
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.01, 18.00 
 
Otrzymaliście zbroję. Użyjcie jej 
 
Moja umiłowana córko, musicie teraz powstać i się zgromadzić, jednocząc się w 
miłości, aby przygotować się na trudne czasy, które są przed wami. 
 
Wy, Moja silna armio, jesteście pobłogosławieni i chronieni Pieczęcią Mojego 
Ojca, Pieczęcią Boga Żywego. 
 
Pamiętajcie, że jestem z wami we wszystkim, co się wydarzy, kiedy atakować was 
będą z każdej strony. 
 
Wiele zdarzeń, łącznie z zaburzeniami w naturze, wojnami, schizmą w Moim 
Kościele na ziemi, dyktaturami w każdym z waszych narodów — stanowiących w 
swoim rdzeniu jedną całość — nastąpi w tym samym czasie. 
 
Tak wiele przełomowych wydarzeń wywoła morze łez i zgrzytanie zębów, ale jedna 
rzecz pozostanie nietknięta. A będzie nią Moc Boga i Jego Miłość do wszystkich 
Swoich dzieci. 
 
Ta walka rozpęta się przed całym światem, a wam, Moja armio, nie wolno drżeć ze 
strachu. Wszystko jest gotowe w Moim Królestwie, a  i wasze miejsce w nim jest 
pewne. To o innych musie się teraz martwić. 
 
Otrzymaliście zbroję. Użyjcie jej. Moje Krucjaty Modlitwy pomogą załagodzić wiele 
z tej zgrozy, będącej następstwem grzechów ludzkości. Proszę, odmawiajcie tę 
modlitwę o złagodzenie kar. 
 
Krucjata Modlitwy (83) O złagodzenie kar 
 
O drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje nędzne dzieci, padamy przed 
Twym Chwalebnym Tronem w Niebiosach. 
 
Błagamy Cię, abyś świat oczyścił ze zła. 
 
Błagamy Cię o Twoje Miłosierdzie wobec tych dusz, które wpędzają Twoje 
dzieci na ziemi w okropną niedolę. 
 
Prosimy, wybacz im. 
 
Prosimy, usuń antychrysta, kiedy tylko się ujawni. 
 
Prosimy Cię, drogi Boże, abyś załagodził kary pochodzące z Twej Dłoni. 
 
Przyjmij w zastaw, błagamy Ciebie, nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby 
ulżyć niedoli Twoich dzieci w tym nadchodzącym czasie.  
 
Ufamy Tobie. 
 
Czcimy Ciebie. 
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Dziękujemy Ci za bezgraniczną ofiarę, jaką uczyniłeś, kiedy zesłałeś Swojego 
Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawić nas od grzechu. 
 
Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości. 
 
Prosimy, otocz nas ochronną. Zachowaj nas od niedoli. Dopomóż naszym 
rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen. 
 
Wy, Moja armio, jesteście pod każdym względem przygotowani. Wszystko, co 
musicie uczynić, to Mi zaufać. Jeżeli ufacie Mi bezgranicznie, będziecie w stanie 
oddać Mnie, waszemu Jezusowi, całą waszą miłość, wasze cierpienie, wasze 
zmartwienia i wasz ból. 
 
Kiedy to uczynicie, wówczas musicie pozostawić już wszystko w Moich Świętych i 
Litościwych Dłoniach. 
 
Dziękuję, że odpowiadacie na Moje wezwanie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.02, 14.00 
 
Najświętsza Maria Panna: Zwróćcie się do Mojego Syna i Go poproście, aby was 
poprowadził ku Swojemu Wielkiemu Miłosierdziu 
 
Moje dziecko, ciemności, które spowijają cały świat, unaocznią się na wiele 
różnych sposobów. 
 
Nowo wprowadzane ustawy, które rozbiją komórkę rodzinną, staną się 
testamentem wpływu złego na wasze rządy. 
 
  
Przepisy, już wprowadzone, a rozgrzeszające aborcję, łamią Serce Mojego Ojca. 
Nikt nie ma prawa do ingerowania w Boski akt stwarzania, a jednak jest to coś, co 
ludzkość robi, i to co dnia, nie mając jakiegokolwiek  poczucia wstydu czy winy. 
  
 
Moje dziecko, musisz gorąco modlić się o odkupienie ludzkości, gdyż w bardzo 
krótkim czasie będzie ona podzielona na dwie części: tych wiernych Bogu i tych, co 
Go odrzucają. Brat odseparuje się od brata, dzielnice się podzielą, a rodziny 
rozłamią się na połowy. Ten czas został przepowiedziany. 
  
 
Aby Bóg miał możliwość ocalenia tak wielu dusz, jak to tylko jest możliwe, udzieli 
On im wielu szans, aby do Niego powrócili. 
  
 



Módlcie się teraz za wasze rodziny, waszych przyjaciół i bliźnich, zanim nastąpi 
ostateczny podział. Naówczas dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna będzie już 
blisko. 
  
 
Wy, Moje dzieci, jesteście tak bardzo zdezorientowane. Owa dezorientacja i pustka 
duszy jest spowodowana brakiem wiary w Boga. Żadna dusza, pozbawiona Miłości 
Bożej w swym sercu, nie może przetrwać. 
  
 
Dusze takie są jak opustoszałe wraki, unoszone przez morze i nie mające pojęcia o 
ich ostatecznym porcie przeznaczenia. Dryfują one po szerokiej przestrzeni, gdzie 
nic ich nie zadowala, w świecie, w którym nic im nie może przynieść prawdziwego 
pokoju. 
  
 
Zwróćcie się do Mojego Syna i Go poproście, aby was poprowadził ku Swojemu 
Wielkiemu Miłosierdziu, a On przyniesie wam pokój, do którego tak dążycie. 
Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić. 
  
 
Poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym was zaprowadziła do Mojego Syna. 
Ja zawsze będę wam przewodniczyć i was chronić, na każdym jednym kroku. 
  
 
Wasza umiłowana Matka 
  
Królowa Pokoju 
  
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.03, 19.00 
 
Wkrótce grzech przestanie istnieć. Plaga grzechu będzie sprawą przeszłości 
 
 
Moja najmilsza córko, kiedy dusze oddalają się ode Mnie, kiedy ulegają grzechowi, 
nie muszą nigdy się Mnie bać. 
 
 
Moi umiłowani wyznawcy, kiedy tylko zgrzeszycie, musicie bez wahania zwrócić się 
do Mnie. 
 
 
Nie wstydźcie się nigdy czy też nie bądźcie zakłopotani na tyle, aby do Mnie nie 
przybiec zaraz po tym, gdy popełnicie grzech. Jest to jedyny sposób, umożliwiający 
odzyskanie siły, aby znowu ze Mną kroczyć. 
 
 



Jeżeli nie zwrócicie się do Mnie i zamiast tego będziecie Mnie unikać, ulegniecie 
dalszemu osłabieniu, narażając się na pokusy, jakie codziennie stawia przed wami 
diabeł. 
 
 
Grzech jest czymś, z czym rodzi się każde dziecko. Grzech pierworodny musi zostać 
usunięty poprzez Sakrament Chrztu. I nawet wówczas dusze nadal będą kuszone tak 
długo, jak długo ludzkość pozostaje pod władzą szatana. 
 
 
Uwolnienie się od grzechu jest prostą sprawą. Najpierw wasze serce da wam znać, 
kiedy popełniliście grzech. Wielu ludzi dzisiejszego świata odrzuca grzech, jak 
gdyby nie pociągał on za sobą żadnych konsekwencji. A jednak, gdyby ludzie 
otwarcie przyznali, jak się czują, kiedy zgrzeszą, odkrylibyście, że ich wnętrze jest 
rozdarte. 
 
 
Najwięcej dusz odczuwa na sobie grzech, dopóki tak nie pociemnieją, że tylko już 
właśnie grzech zaspokaja ich pożądanie. Dlatego po każdym grzechu musicie szukać 
przebaczenia u Boga. Jeżeli tego nie zrobicie, wówczas grzech zakazi wasze 
wnętrze i będzie wam coraz trudniej oprzeć się pokusie. 
 
 
Kiedy odczuwacie w waszym sercu wyrzuty sumienia, zawołajcie Mnie, waszego 
umiłowanego Jezusa, abym wam pomógł. 
 
 
Nie ma takiego grzechu, który nie mógłby zostać przebaczony, za wyjątkiem 
grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Wzywajcie zawsze Mojej 
pomocy, nie zważając na to, jak bardzo jesteście zawstydzeni z powodu 
popełnionego grzechu. 
 
