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Modlitwa_o_dar_calkowitego_rozgrzeszenia_-_grafika_Robert.pdf


Ostatnim jest trwanie w Stanie Łaski, który możecie osiągnąć, podejmując 
regularną komunikację ze Mną poprzez przyjmowanie Świętej Eucharystii. 
 
Ci wszyscy ludzie, którzy pragną uciec ze szponów szatana i którzy w swych sercach 
wiedzą, że zostali wciągnięci w wir zła, muszą zwrócić się do Mnie i Mnie poprosić, 
abym im pomógł za pomocą tej specjalnej Krucjaty Modlitwy (78) Ocal mnie od 
złego 
 
O Jezu, obroń mnie od mocy szatana. 
Zabierz mnie do Swojego Serca, 
podczas gdy ja zrywam 
z całym moim przywiązaniem do niego 
i do jego nikczemnych dróg. 
Oddaję Ci moją wolę 
i przychodzę do Ciebie na moich kolanach 
z pokornym i skruszonym sercem. 
Powierzam moje życie 
w Twoje Święte Ramiona. 
Ocal mnie od złego. 
Uwolnij mnie i mnie zabierz 
do Twojego bezpiecznego i pewnego portu 
teraz i na wieki wieków. 
Amen. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.26, 10.12 
 
Grzech może zostać wybaczony za życia. Ale nie po śmierci 
 
Moja wielce umiłowana córko, dopuszczam na ciebie to intensywne cierpienie 
fizyczne, aby ocalić dzisiaj więcej dusz. Ofiaruj swój ból za te wybrane dusze, gdyż 
musisz pomóc Mi je zbawić. Ból ten nie będzie trwał długo i wiedz, że kiedy 
złagodnieje, oznacza to, że wiele dusz zostało ocalonych od ognia piekielnego i 
znajdzie się w Czyśćcu, oczekując na oczyszczenie. 
 
Jako dusza ofiarna musisz pogodzić się z tym, że dopuszczam na ciebie chwile 
cierpienia, abyś mogła pomóc zbawiać dusze Bożych dzieci. Pewnego dnia spotkasz 
te dusze, a wtedy zrozumiesz, jak wiele szczęścia przynosi to Memu Ojcu. Wiedz 
też, że kiedy ty cierpisz, Ja cierpię wraz z tobą, aby ulżyć twemu bólowi. Nie 
jesteś osamotniona. Kiedy nie możesz oddychać — masz to uczucie dławienia się, 
jakie mają dusze, które po śmierci napotykają na odór ognia piekielnego. 
 
O, gdybyż ludzie poznali Prawdę o życiu po śmierci. Po opuszczeniu przez duszę 
ciała, niezależnie od tego, czy jest ona w stanie Łaski czy też nie, szatan dręczy ją, 
kusząc ją za pomocą posiadanej przez niego mocy. On próbuje, nawet jeszcze 
wtedy, przyciągnąć dusze do siebie. Modlitwa za takie dusze jest bardzo ważna. 
 



Ja przyciągam dusze do Mojego Światła. Jednak tylko te, które znajdują się w 
Stanie Łaski, mogą wytrzymać Moc Mojego Światła Miłosierdzia. Jeżeli nie są one 
duszami czystymi, muszą zostać oczyszczone w Czyśćcu 
 
Istnieje, Moja córko, wiele poziomów Czyśćca, i w zależności od grzechów 
popełnionych przez daną duszę, zostaje ona (odpowiednio) wypełniona 
oczyszczającym Ogniem Ducha Świętego. 
 
Czyściec jest bolesny dla dusz, a przez tych, którzy muszą w nim spędzić jakiś czas, 
odczuwany jest jako ból fizyczny, taki sam jakby byli jeszcze ciągle żywi. 
 
Niech żaden człowiek nie bagatelizuje sobie ofiar potrzebnych do tego, aby 
utrzymywać swoją duszę w stanie godnym Królestwa Mojego Ojca 
 
Ojciec Mój kocha wszystkie Swoje dzieci, ale dusze muszą sobie zasłużyć na prawo 
godnego wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Aby stać się godnymi, muszą 
zrehabilitować się w Moich Oczach, podczas gdy ciągle jeszcze żyją. Muszą 
zadośćuczynić za swoje grzechy ze szczerego serca. 
 