 
Moje serce wychodzi ku wszystkim dzieciom Boga. Jesteście Jego drogocennym 
stworzeniem i On kocha was wszystkie niezależnie od waszych grzechów. 
Zwalczajcie grzech, szukając odkupienia za każdym razem, kiedy mu ulegniecie. 
 
Wkrótce grzech przestanie istnieć. Plaga grzechu będzie sprawą przeszłości. 
 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.05, 17.45 
 
Droga do Mojego wieczystego królestwa  jest usiana ostrymi kamieniami i 
głazami 
 
 
Moja najukochańsza córko, nikt nie powinien myśleć, że może pozostać mocny w 
wierze, bez konieczności podejmowania walki o zachowanie tego prawa. 



 
 
Istnieje wiele przeszkód, które blokują waszą wiarę w Boga, i tylko ci, którzy 
wytrwają na modlitwie, mogą podtrzymać płomień swojej miłości do Boga w ich 
duszach. 
 
 
Droga do Mojego wiecznego Królestwa usiana jest ostrymi kamieniami i skałami. To 
jest tak, jakby iść na bosaka, kilometrami, i jakbyście przy tym dotkliwie odczuwali 
przy każdym kroku ostry ból i przy każdym kroku się potykali. Dlatego też tak wiele 
dusz, które mają dobre intencje, osuwa się na pobocze, podróż ta bowiem jest tak 
uciążliwa. 
 
 
Kiedy idziecie Moimi śladami, wasza podróż będzie zawsze bolesna. Łatwo nie 
będzie nigdy, aż nie powiecie: "Jezu, oddal od mnie ten ból, uzdrów mnie i weź 
mój krzyż".  
 
 
Moją podróż do Mojego chwalebnego królestwa tylko wówczas będzie wam łatwiej 
naśladować. 
 
 
Ukrzyżowanie, każda jego pojedyncza faza, stanie się teraz udziałem 
wszystkich, którzy kochają Boga — aż po ostatni dzień. 
 
 
Na drodze do Mojego Powtórnego Przyjścia chrześcijanie oraz wszyscy ci, którzy 
kochają Mojego Ojca, Boga Najwyższego, będą musieli znosić cierpienia Mojej 
Męki. 
 
 
Rozpocznie się od oskarżeń, że Bóg nie istnieje. 
 
 
(Poprzednio) zostałem potępiony jako Syn Boga. Tym razem odrzucony zostanie 
Bóg Najwyższy. 
 
 
Wszyscy wierzący będą biczowani i prześladowani, kiedy zostaną wprowadzone 
pogańskie prawa, pochodzące z zamierzchłych czasów. Jednakże wielu, którzy nie 
znają dróg Pańskich, nie dostrzeże tej nieprawości, tak bardzo bowiem będą 
pochłonięci swoją pogonią za własnymi przyjemnościami. 
 
 
Następnie zostaną ukarani ci, którzy ośmielą się publicznie okazywać swoją 
wierność jedynemu Prawdziwemu Bogu. Nie będą oni tolerowani i, chcąc czcić 
Mojego Ojca, będą musieli się ukrywać. 
 
 



Codzienna Ofiara, Msze Święte, ostatecznie ustanie, tak jak zostało to 
przepowiedziane*, ponieważ fałszywy prorok ogłosi, że Msza ma być odprawiana w 
nowej formie, poprzednia zaś forma jest już niestosowna, jak to się on wyrazi. 
 
 
Moja obecność w Najświętszej Eucharystii zostanie skazana na banicję i Chleb Życia 
nie będzie już dłużej Bożych dzieci odżywiał. I wówczas to Boża Ręka opadnie na 
tych pogan, którzy ośmielili się przemawiać w Imieniu Boga. Ich wierność wobec 
bestii wpłynie na wielu i powiodą oni tych, którzy zbłądzili do ciemnego lochu. 
 
 
Podziały się wzmogą, aż ostatecznie wszystkie Boże dzieci będą musiały dokonać 
wyboru. I albo podążą za zwodniczą iluzją, jaką im zaprezentuje fałszywy prorok, 
który będzie twierdził, że przemawia w imieniu Boga, albo podążą za Prawdą. 
 
 
Nigdy nie wierzcie, że będziecie wystarczająco silni, aby przetrzymać ten nacisk ze 
strony tych fałszywych kapłanów, którzy będą reprezentować bestię. Ich wpływ 
bowiem będzie ogromny. Bez Mojej pomocy będziecie skłonni ulec pokusie i 
odwrócić się plecami do Mojego Nauczania. 
 
 
Obudźcie się, zanim te czasy nie nadejdą. Każdego dnia wzywajcie Mojej pomocy. 
 
 
Wasz Jezus 
 
* Daniel 8,11-14; 11,31-33; 12,10-13 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.05, 18.50 
 
Podczas kiedy antychryst będzie przygotowywał swoje wkroczenie, ziemia 
będzie jęczeć z bólu 
 
Moja najukochańsza córko, świat musi się teraz przygotować na wielkie przemiany, 
które Ja dopuściłem, aby ludzkość przygotować na Moje Powtórne Przyjście. 
 
Przez Moich umiłowanych wyznawców zostało wykonane wiele pracy, by ocalić 
miliony dusz poprzez modlitwy, które im przekazałem. 
 
Wasza wierność Mnie, waszemu Jezusowi, Moi umiłowani wyznawcy, oznacza, że 
powierzyliście te dusze Mnie, przez co są one teraz ocalone, gdyż w przeciwnym 
wypadku byłyby wrzucone do piekła. 
 
Tak potężne są wasze modlitwy, że z czasem, kiedy kolejne miliony ludzi 
zaakceptują Moje orędzia miłości i nadziei, ocalone zostaną miliardy dusz.  
 
Moja działalność przy waszym udziale, Moi uczniowie, ocala tysiące i tysiące 
tysięcy dusz każdego dnia. Dlatego nie wolno wam nigdy dopuścić, aby wątpliwości 



— które w sposób naturalny będą was od czasu do czasu dopadać — miały 
powstrzymać was od modlitwy. 
 
Teraz musicie Mnie posłuchać. 
 
Obecnie wiele się wydarzy. Sztormy się nasilą wszędzie na świecie i ziemia 
będzie jęczeć z bólu, gdyż antychryst przygotowuje swoje wkroczenie. Nie 
będzie to już długo trwało, zanim on się nie zaprezentuje. 
 
Pozostań skoncentrowana, Moja córko, na rozpowszechnianiu Mojego Słowa, choćby 
miało przed tobą spiętrzyć się wiele trudności. Nie dopuść, aby cokolwiek opóźniało 
rozpowszechnianie Moich orędzi. 
 
To nie to, ilu ludzi otrzyma Księgę Prawdy czy Moje orędzia, będzie miało 
znaczenie, ale to, ilu ludzi odmawia Moje Krucjaty Modlitwy. 
 
Modlitwy osłabią moc antychrysta.  
 
Kary, które Mój Ojciec ześle na ziemię, zabiją tych przywódców i te  grupy, 
które ośmielą się zranić Jego dzieci.  
 
Moc Boża osłoni tych, którzy Go miłują. 
 
Moc Boża ochroni tych, którzy się nawrócą. 
 
Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, będzie wylewał Swoje Łaski dopóty, dopóki Jego 
moc nie osłoni i nie uchroni wszystkich Jego dzieci na ziemi. 
 
Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Ufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.06, 22.45 
 
Bóg Ojciec: Obecnie na czterech narożnikach ziemi gromadzą się wszyscy 
aniołowie z Niebiańskiej hierarchii 
 
Najdroższa Moja córko, obecnie na czterech narożnikach ziemi gromadzą się 
wszyscy aniołowie z Niebiańskiej hierarchii. Przygotowują się teraz na nawałnicę 
kar, która rozpęta się nad ludzkością. 
 
Wszystkie te wydarzenia muszą się spełnić — sztormy, wojny, głód i dyktatury — i 
nastąpią one na ziemi, tak jak to jest przepowiedziane, gdyż walka się rozpoczyna. 
 
Ziemia będzie się trząść w czterech narożnikach globu i wielu będzie 
zaszokowanych, bo ich oczy jeszcze nigdy nie widziały takiego zamętu. 
 
Wy, Moje dzieci, żyjecie w czasach ostatecznych i czas, który jest przed wami, 
będzie trudny. Ci z was, którzy są wierni Mnie i którzy we Mnie złożyli całe swoje 
zaufanie, wstrząsy te przetrzymają. 



 
Na świecie rozgorzeją teraz wielkie przemiany, lecz wy, którzy znacie Prawdę — 
bądźcie wdzięczni. Uświadomicie sobie, że chociaż oznacza to koniec czasów, jakie 
znane wam były do tej pory, to nadchodzi także — tak jak przepowiedziane — czas, 
by zwiastować nowy początek. Nowy start. Nowy Raj na ziemi. 
 
A oznacza to wolność, dzieci. Zostaniecie  błyskawicznie porwani w Moje Ramiona, 
aby oczekiwać na nowe miejsce do życia, które Ja tak pieczołowicie dla was 
wszystkich zbudowałem. 
 
Czasy te dla wielu będą ciężkie do zniesienia, ale tylko ci, którzy przyjmują 
Prawdę, przetrwają i zaznają pomyślności, gdyż będą oni chronieni. 
 
Moją Pieczęcią trzeba się dzielić. Moją Miłość musi poznać każde jedno z Moich 
dzieci, wyznawcy wszystkich religii, wszystkich przekonań, a zwłaszcza ci, którzy 
Mnie nie znają, jak również ci, którzy odrzucają Moje Istnienie. 
 
Ja przygotowuję Moją armię w Niebie, tak samo jak przygotowuję Moją armię na 
ziemi. 
 
Wspólnie będziemy zwalczać niegodziwość, jaką zamierza wyrządzić każdy kraj 
swoim bezsilnym obywatelom. 
 
Jeżeli powstaniecie i odmówicie przyjęcia znaku bestii, Ja was ochronię. 
 
Centra, które w ciągu lat zorganizowane zostały przez Moich proroków, wyłonią się 
jak oazy na pustyni. W nich będziecie mogli składać wierność Mnie, waszemu Ojcu. 
W nich będziecie mogli się gromadzić, by modlić się za dusze tych, którzy, uległszy 
władzy antychrysta, będą straceni. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ten czas jest wam przypisany i Powtórne 
Przyjście Mojego Syna nastąpi wkrótce. 
 
Tylko Ja, wasz umiłowany Ojciec, znam tę datę. Nawet Mój najdroższy Syn, Jezus 
Chrystus, jej nie zna. Ale wiedzcie o tym: 
 
Mimo że jesteście przygotowywani przez tę i inne misje — to zostanie ono 
ogłoszone nagle, kiedy dla wielu będzie już za późno, aby powrócić. Zamiast tego 
oni zbiegną. 
 
Pozostańcie silni, Moje dzieci. Moim Planem jest zniszczenie bestii i ocalenie 
każdego jednego z Moich dzieci. Wasze modlitwy mogą pomóc Mi zbawić każdą tak 
drogocenną duszę. 
 
Bóg Najwyższy 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.07, 21.28 
 
Większa część ludzkości zostanie oczyszczona i w ten sposób zostanie 
przygotowana do tak długo oczekiwanej Ery Pokoju 



 
Moja wielce umiłowana córko, cały świat odczuje zmiany, każdy bowiem naród 
zazna stanu uspokojenia i stanu oczekiwania, choć wielu nie zrozumie, dlaczego 
tak się dzieje. 
 
Życie się odmieni, tych zaś, którzy Mi ufają, wiele dobrego w przyszłości oczekuje. 
 
Myślcie o świecie tak, jak o żyjącej osobie, cierpiącej na straszliwą chorobę. Ona 
musi cierpieć, odczuwać ból i przetrwać ten okres, w czasie którego schorzenie to 
jest uzdrawiane przez jej lekarza. 
 
Wielu ludzi szybko reaguje na tę kurację. Inni dużo wolniej. A inni wcale. Niektórzy 
pacjenci mają nadzieję i zgadzają się, że ich ciała będą musiały przejść przez 
bolesną czasami kurację, zanim ponownie będą się czuli lepiej i powrócą do pełni 
sił. 
 
Świat cierpi z powodu plagi, którą wywołuje szatan, wmawiając dzieciom Bożym, 
mamiąc je i przekonując, że grzech nie istnieje. 
 
A one wpadają z jednego kryzysu duchowego w następny. O, jak one rozczarowują 
Mojego Ojca. O, jak wiele bólu będą one musiały przejść, zanim będą mogły żyć 
takim życiem, jakie dyktuje Prawo Boże. 
 
Jednak kiedy ta choroba zostanie uleczona i kiedy ból przeminie, większa część 
ludzkości zostanie oczyszczona i zostanie przygotowana do tak długo oczekiwanej 
Ery Pokoju. Era Pokoju, obiecana tym, którzy postępują zgodnie z Nauczaniem 
Bożym, będzie oczekiwać na tych, którzy odkupią sie w Moich Oczach. 
 
Każdemu z was zostanie ukazana Prawda. Wówczas będziecie w stanie dostrzec 
różnicę pomiędzy obrzydliwością grzechu a tym, co jest czystością, która to 
jest konieczna, aby wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa. 
 
Kiedy każdemu z was zostanie ukazana Prawda, nikt już nie będzie w Nią 
wątpił, ale nie wszyscy Ją przyjmą. 
 
Nadszedł dla ludzkości czas, aby ujrzała, co stało się ze światem z powodu 
chciwości, egoizmu i miłości własnej. Dobro tych, którzy nie mieli w życiu 
szczęścia, nikogo nie obchodzi. Ludzkiemu życiu okazuje się już tylko niewielki 
szacunek. 
 
Musicie pozbyć się swojej arogancji, bo jeżeli tego nie zrobicie, zostanie wam 
odebrane wszystko, co posiadacie. 
 
Wielu przywódców w wielu krajach wkrótce złączy swoje szeregi, aby 
przygotować się do zniszczenia chrześcijaństwa na całym świecie. 
 
Z tego to powodu czary ognia i błyskawic zostaną wylane na świat, aby ukarać tych 
niegodziwców. 
 
Musicie jednak wiedzieć, że dzięki waszym modlitwom, wiele kar, które zaplanował 
Mój Ojciec, zostało złagodzonych. 



 
Bądźcie silni. Kontynuujcie Moją Krucjatę Modlitewną i nigdy nie traćcie nadziei. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.08, 15.50 
 
Potrzebuję waszej pomocy — podobnie jak potrzebowałem Moich apostołów i 
uczniów, kiedy odbywałem Moją ziemską wędrówkę 
 
Moja najdroższa córko, Moi uczniowie, wyświęceni słudzy i przynależni do kleru 
gromadzą się teraz wszędzie na świecie w odzewie na to Moje wołanie z Nieba. 
 
Ja, wasz umiłowany Jezus, jestem obecny w waszych sercach poprzez specjalne 
łaski. 
 
Oni rozpoznają to pochodzące od Boga wołanie, gdyż Duch Święty odkrył przed 
nimi, że to jestem rzeczywiście Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Który do nich 
przemawia. 
 
Wy, Moja umiłowana i droga wspólnoto, zostaniecie w tym czasie otuleni Moim 
Najświętszym Sercem. 
 
Towarzyszę wam w drodze, abyście mogli tym zagubionym duszom, które 
potrzebują Mojego wielkiego Miłosierdzia, przedstawić Prawdę. 
 
Mój dar dla was będzie taki: Dotknę waszych serc w taki sposób, że od razu 
rozpoznacie, iż jest to Boska inspiracja. 
 
Czyż nie wiecie, jak bardzo was kocham? I jak bardzo jesteście chronieni, będąc 
pod władzą waszego Boskiego Zbawiciela, który obiecał światu zbawienie? 
 
Moje Powtórne Przyjście jest blisko i chciałbym uratować wszystkie dusze, nie 
bacząc na to, jak są one poczerniałe. Nie zapominajcie, że dzięki waszemu 
zaangażowaniu mogę wami kierować, aby te godne współczucia dusze mogły zostać 
wyzwolone spod kontroli diabła. 
 
Nie ociągajcie się w odpowiedzi na Moje wezwanie, ale wiedzcie, że musicie być w 
tej kwestii ostrożni. Moją armię muszę tak zorganizować, żeby mogli się oni 
prywatnie spotykać, aby jako jedna całość zanosić przede Mnie swoje modlitwy. 
Musicie szybko działać, a owe dusze, gdy tylko będą odmawiać Krucjaty Modlitwy, 
zostaną do was przyciągnięte. 
 
Potrzebuję waszej pomocy — podobnie jak potrzebowałem Moich apostołów i 
uczniów, kiedy odbywałem Moją ziemską wędrówkę. 
 