Nawet w momencie samej śmierci grzesznik może skorzystać z Mojego Wielkiego 
Miłosierdzia, prosząc Mnie o przebaczenie mu jego grzechów. Wówczas pochwycę 
go i obejmę Swoimi Ramionami. Wyleję na niego Moje Miłosierdzie i zaprowadzę go 
za rękę do Bram Raju. 
 
Grzech może zostać wybaczony za życia. Ale nie po śmierci. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.26, 16.40 
 
Najświętsza Maryja Panna: Już wkrótce rozpoczną się w świecie wielkie 
przemiany 
 
Moje dziecko, już wkrótce rozpoczną się w świecie wielkie przemiany. 
 
Jest to czas, kiedy plan Zbawienia wśród wszystkich narodów zostanie zaszczepiony 
w ludzkich sercach. 
 
Tak wielu ludzi zostanie wyrwanych z letargu, kiedy staną w obliczu Prawdy o tym, 
skąd pochodzą i jak muszą się w Oczach Boga zrehabilitować. 
 
Dzieci Boże tak dalece nie są przygotowane na te wielkie wydarzenia. Ponieważ 
jednak Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, stanie się tak, że zostaną one 
ostrzeżone. 
 
Ta Boska interwencja ma na celu poprowadzenie serc ludzi do Serca Boga. Jeżeli 
będziecie się z niej naśmiewać i sobie z niej drwić, przyprawi was to o cierpienie. 
 
Dzieci, musicie cały czas być czujne. Pojawienie się tych znaków z Niebios i Cudu 
Bożej Interwencji staje się bliższe wraz z każdym dniem. 



 
Módlcie się, żeby zostały wam dane łaski, otwierające wasze serca na wielkie 
Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. 
 
Otwierają się wszystkie drogi, aby dzieci Boga zwabić z powrotem do przystani 
Jego Świętego Serca. 
 
Wasza umiłowana Matka 
 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.27, 9.00 
 
2 miliardy dusz, które odrzucą Moją Miłosierną Dłoń 
 
Moja wielce umiłowana córko, Misja ocalenia tych dwóch miliardów dusz, które 
odrzucą Moją Miłosierną Dłoń, wymaga przeznaczenia części codziennych modlitw 
za tych wszystkich, którzy nazywają siebie Krzyżowcami Boga. 
 
Tak wiele cudów, które się wydarzą, spowoduje, że większa część ludzkości 
otrzyma Dar Zbawienia i pozwolenie na wejście do Nowego Raju. 
 
Boleść Mego Najświętszego Serca z powodu tych zagubionych dusz jest przyczyną 
Mojego cierpienia. Dlatego też Moi uczniowie muszą modlić się gorąco, aby oni 
wszyscy mogli w Nowej Erze zjednoczyć się jako jedna rodzina, gdyż jeżeli Moja 
rodzina będzie rozbita, przyniesie Mi to okropny ból. 
 
Wzywam was wszystkich do ocalenia tych dusz, które uparcie odmawiają przyjęcia 
Boga, poprzez odmawianie Krucjaty Modlitwy (79) Za 2 miliardy zagubionych 
dusz: 
 
O Drogi Jezu, błagam Cię, 
abyś wylał Swoje Miłosierdzie 
na zagubione dusze. 
Wybacz im, że Cię odrzucają 
i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, 
wylewając na nich 
za przyczyną Swojego Miłosierdzia 
Łaski, których potrzebują 
do uświęcenia swoich dusz. 
Proszę Cię o dar łaski dla ich dusz. 
Proszę Cię o otwarcie ich serc, 
tak aby podeszli do Ciebie i Cię poprosili 
o napełnienie ich Duchem Świętym, 
żeby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości 
i żyć z Tobą i całą Bożą rodziną na wieki. 
Amen. 
 



Wielu ludziom trudno jest przyjąć Boże Miłosierdzie. Dzieje się to z powodu 
władzy, jaką ma nad nimi szatan; tylko że oni w wielu przypadkach o tym nie 
wiedzą. 
 
Niemniej w niektórych sytuacjach nie mają oni wątpliwości co do Istnienia Boga, i 
mimo to — z pełną świadomością co do tego, że Bóg istnieje i że ich stworzył — 
wybierają szatana. Odwracają się wtedy plecami do Królestwa Bożego. 
 
Królestwo, które oni wybierają, jest tym obiecanym im przez szatana. Wierzą oni, 
że to królestwo, przy końcu czasów, zaoferuje im wielkie bogactwo i wielkie cuda, 
i że będzie to olśniewający świat; ale tak się nie stanie. Wszystko, co ich spotka, to 
będzie wielkie jezioro ognia, w którym będą cierpieć z ręki złego. I on będzie ich 
tak dręczył poprzez wieczność, a ból ten będą cierpieć w każdej sekundzie i nigdy 
się on nie skończy. 
 
Teraz wiecie, dlaczego tak boleśnie cierpię; albowiem każda jedna myśl o tym 
cierpieniu, które oczekuje te dusze w przyszłości, jest zbyt straszna, aby ją znieść. 
 
Tylko wasza modlitwa, Moi wyznawcy, i Moje Miłosierdzie mogą dać im jakąś 
nadzieję. 
 
Pomóżcie Mi ich zbawić. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.28, 22.15 
 
Człowiek ten powie światu, że jest mesjaszem, i będzie oklaskiwany przez 
wielu figurantów, pełniących funkcje przywódców państwowych na całym 
świecie 
 
Moja wielce umiłowana córko, wielkie zmiany na świecie, jakie zostały 
zapowiedziane w przededniu Mojego Powtórnego Przyjścia, ujawniają się teraz 
warstwa po warstwie. 
 
Nadszedł już prawie czas pojawienia się oszustów, którzy orzekną, że przychodzą w 
Moim imieniu, i którzy zaprezentują się światu. Tak wielu ludzi da się oczarować i 
uwierzy tym prorokom, zareklamują się oni bowiem z wielką pompą. 
 
Ale jeden spośród nich oszuka licznych, gdyż zaprezentuje się on — w duchu 
pokory — jako król, aby ludzi przekonać, że jest Mną, Jezusem Chrystusem. 
 
Ten człowiek powie światu, że jest Mesjaszem i będzie oklaskiwany przez wielu 
czołowych światowych przywódców. 
 
Na początku będą go oni przedstawiać jako nadzwyczajnego i pełnego współczucia 
politycznego przywódcę. 
 



Będzie postrzegany jako utalentowany mąż pokoju, jak wam już to mówiłem. Jego 
pozy i wdzięki będą wyrazem mistycznego profilu, który będzie się wydawał mieć 
boskie pochodzenie. 
 
Jego przystojny, uroczy wygląd i pociągająca osobowość zachwyci tłumy. 
 
Ujawni on się światu wkrótce, a jego nadejście będzie nagłe. 
 
Przywódcy, którzy go przedstawią jako zbawcę, jako człowieka, który zakończy 
wojnę na Bliskim Wschodzie, będą poważani w wielu częściach świata. Z tego 
powodu ten fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo zaakceptowany. 
 
Po jakimś czasie jego urok się rozprzestrzeni. Media będą się rozpływać nad 
jego talentami dyplomatycznymi, a jego poplecznicy będą bardzo liczni. 
 
Jest to człowiek, który powie, że jest Mesjaszem. On powie każdemu, że jest 
Jezusem Chrystusem, który powrócił, by ogłosić swoje drugie przyjście. 
 
On jest antychrystem. 
 
Nie dajcie się oszukać ani przez moment. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem w ciele 
za pierwszym razem, aby zbawić ludzkość. Ale pamiętajcie o tym: tym razem nie 
powrócę w ciele. Przybędę w nocy, jak złodziej. Przygotuję świat przez te Orędzia, 
ale nie podam wam dnia ani godziny, gdyż ich nie znam. Tylko Mój Ojciec je zna. 
 