Chodźcie teraz. Nie lękajcie się. Nie zwracajcie uwagi na tych, którzy was 
prowokują, którzy będą się z was nabijać albo szkalować Moje Święte Słowo. 
Przyszedł dla was czas, aby Mi służyć. Wstańcie z odwagą i Mnie naśladujcie. 



Napełnię wasze serca miłością i radością. Wkrótce nie będziecie mieli żadnych 
wątpliwości co do tego, kto zwraca się do was z tą prośbą. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.09, 21.00 
 
Szczepionka ta będzie trucizną, promowaną w ramach globalnego planu 
profilaktyki zdrowotnej 
 
Moja wielce umiłowana córko, za przyczyną tej misji zaledwie w ciągu dwóch lat 
miliony dusz zostały nawrócone i ocalone. Samo twoje cierpienie ocaliło dziesięć 
milinów dusz — tak jak ci to obiecałem. Choć więc się wydaje, że na świecie 
wydarza się coraz więcej nieszczęść, to jednak wiele dusz jest ratowanych dzięki 
waszym modlitwom. 
 
Cierpienie w Moim Imieniu będzie się w dalszym ciągu nasilało, aż stanie się tak 
bolesne, że będzie ledwie do wytrzymania. Najintensywniejsze jest wówczas, gdy 
szatan jest wściekły. Obecnie jego wściekłość się wzmaga i dlatego ataki na ciebie 
są tak rozpaczliwe. On i jego demony cię otaczają, ale nie mogą cię zranić w 
sposób fizyczny, gdyż chroni cię dłoń Mojego Ojca. Nie umniejsza to jednak 
dotkliwości biczowania, które znosisz w tym czasie, w czasie drugiej rocznicy tej 
Misji. Ale powiadam wam: 
 
Kiedy misja lub inna działalność duszy ofiarnej odnosi sukces, to przechodzi ona 
największe cierpienia. Im więcej dusz jest ratowanych, tym agresywniejsze są ataki 
szatana. Jego aktywność staje się w świecie coraz bardziej ewidentna. On — który 
wszelkimi środkami stara się ukryć swoje istnienie — osiąga swoje cele, wdzierając 
się w ducha tych słabych ludzi, którzy z powodu swojej żądzy światowych 
przyjemności oraz miłości do władzy, otwierają się na niego. 
 
Siłą szatana jest to, że potrafi on ludzkość wprowadzać w błąd, przekonując ją, 
aby uwierzyła, iż on jest jedynie symbolem, jakim posługują się chrześcijanie, 
aby wyjaśnić różnicę pomiędzy dobrem a złem. 
 
Szatan wie, jak niebezpieczne byłoby ujawnienie jego istnienia. Gdyby się 
ujawnił, wówczas więcej ludzi zaakceptowałoby istnienie Boga. 
 
On nie chce tego zrobić, pozwala więc zdawać sobie sprawę ze swojej obecności 
tylko tym, którzy go czczą. Ci ludzie, którzy zakładają jego istnienie, czczą go w 
taki sam sposób, jak ludzie uczestniczący w mszach w kościołach katolickich lub w 
innego rodzaju kościelnych nabożeństwach, które mają na celu oddanie chwały 
Bogu. 
 
Tak wiele dusz zostało skradzionych. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, zamierza 
odzyskać je z powrotem poprzez Swoje Ostrzeżenie oraz kary, które zostaną im 
zadane, kiedy gromadzą się, by oddawać cześć bestii. 
 
Ojciec Mój zdemaskuje wyznawców szatana, którzy bezczeszczą Jego Kościoły. 
 



To oni są celem Jego kar i jeżeli nie zaprzestaną tak postępować — kierując się 
swoją wolną wolą — zostaną powstrzymani Ręką Boga. 
 
Dotkliwy jest przyrost tych grup satanistycznych, które prezentują się światu 
poprzez kontakty handlowe i powiązaną z nimi sieć organizacji.  
 
Są oni wszędzie obecni; postępują w sposób podstępny, organizują zjazdy, knują 
spiski i tworzą złowrogie plany, mające na celu unicestwienie milionów niewinnych 
ludzi. 
 
W formie obowiązkowych szczepień przeprowadzą oni akty ludobójstwa 
przeciwko waszym dzieciom: z waszym zezwoleniem lub bez niego. 
 
Szczepionka ta będzie trucizną, promowaną w ramach globalnego planu profilaktyki 
zdrowotnej. 
 
Te ich plany są już gotowe i właśnie zaczęli oni już je wprowadzać w życie. 
Niektóre z ich planów, dotyczące jednego z europejskich krajów, zostały 
powstrzymane przez Mojego Ojca, co stało się dzięki modlitwom dusz 
ofiarnych. 
 
Spoglądajcie przed siebie i za siebie. Przypatrujcie się uważnie tak niewinnie 
wyglądającym na oko nowym przepisom, jakie wprowadzane są w waszych krajach, 
a które zostały tak sformułowane, żebyście mieli przeświadczenie, że mają one 
polepszyć wasze życie. Wiele z nich ma was po prostu zniewolić, skłaniając was do 
podporządkowania waszych praw tym na pozór demokratycznym przepisom. 
 
Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturami, choć nie będą one otwarcie wobec 
tych narodów dyktaturami nazywane. Kiedy miliony zrezygnują ze swoich praw w 
imię nowych, tolerancyjnych przepisów, wtedy będzie już za późno. Bo wtedy 
staniecie się więźniami. 
 
Główni światowi liderzy współpracują ze sobą nad wprowadzeniem ich nowego 
planu. Są oni częścią elity, której motywacją jest chciwość, bogacenie się, kontrola 
i władza. Nie akceptują oni Mocy Boga. Nie wierzą w to, że Moja Śmierć na Krzyżu 
miała miejsce po to, aby ich ocalić od ogni piekła. 
 
Muszę im pokazać, jak bardzo się mylą. Nadszedł dla Mnie czas, aby udowodnić im 
Moje Miłosierdzie i Moją Miłość wobec nich. 
 
Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (84)  O oświecenie dusz elit, które 
rządzą światem 
 
Krucjata Modlitwy (84) O oświecenie dusz elit, które rządzą światem 
 
O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, 
które rządzą światem. 
 
Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia. 
Dopomóż im otworzyć serca 
i okazać prawdziwą pokorę 



ku czci Twojej wielkiej Ofiary poprzez Twą śmierć na Krzyżu, 
kiedy to skonałeś za ich grzechy. 
 
Pomóż im rozpoznać, 
kto jest ich Prawdziwym Stworzycielem, 
ich Prastwórcą, 
oraz napełnij ich łaskami, tak aby ujrzeli Prawdę. 
 
Proszę, powstrzymaj ziszczenie się ich planów 
skrzywdzenia milionów ludzi 
za pomocą szczepionek, 
niedostatku żywności, 
przymusowej adopcji niewinnych dzieci 
i rozbijania rodzin. 
 
Uzdrów ich. 
Otocz ich Swoim Światłem 
i zabierz ich na łono Twojego Serca, 
aby wyratować ich z sideł złego. 
Amen. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.10, 23.45 
 
Światowa szczepionka: Jedna z najbardziej złowrogich postaci ludobójstwa, 
jakie od czasu masowego mordu na Żydach pod wodzą Hitlera kiedykolwiek 
miały miejsce 
 
Moja najdroższa córko, jakże Prawda może więc jednak wami wstrząsnąć. Mimo że 
przyjmujecie Moje Święte Słowo, traktujecie tę misję tylko wtedy na poważnie, 
kiedy spełniają się proroctwa, które wam objawiam. 
 
Wprowadzenie światowej szczepionki na całym świecie, której podmiotem mają 
być niemowlęta i małe dzieci, to jedna z najbardziej złowrogich postaci 
ludobójstwa, jakie od czasu masowego mordu na Żydach pod wodzą Hitlera 
kiedykolwiek miały miejsce. 
 
Wdrożenie tego złowrogiego planu stanie się możliwe, ponieważ wiele waszych 
rządów zmusiło swoje narody, by zaakceptowały w ustawodawstwie zmiany, dające 
waszym rządom władzę, umożliwiającą im wprowadzenie przepisów, które są 
skierowane przeciwko niewinnym dzieciom. 
 
Nie zapominajcie, że jedynie miłość owych wiernych sług pośród was powstrzymała 
Mojego Ojca od położenia kresu temu światu. 
 
Ojciec Mój zatrzymał Swoją Rękę z powodu miłości do każdego Swego dziecka i do 
całego Swojego stworzenia. Teraz nadeszła dla Niego pora, aby wreszcie uwolnić 
taki czas, kiedy świat, który On stworzył z miłości i zgodnie ze Swoją Boską Wolą, 
będzie mógł trwać w pokoju. 



 
Chce On teraz unicestwić tych, którzy dopuszczają się tego zła ku zgubie Jego 
dzieci. On nie będzie tego zła więcej tolerował i Jego Ręka opadnie teraz, 
przynosząc karę. 
 
Jego gniew ujawni się teraz w świecie, który będzie zaskoczony rozmiarem kary, 
jakiej Ziemia doświadczy. 
 
Ci z was, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, że waszym rodakom i 
współziomkom zadane zostanie straszne cierpienie, powinni wiedzieć: 
 
Zostaniecie ostatecznie porażeni atakiem choroby, a natępnie wy i ci, którzy 
przyklaskują Jednej Światowej Grupie, zostaną zlikwidowani, zanim dojdzie do 
bitwy o Armagedon. 
 
Mój Ojciec nie będzie was więcej tolerował i nie pozwoli wam nadal prześladować 
Swoich dzieci. Biada wam i biada tym, którzy w tym okresie prowokują Jego gniew. 
 
Zostanie wam unaocznione, że nadeszła pora, żeby Mój Ojciec wam udowodnił, do 
kogo władza będzie należała na stałe. Wasze błędne teorie na temat stworzenia 
zostaną wam wreszcie ukazane takimi, jakimi są. Zostanie wam pokazana Prawda — 
tak jak zostało to przyobiecane w Księdze Prawdy, która została zapowiedziana 
przez proroka Daniela. 
 
Tak wielu ludzi jest ślepych na Bożą Prawdę. Wiele mających dobre intencje dusz 
nie szuka w swoim życiu niczego innego poza dreszczykiem emocji. Wielu marnuje 
dany im do dyspozycji w okresie życia na ziemi czas, gdyż nie jest im znana Prawda 
o istnieniu Boga. 
 
Teraz Prawda zostanie przedstawiona. Nadszedł czas rozrachunku. 
 
Mój Ojciec wreszcie przebudzi świat na Prawdę. Ci, którzy Prawdę zlekceważą, 
sami sobie odmówią dostępu do Mojego Nowego Królestwa na Ziemi. 
 
Zamiast żyć wspaniałym, wiecznym życiem, pełnym niezwykłości, radości i 
dobrobytu, zostaną oni odrzuceni i będą gnić w głębinach piekła. 
 
Proszę wszystkie dzieci Boże, aby sobie wzięły to ostrzeżenie do serca. 
 
Może się to wydawać brutalne. Ale wielu, którzy mówią: To nie pochodzi od Boga, 
jest On bowiem miłosierny  — niech weźmie pod uwagę rzecz następującą: 
 
Nadszedł czas, aby oddzielić ziarno od plewy. Dzień ten jest blisko. Jakiej decyzji 
by więc człowiek nie podjął — będzie to jego ostatnia decyzja. 
 
Wolna wola będzie przez Mojego Ojca zawsze akceptowana, aż do Dnia Sądu 
Ostatecznego. 
 
Wasz Jezus 
 
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.11, 18.00 
 
Uroczyście obiecuję, że przejście będzie błyskawiczne 
 
Część pierwsza 
 
Moja najmilsza córko, zawsze ważne jest dla ciebie, aby pamiętać, że ból, który 
cię dotyka, gdy cierpisz, jest to nie tylko ten ból, który odczuwasz. To Mój ból 
powoduje twoje cierpienie. Nie jest jednak to ten sam ból, który znosiłem w czasie 
Mojego Ukrzyżowania, ale jest on bólem, z którym jestem konfrontowany, kiedy 
widzę i odczuwam ból, jaki dotyka dziś ludzkość. 
 
Ludzie cierpią w tym świecie ze względu na ciemność w ich duszach. Cierpią nawet 
ci, którzy prowadzą proste życie i którzy próbują podążać drogą Moich Nauk. Mogą 
czuć się nieszczęśliwi, kiedy usiłują wzajemnie obdarzać się miłością. Cierpią także 
z powodu wątpliwości, jakie dotykają ich wiarę. 
 
Tak wielu nie pojmuje znaczenia życia wiecznego lub faktu, że życie się nie 
kończy, kiedy dana osoba umiera na tej ziemi. To dlatego tak wielu z nich nie 
przygotowuje się do następnego życia. 
 
Wielu ludzi w przeszłości nie przygotowało się odpowiednio i dlatego są albo w 
piekle, albo w czyśćcu. 
 
Ale to pokolenie otrzyma dar, którego żadna inna generacja nie otrzymała. Wielu z 
nich przejdzie tak po prostu z tego życia (do innego), w ułamku sekundy, nie 
zaznając takiej śmierci, jaką znacie. 
 
Moje Drugie Przyjście przyniesie ze sobą ten niezwykły dar. Nie obawiajcie się 
więc, lecz radujcie, ponieważ przychodzę do was, aby wam ofiarować pomyślną 
przyszłość. 
 
Pomyślcie o tym tak: Mimo że będziecie musieli znieść pewne trudności i będziecie 
musieli być świadkami sprzeniewierzenia się Mojemu Istnieniu, to jednak nie 
potrwa to długo. 
 
Zdaję sobie sprawę, że wielu z was ma poważne obawy, ale uroczyście obiecuję, że 
przejście to będzie błyskawiczne. Następnie, kiedy ujrzycie jak Nowe Jeruzalem 
opuszcza się na Nowa Ziemię, ten Nowy Raj — przepełni was ekstaza. 
 
Brak słów, by opisać piękno tego stworzenia. Moje Serce pęka z miłości, kiedy 
myślę o tym, jakie zdumienie ogarnie was i waszych bliskich. Dojdzie do tego, gdy 
tajemnica ostatecznego przymierza stanie się dla was zrozumiała. 
 
Zostanie wreszcie pojęty sens Mojej obietnicy o powtórnym przyjściu. 
 
Świat stanie się ponownie jedną świętą rodziną i będzie egzystował w zgodzie i 
zjednoczeniu z Boską Wolą Mojego Ojca. 
 
To będzie czas ponownego zjednoczenia, będzie bowiem miało miejsce pierwsze 
zmartwychwstanie zmarłych. Ci, którzy przez oczyszczanie stali się już czyści na 



ziemi, dołączą do tych, którzy także zostali oczyszczeni, w czyśćcu, i będą żyć w 
Nowym Raju. 
 
Dużo się zmieni, ale ci wszyscy, którzy idą za Mną i dołączą do Mnie w Mojej Nowej 
Erze Pokoju, znalazłszy się pod Moim duchowym przewodnictwem, odnajdą spokój 
duszy. 
 
Nareszcie zakończy się cierpienie, jakie pod wodzą szatana ma miejsce na tej 
ziemi. 
 
Każdy ból, każde cierpienie, każda modlitwa, każdy wysiłek, jaki podejmujecie, 
aby zgromadzić dusze, które podupadają, szamoczą się i nie poddają się do końca, 
będzie tego warty. 
 
Nowy Raj jest gotowy. Wszystko, co musicie zrobić, to przygotować wasze dusze i 
iść w kierunku jego bram. Ci z was, którzy odkupią swoje grzechy w Moich Oczach, 
otrzymają klucze, aby otworzyć wrota. 
 
Wytrwajcie ten okres nadchodzącego obecnie ucisku, jest to bowiem coś, co musi 
się wydarzyć, jak to zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca. 
 
Wasze modlitwy złagodzą wiele i Mój Ojciec będzie interweniował na każdym 
etapie, aby nie dopuścić, żeby Jego drogim dzieciom przydarzyło się coś złego. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.11, 22.00 
 
Katolicy będą musieli odprawiać Msze w miejscach schronienia lub w 
bezpiecznych kościołach 
 
Moja wielce umiłowana córko, musicie razem zgromadzić się i poszukiwać tych 
dusz, które nie znają Prawdy. 
 
Wyciągnijcie wasze ramiona. Dajcie im znać, aby słuchali Prawdy. Ich życie i ich 
dusze mogą się zatracić, o ile im nie pomożecie przyjść do Mnie. 
 
Krucjata, Misja Mojej reszty Kościoła na ziemi, będzie taką samą próbą sił, jak 
krucjaty w średniowieczu. Nie będzie ona jednak zaangażowana w walkę w sensie 
fizycznym, kiedy to armia prowadzi normalne działania wojenne. 
 