Ogłoszę Moje Powtórne Przyjście, zanim jeszcze wszędzie na świecie pojawi się 
na niebie jego widoczny znak. 
 
Ktokolwiek, kto twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, a kto stąpa 
jednocześnie po ziemi jako człowiek — jest kłamcą. 
 
Uciekajcie, gdyż przyniesie on niewypowiedzianą niedolę i cierpienie. Jego 
łgarstwo ukołysze dusze w fałszywej miłości do Boga. On przeinaczy Prawdę. Ci, 
którzy postępują za nim, znajdują się w ogromnym niebezpieczeństwie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.29, 19.15 
 
Wierzącym nie wolno nigdy mieć pewności, że posiadana przez nich wiedza 
oznacza znajomość Prawdy 
 
Moja wielce umiłowana córko, muszę powiedzieć tym wszystkim, którzy wierzą we 
Mnie, Jezusa Chrystusa, żeby się obudzili i przeżywali od teraz swoje życie we 
Mnie. 
 
Orędzia te nie są przekazywane tylko ku ostrzeżeniu tych, którzy nie wierzą w 
Chrystusa, Odkupiciela Ludzkości, one są także dla wierzących w Boga. 
 



Wierzącym nie wolno nigdy mieć pewności, że posiadana przez nich wiedza oznacza 
znajomość Prawdy. 
 
Tym, którzy twierdzą, że znają Prawdę Mojego Nauczania, nie wolno nigdy spocząć 
na laurach. Gdybyście to uczynili, mogłoby to spowodować, że zaniedbalibyście 
pracę nad sobą dla uświęcenia swoich dusz. 
 
Wierzący także mogą być zdezorientowani co do Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie 
znaczenia Mojego Powtórnego Przyjścia. 
 
Wielu z Moich wyznawców myśli, że Ono oznacza, że cała ludzkość będzie tego 
świadoma i że dzięki Mojemu Miłosierdziu zostanie ocalona. O jakże życzyłbym 
sobie, aby to było prawdą. Jaką ulgę przyniosła by Mi taka świadomość. Niestety, 
wielu nie będzie przygotowanych. Wielu odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i 
wskazówek. I właśnie dlatego nie będą odpowiednio przygotowani. 
 
Moje Powtórne Przyjście będzie miało miejsce. Tym wierzącym, którzy twierdzą, 
że wierzą w Prawdę zawartą w Biblii Świętej powiadam: Jest wam łatwo przyjąć 
to, co zostało tam przepowiedziane, a co już się wydarzyło. Wcale nie jest tak 
łatwo zaakceptować proroctw dotyczących przyszłości, których spełnienia się 
ludzkość dopiero doświadczy. 
 
Zaakceptujcie także ten fakt, że Boskie Orędzia są wam przekazywane, by was 
przygotować. 
 
Przyjmijcie, że to przygotowanie właśnie się odbywa. 
 
Pozostańcie nieustannie czujni. Nie odrzucajcie Mnie w tym czasie, bo to jest czas 
przygotowań. 
 
Bądźcie wdzięczni, że został wam udzielony ten wspaniały dar. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.09.29, 23.00 
 
Tak wielu ludzi podąża dzisiaj obsesyjnie za sławą i splendorem 
 
Moja wielce umiłowana córko, dlaczego takie mnóstwo ludzi na świecie wierzy, że 
to, co śmiertelne, nie ma granic? 
 
Tak wielu ludzi podąża dzisiaj obsesyjnie za sławą i splendorem. Wielu z tych, 
którzy szukają wielkiego uznania i sukcesu i je zdobywają, jest uwielbianych przez 
tych pozostałych, którzy wierzą, że oto ta chwała jest tym, o co muszą zabiegać i 
co ich usatysfakcjonuje. 
 
Bardzo mało czasu przeznaczają na to, co rzeczywiście ma znaczenie. Depczą 
innych, aby osiągnąć to, czego chcą, kierując się swoją nienasyconą żądzą, by 
błyszczeć blaskiem sławy przed światem. 
 