Chociaż niektóre wojny zostaną wywołane, to jednak ta wojna będzie natury 
duchowej, ponieważ powstaną miliony grup modlitewnych, co osłabi moc 
antychrysta. 
 
Owe modlitwy zostały spisane w Niebiosach i niosą w sobie obietnice niezwykłych 
Łask. 
 



Mają one tylko jeden cel, a mianowicie uratowanie każdej z dusz; każdego dziecka; 
każdego wyznania; każdej płci; każdej religijnej wspólnoty oraz ateistów. To jest 
Moje największe pragnienie. 
 
Wy, Moi uczniowie, znajdujecie się pod Moim kierownictwem. Łaski, które na was 
wylewam, już przynoszą owoce. Wkrótce moce, których udzielę przez Łaski 
płynące z odmawiania Krucjat Modlitwy, przyciągną tysiące nowych dusz. 
 
Może was zastanawia, jak taka mała grupa modlitewna może doprowadzić do takich 
nawróceń? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ jesteście chronieni przez Mojego Ojca 
i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, zdołacie odnieść sukces. Nie zaznacie 
niepowodzenia. I chociaż doświadczycie wielu komplikacji i sporów, jak i 
konfliktów wewnętrznych, czego w takiej działalności należy się spodziewać, Ja 
zawsze będę u waszego boku. 
 
Pamiętajcie, obecnie przygotowujemy się na wypadek kryzysu wśród Moich 
biednych, wyświęconych sług, będącego rezultatem nadchodzącej schizmy, która 
wybuchnie w chrześcijańskich Kościołach. 
 
Tak więc, mimo że reszcie armii będą przewodzić kapłani i inny kler chrześcijański, 
pojawi się wiele sług świeckich, gdyż będzie to okres, w którym zabraknie 
kapłanów. 
 
Wy, Moi uczniowie, będziecie musieli gromadzić i przechowywać Hostie Komunijne, 
gdyż będą one trudno dostępne. Ci  z was, którzy są katolikami, będą musieli 
odprawiać Msze w miejscach schronienia lub w bezpiecznych kościołach. 
 
Zostanie podjęta akcja — podobna do prześladowań Żydów w nazistowskich 
Niemczech — aby wykorzenić tak zwanych zdrajców Nowego Światowego Kościoła, 
o którym wam powiedzą, że zajął on miejsce wszystkich religii. 
 
Zostaniecie oskarżeni o pohańbienie Mszy i nowo wprowadzonego jej obrządku, w 
którym Ja nie będę obecny w Najświętszej Eucharystii i który będzie ohydą w 
Oczach Mojego Ojca. 
 
Moje Ciało i Krew będą obecne na Mszach odprawianych w tych ośrodkach i 
miejscach schronienia, gdzie wy będziecie deklarować wierność Przeistoczeniu, aby 
sprawić, żeby Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy Świętej został zaakceptowany 
przez Mojego Ojca. 
 
Będę was nadal pouczał, podczas kiedy wy będziecie wszędzie dookoła świata 
zakładać Grupy modlitewne Jezus dla ludzkości. 
 
Wiele z nich formuje się każdego dnia. Dziękuję tym, którzy podążyli za Moimi 
wskazówkami i okazują posłuszeństwo. 
 
Pokój z wami. Musicie nabrać więcej ufności. Uwolnijcie się od strachu, jako że nie 
pochodzi on ode Mnie. Rozrastamy się teraz i rozprzestrzeniamy do każdego 
zakątka ziemi. Wkrótce wszyscy pójdą w te ślady — i kiedy tak się stanie, modlitwy 
odmienią świat dzięki nawróceniu. 
 



Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony tym, że z miejsca 
odpowiedzieliście Mi poprzez tę ważną Misję, największą z misji mających na celu 
przyprowadzenie wszystkich grzeszników do domu Ojca i zachowanie ich od wpływu 
i pokus bestii. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.13, 17.00 
 
Ukoronowanie cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symbolem na czasy 
ostateczne 
 
Moja wielce umiłowana córko, ukoronowanie cierniem podczas Mojego 
Ukrzyżowania jest symbolem na czasy ostateczne. 
 
Jako że Kościół jest Moim Ciałem na ziemi, więc także on zostanie ukoronowany 
cierniami boleści, jak to miało miejsce w czasie Mojej drogi na Kalwarię. Korona 
Cierniowa oznacza Głowę Mojego Świętego Kościoła na ziemi. Papież Benedykt 
wiele będzie cierpiał, ponieważ będzie prześladowany za mówienie Prawdy. 
 
Zmiażdżą go jako Głowę Mojego Kościoła i nie zostanie mu okazane żadne 
miłosierdzie. Opozycja szybko się podniesie, kiedy zostanie podane do wiadomości, 
że nie posiada on już znaczenia. 
 
Ci, którzy o sobie stwierdzą, że są bardziej nowocześni w swoim podejściu do 
głoszenia słowa Bożego, dokonają na niego zamachu i wykpią jego słowa. Wtedy 
Głowa Mojego Kościoła zostanie wymieniona na głowę węża. 
 
Chłosta biczowania, którą Ja wycierpiałem w czasie Mojego Ukrzyżowania, zostanie 
odtworzona na nowo w Moim Katolickim Kościele. Wąż obecnie działa już szybko, 
ponieważ próbuje pożreć Moje Ciało — Mój Kościół na ziemi. Potem wszystkie 
chrześcijańskie kościoły zostaną pochłonięte i zmuszone, by czcić fałszywego 
proroka jako prawą rękę bestii. 
 
Chociaż wielu z was może napawać to lękiem, pamiętajcie jednak, że wasze 
modlitwy opóźniają takie wydarzenia oraz w wielu wypadkach łagodzą  zaistniałą 
sytuację.  
 
Modlitwy — wystarczająca ich ilość — opóźnią oddziaływanie złego na ziemi i je 
osłabią. 
 
Modlitwa jest lekarstwem przeciw prześladowaniom zaplanowanym przez złe 
grupy, znajdujące się pod wodzą szatana. Za sprawą nawróceń i waszych modlitw, 
Moi uczniowie, wiele z tego może zostać anulowane. Modlitwa może zniszczyć tę 
nikczemność. Modlitwa może nawrócić i nawróci ludzkość. Potem, jeżeli 
wystarczająca ilość dusz podąży za Mną, wszystko stanie się łatwe. Wtedy przejście 
do Mojego Nowego Raju będzie łagodniejsze. 
 
Wasz Jezus 
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.14, 20.30 
 
Pewne wydarzenia, dotyczące tych kościołów, które Mnie czczą, zaczną się 
ujawniać w świecie  
 
Moja droga, mistyczna oblubienico, Moja wielce umiłowana córko, próby, przez 
które przeszłaś, obdarzyły cię nową siłą i oraz zapałem, jaki jest  potrzebny do 
tego, aby serca wielu zostały dotknięte. 
 
Jest to dla Mnie jedna z możliwości, aby dotknąć dusz tych, którzy potrzebują 
Moich Łask. Dokonam tego dzięki tej twojej pracy, którą dla Mnie wykonujesz, tak 
że nawrócenie szybko się rozprzestrzeni. 
 
W tym czasie pewne wydarzenia, dotyczące tych kościołów, które Mnie czczą, 
zaczną się ujawniać w świecie. 
 
Schizma w Moim Katolickim Kościele zostanie wkrótce publicznie ogłoszona. 
 
Kiedy to nastąpi, rozlegnie się aplauz dla tych, którzy odszczepili Prawdę Mojego 
Nauczania od Przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca. 
 
Planowanie i koordynacja tego wielkiego spisku pochłonęła sporo czasu, ale już 
niedługo obwieszczą oni tę schizmę w mediach światowych. 
 
Wielu, krzycząc wniebogłosy, przedstawi kłamstwa, skierowane nie tylko przeciwko 
prawom ustanowionym przez Moje Nauczanie. To, czego oni tak naprawdę chcą, to 
jest stworzenie nowego boga. Nowy przywódca Mojego Kościoła będzie promowany 
w taki sam sposób, jak promuje się wysokich rangą polityków przed wyborami. 
 
Będą chcieli was przekonać, żebyście uwierzyli, że Słowa pochodzące z przeszłości 
są oszustwem. Potem powiedzą wam, żebyście w nie nie wierzyli. Zmienią to, jak 
należy żyć Moimi Naukami, oraz to, jak należy Mnie czcić. 
 
Zepchną Moje Przykazania na pobocze i zaczną wynosić na piedestał prawa ich 
własnego wymysłu.  
 
Zmienią swoje uroczyste śluby, aby usprawiedliwić swoje uczestnictwo w 
budowaniu nowej świątyni — nowej świątyni poświęconej sprawowaniu władzy 
przez fałszywego proroka. 
 
A wtedy nie będą już dłużej Moimi sługami, gdyż przejdą na drugą stronę i będą 
oddawać hołd fałszywemu prorokowi. 
 
Zaczną modlić się do fałszywego boga, zastosowawszy całkiem nowy pomysł,  który 
pozwoli im na anulowanie pewnych przykazań Bożych i zastąpienie ich innymi, 
które są obsceniczne w Moich Oczach. 
 
Oto kieruję Moje ostrzeżenie do tych kapłanów pomiędzy wami, którzy odejdą z 
Kościoła Katolickiego. 
 



Jeżeli nie będziecie we Mnie w pełni pokładali waszego zaufania, wasz umysł 
będzie skłonny, aby wierzyć kłamstwom. A kiedy zaufacie przewrotnym 
przywódcom, popadniecie w okropny grzech. Będziecie oddawali cześć bestii, która 
zbezcześci Mój Kościół, wciskając koronę cierniową na jego głowę, Głowę Mojego 
prawdziwie Świętego Namiestnika, Papieża Benedykta. 
 
Kiedy będziecie usługiwać bestii, przypłacicie to straszliwym cierpieniem, gdyż 
będzie to obrabowywanie Boga z Jego dzieci. Powróćcie do swoich prawdziwych 
korzeni. Nie dopuśćcie, aby Mój Kościół został zbezczeszczony grzechami, co jest 
planowane przez ludzi, którzy chcą zniszczyć chrześcijaństwo i inne religie, które 
czczą Mojego Ojca. 
 
A wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy okażecie nieposłuszeństwo waszym świętym 
ślubowaniom, odłączycie wasze serca ode Mnie, a w tym czasie ci oszuści skradną 
wasze dusze. 
 
Największym zaś grzechem, jaki jesteście gotowi popełnić, jest czczenie 
fałszywego boga. Obwieszony kosztownościami, będzie on czarujący, subtelny oraz 
będzie posiadał z pozoru dobrą znajomość Nauczania pochodzącego z Księgi Mojego 
Ojca. Ulegniecie jego urokowi. A on tak przekręci Moje Nauczanie, że stanie się 
ono herezją. 
 
Ta religia, ta alternatywa do Bożej Prawdy — jest bezwartościowa. Jednak będzie 
ona pełna zewnętrznego uroku, miłości i cudowności, a odziana w nową pozłotkę i 
drogocenne kamienie, zajaśnieje na wszystkich ołtarzach jako nowa jedna 
światowa religia. 
 
Owym wiernym kapłanom powiadam: Pobłogosławię was takimi Łaskami, że zawsze 
będziecie rozumieli Prawdę. 
 
Tacy idole, którzy będą wam przedstawiali prawdę, są jak popiół. Zrobieni są z 
drewna. Są niczym. Nie posiadają żadnego znaczenia. Nie darowują żadnych łask. 
Bóg, Jedyny Prawdziwy Bóg — nie będzie po prostu obecny w ich kościołach. 
Jedynie Żywy Bóg może być obecny. 
 
Kiedy Bóg Ojciec stanie się świadkiem tej ostatecznej obelgi, wygna tych, którzy 
reanimowali te pogańskie praktyki. Następnie zażąda On wyjaśnienia od tych, 
którzy spowodowali schizmę w Jego Świętym Kościele na ziemi — od tych samych 
sług, którzy tak arogancko odrzucają Słowo Boże, odżegnując tak lekkomyślnie się 
od Boga. 
 
Kiedy spotkają Mnie twarzą w twarz w czasie Ostrzeżenia, dowiedzą się, jak bardzo 
zranili Mojego Ojca. Żadna będąca przy życiu osoba ani żaden wyświęcony sługa nie 
posiadają steru kontroli, ponieważ jest tylko jeden Mistrz. Tylko jeden Bóg. Oni 
wprowadzają bożka uczynionego ręką człowieka. I choć on nie istnieje, to jednak 
ukradną Mi Moją owczarnię. Zostaną im dane wszelkie łaski i okaże im się wiele 
cierpliwości. Jeżeli nie okażą skruchy, zostaną zniszczeni. 
 
Każdy z was będzie musiał zapłacić za każdą duszę, którą dla Mnie utraciliście. 
 
Wasz Jezus 



  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.17, 19.00 
 
Mam wiadomość, którą muszę przekazać narodowi amerykańskiemu 
 
Moja wielce umiłowana córko, mam wiadomość, którą muszę przekazać narodowi 
amerykańskiemu. 
 
Moi najmilsi wyznawcy, musicie teraz zważyć na Moje Święte Słowo i Mnie 
posłuchać. 
 
Czekają was wielkie prześladowania z powodu grzechów waszych rodaków oraz 
grzechów tych pośród was, którzy kształtują wasze prawa aborcyjne. Ten 
największy z grzechów, jakiego jesteście po milionkroć winni, wielokrotnie 
przeszywał Moje Serce niczym mieczem. 
 
Grzechy waszej niemoralności i wasza miłość do materialnego bogactwa głęboko 
Mnie obrażają. Nie jesteście wobec Mnie na tyle wierni, na ile jest to od was 
wymagane. Ci z was, których drogi rozminęły się z Prawdą, muszą Mnie wezwać, 
abym mógł otworzyć im oczy. 
 
Kocham wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale obawiam się, 
że grzech wyszczerbił już tak szeroki klin, że wielu z was wpadnie w otchłań 
rozpaczy; chyba że zaakceptujecie Istnienie Boga. 
 
Jest ważne, abyście się gorąco modlili, ponieważ szatańska moc przeniknęła do 
przepisów waszego prawa. Przepisów, z których większość zostanie wprowadzona 
przez waszych ateistów i które będą odrazą w Oczach Mojego Ojca. 
 
O, jakże szlocham z powodu oszustwa, które jest wam demonstrowane. Moi biedni, 
wyświęceni słudzy pomiędzy wami zostaną rozgniecieni jak insekty pod stopami 
tych przywódców, którzy wypierają się Mnie, waszego Jezusa. 
 
Oto nadszedł czas, kiedy modlitwa musi stać się waszym codziennym celem, tak 
aby wasz naród mógł zostać ocalony i zaliczony w poczet Moich dwunastu narodów 
w Nowym Raju. 
 
Oto Krucjata Modlitwy (85) O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki 
oszusta 
 
O drogi Jezu, otocz nasz naród Swoją drogocenną opieką. 
Wybacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym. 
Dopomóż narodowi amerykańskiemu powrócić do Boga. 
Nakieruj jego umysł ku Prawdziwej Ścieżce Pańskiej. 
 
Odemknij zatwardziałe serca, 
tak aby mogły powitać Twoją Dłoń Miłosierdzia. 
Dopomóż naszemu narodowi, aby sprzeciwił się bluźnierstwom, 
które mogą zostać nam narzucone, 
aby nas zmusić do wyparcia się Twojej Obecności. 



 
Błagamy Ciebie, o Jezu, ocal nas i ochroń od wszelkiego zła, 
i zamknij nasz naród w Swoim Najświętszym Sercu. 
Amen. 
 
Chodź, Mój narodzie, i nigdy się nie bój otwarcie okazywać miłości, jaką Mnie 
obdarzasz; inaczej odwrócisz się od swego chrześcijańskiego rodowodu. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.21, 18.45 
 
Najświętsza Maryja Panna: Musicie się modlić, aby te nędzne dusze, które 
kontynuują krzyżowanie Mojego Syna, porzuciły grzech 
 
Moje dziecko, wszystkie Moje dzieci, które miłują Mojego Syna, muszą zjednoczyć 
się w modlitwie  w tym czasie, kiedy świat ogarniają konflikty. 
 
Musicie się modlić, aby te nędzne dusze, które kontynuują krzyżowanie Mojego 
Syna, porzuciły grzech i błagały Mojego Syna, aby im wybaczył. 
 
Pozostało mało czasu, a tylko ci w stanie łaski uświęcającej mogą wkroczyć do 
Królestwa Mojego Syna. 
 