Próżność ich jest podsycana poprzez świat rozrywki, media, gdzie ich dążenie do 
swojej własnej doskonałości jest oklaskiwane. 
 
To jest to, o co zabiegają dzisiaj zwykli ludzi. Otwarcie podziwiają takie aspiracje 
— i staje się to jak religia. Czczą tych, którzy osiągnęli takie szczyty, a następnie 
robią wszystko, aby naśladować ich życie. 
 
Nawet przez chwilę się nie zastanowią, że takie rzeczy są bez większego znaczenia. 
Nigdy się nie zatrzymują, aby postawić sobie pytanie: Czy to jest wszystko, z czego 
składać się ma moje życie? 
 
W większości przypadków nie wierzą oni w Boga, bo gdyby wierzyli, to by wiedzieli, 
jak niewłaściwe jest w Oczach Boga, aby w ten sposób uganiać się za 
pochlebstwami. 
 
Kiedy jakaś osoba nieustannie poszukuje uwagi, pochlebstw i ma obsesję na 
punkcie tego, co ona sobą wobec świata ucieleśnia — nie rozumie ona, jak szybko 
taka marszruta dobiega końca. To, czym jest ona dla świata, z czasem przeminie, i 
będzie ona odczuwała wewnętrzną pustkę i pozbawiona będzie miłości, którą 
mogłaby dzielić się z innymi. 
 
Osoby takie poświęcają tak wiele swojego czasu, by kochać samych siebie, że nie 
ma już w nich miejsca na jakąkolwiek inną miłość. Stawiają swoje potrzeby ponad 
potrzebami innych. Uczynią wszystko, będą także zachowywać się w sposób 
obrażający Boga, aby zdobyć splendor. 
 
Temu pokoleniu wmówiono tak wiele kłamstw na temat tego, jak mają przeżywać 
swoje własne życie. Są zachęcani przez świat, aby uwierzyć, że materialny zysk, 
sława, kultura i ambicja przyniosą im wielkie uznanie, gdyż to są najważniejsze 
rzeczy, o które należy zabiegać. 
 
O, jak niewiele oni wiedzą. O, jakże będę zszokowani, kiedy odkryją,  jak się 
mylili. 
 
Ludzie, którzy wiodą takie życie, doznają rozczarowania, kiedy ich żądze  nie 
zostają zaspokojone. Ale żaden uczynek, który karmi ich obsesyjną ambicję jeszcze 
większą dawką przyjemności, nie przyniesie im spokoju. 
 
Módlcie się, aby wkrótce ludzie pojęli, że sława i  splendor sprawiają satysfakcję 
tylko przez krótki czas. Istnieje tylko jeden cel, za którym powinniście podążać — a 
jest to pójście drogą Nauk Pana. 
 
Kiedy to uczynicie — odnajdziecie pokój. 
 
Nadal będziecie mogli cieszyć się wieloma przyjemnościami tego świata, ale 
zrozumiecie, co naprawdę ma znaczenie. 
 
Tak wielu młodych ludzi przywiązuje tak wielką wagę do tego, w jaki sposób są 
widziani przez innych. Presja, aby podążali za tymi samymi wartościami, co ich 
idole, których tak podziwiają — niszczy ich dusze. 
 



Ta presja zamyka im dostęp do rzeczywistości tego, co jest miłe Bogu. 
 
Ona blokuje dostęp do Prawdy. 
 
Tylko Prawda pozwoli im odczuć zadowolenie, przyniesie im pokój, miłość, radość i 
szczęście. 
 
Ja Jestem Życiem, którego szukają. 
 
We Mnie odnajdą życie, które jest Chwalebne. 
 
I to jest Chwała, której muszą poszukiwać. 
 
Gdyż będą żyć w Nowym Raju życiem pełnym Chwały — jeżeli zwrócą się do Mnie. 
 
Będzie to jedyna chwała, która przyniesie im niewypowiedzianą radość. 
 
Wasz Jezus 