Podczas gdy wcześniej trzeba było wielu lat modlitw i ofiar oraz zawierzania się 
Mnie, waszej Błogosławionej Matki, to teraz pozostało już wam niewiele czasu, aby 
szukać odkupienia. 
 
Módlcie się gorąco, Moi mali, za tych, którzy znieważają Mojego Syna i zniesławiają 
Mojego Ojca, Boga Najwyższego. 
 
Tak wielu odwróciło się plecami do Boga. Diabłu udało się zamienić ich serca w 
kamienie. 
 
Tylko niektórzy szanują życie, które zostało ofiarowane Bożym dzieciom. Wasze 
życie znajduje się w Bożych Rękach. Każdy, kto ingeruje w to Boże Dzieło — 
zostanie ukarany. 
 
Moje dziecko, musisz wezwać tych wszystkich, do których dotarła Księga Prawdy, 
aby modlili się do Mnie, Matki Zbawienia. Zostało Mi bowiem powierzone zadanie, 
aby pomóc Mojemu Synowi w ratowaniu ludzkości. 
 
Pozwólcie Mi sobie dopomóc, dzieci, w rozpoznaniu w waszych sercach z jasnością i 
miłością drogi do Mojego Syna. 
 
Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która uniemożliwia wam waszą podróż ku 
Miłosierdziu Mojego Syna. 
 
Pamiętajcie proszę, że Mój Syn wszystko przebacza. Kocha On wszystkie Boże 
dzieci, niezależnie od tego, jak one Go zadręczają. 



 
Wszystko, co musicie uczynić, to zwrócić się do Niego i Go poprosić, aby Jego 
Miłosierdzie blisko was ku Niemu przywiodło. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy obrazili Mojego 
Syna, bezczeszcząc  Jego Kościoły, ponieważ oni potrzebują waszej pomocy. 
 
To są stracone dusze i muszą zostać sprowadzone z powrotem na Łono Mojego 
Syna. Inaczej złamałoby Mu to Jego Serce. 
 
Dziękuję wam, że odpowiadacie na to wezwanie z Niebios. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.21, 23.30 
 
Połowa nie zejdzie z drogi Prawdy. Druga połowa Prawdę zafałszuje 
 
Moja wielce umiłowana córko, przy każdym surowo brzmiącym Orędziu, które 
przekazuję wszystkim Bożym dzieciom, zawsze należy pamiętać, że Moja Miłość 
jest Miłosierna. 
 
Moja cierpliwość nie ulega wyczerpaniu i ocalę każdego, kto przyzywa Mojego 
Miłosierdzia, niezależnie od tego, jak ciężkie są jego grzechy. 
 
O, jakże tęsknię, aby uwolnić wszystkich z kleszczy oszusta, który zaciska swoją 
pętlę na każdej duszy, którą uwiódł, tak iż wielu jest bezsilnych wobec jego mocy. 
 
Niech każdy człowiek do końca to zrozumie. Jeżeli ktoś zaprzedał dobrowolnie swą 
duszę szatanowi, szatan nie pozwoli mu się od tego uwolnić. Jedynie Ja mogę was 
wyzwolić. 
 
Kiedy te dusze, które są dla Mnie stracone z powodu grzesznego życia, jakie wiodą, 
spróbują odmienić swoje zachowanie, to one także będą toczyć walkę przeciwko 
bestii. Ponieważ bestia czuje się pokrzywdzona i jest kąśliwa. 
 
Dla wielu, nawet dla tych oddanych Mnie, ich Jezusowi, będzie on (szatan) od 
czasu do czasu jak cierń, wbity pod żebro. Nic go nie zaspokoi, zanim nie 
ulegniecie jednej z jego pokus, które się od siebie różnią w zależności od osoby, do 
której są adresowane. 
 
Ponieważ każdy jeden z was jest grzesznikiem i takim pozostanie do czasu, aż nie 
oczyści się z grzechu, przyjmijcie grzech za stan faktyczny, ale z nim walczcie. 
 
Ci z was, których łączy ze Mną szczególna zażyłość, wiedzą, że zawsze mogą ufać 
Mojemu Miłosierdziu. 
 



Wiecie, jak ważne jest utrzymywanie ze Mną codziennego dialogu. Można po prostu 
prowadzić ze Mną pogawędką podczas waszego dnia pracy. Jest to idealny czas na 
to, by składać Mi małe ofiary. 
 
Kiedy was ktoś rani, ofiarujcie to cierpienie Mnie, tak abym dzięki temu mógł 
ocalić dusze. 
 
Kiedy odczuwacie niepokój z powodu nadchodzących trudności i nie macie nad 
tym żadnej kontroli, musicie Mi pozwolić, abym odebrał wam owo brzemię. 
 
Wielu ludzi pracuje ciężko, długimi godzinami, zarówno w domu jak i poza domem. 
Wszystko, o co was proszę, to abyście w waszych myślach zwrócili się do Mnie, 
kiedy potrzebujecie wsparcia i pomocy, gdyż Ja odpowiem na waszą modlitwę. 
 
Popełnilibyście błąd, gdybyście kiedykolwiek myśleli, że możecie ze Mną rozmawiać 
tylko w czasie waszego pobytu w Kościele albo przed lub po otrzymaniu 
Sakramentów Świętych. Jestem obecny w każdej przemijającej chwili dnia. 
Odpowiadam na każdą prośbę, jeżeli jest ona zgodna z Moją Świętą Wolą. 
 
Moi umiłowani uczniowie, jesteście wszyscy dziećmi Bożymi. Zjednoczę was, naród 
za narodem, przynosząc pokój i jedność pośród chaosu, który nastąpi. 
 
Pozwólcie Mi zaprowadzić się do Mojej Świętej Rodziny, a zostaniecie umocnieni. 
 
I wtedy powstaniecie i będziecie parli naprzód, aby — odrodzeni i z nowym 
entuzjazmem — przewodzić Mojej armii, która w wielu krajach nie została jeszcze 
uformowana. 
 
Zachowajcie wierność Moim wskazówkom. 
 
Proszę, rozprzestrzeniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie wolno jej 
sprzedawać. Musi być ona dostępna dla każdego. Przekazujcie jej kopie tym 
wszystkim, którzy potrzebują ochrony. 
 
Podział pomiędzy wiernymi wyznawcami — tymi, którzy akceptują Księgę Mojego 
Ojca, Najświętszą Biblię, i tymi, którzy chcą zmienić Prawdę — jest na progu 
pogłębienia się. 
 
Połowa nie zejdzie z drogi Prawdy. 
 
Druga połowa Prawdę zafałszuje. 
 
Uczynią to, aby wyjść na przeciw ich własnym politycznym i osobistym 
motywacjom, które będą się skrywały pod płaszczykiem stosowanych przez nich 
frazesów. 
 
Prawda wkrótce zostanie zdeklarowana jako kłamstwo, a Bogu przypisze się 
winę. 
 
Lekceważąco ogłoszą, że prawa ustanowione przez Mojego Świętego Namiestnika są 
przestarzałe i nie pasują do nowoczesnego społeczeństwa. 



 
Każdy ich przebiegły argument będzie kolidował bezpośrednio z Prawem Bożym, a 
wszystko będzie się sprowadzało do tego: 
 
Ludzie ci chcą wprowadzić prawa legalizujące grzech. Oni nie kochają Boga. 
Twierdzą wprawdzie, że kochają, a przy tym wielu z tych, którzy promują takie 
prawa, jest ateistami, jednak nie ujawniają oni swoich prawdziwych przekonań. 
 
Wiele z ich planów zawiera w sobie anulowanie praw chrześcijańskich. 
 
Z jednej strony tolerują oni prawa, które pozwalają kobietom, aby usuwały płody 
ze względu na wybór stylu życia. (Z drugiej) argumentują, że mają wolny wybór, 
choć przecież ich argumenty uwzględniają jedynie potrzeby matki, a nie dziecka. 
 
Wiele kobiet — po tym jak zniszczą w ten sposób życie — będzie przeżywało 
udrękę. Wiele odczuje ból utraty, ponieważ w swych sercach będą wiedziały, że 
życie, które zniszczyły, zostało stworzone przez Boga. 
 
Aby osiągnąć legalizację aborcji, będą stosowane wszelkie mocne i przekonywające 
argumenty. Każdy podstęp zostanie użyty, aby zyskać w tej sprawie poparcie, a to 
zakończy się tym, że aborcja zostanie wszędzie wprowadzona. 
 
Za ten grzech — zniszczę wasze kraje. 
 
Grzech aborcji sprawia wielki ból Mojemu Ojcu i On nie pozwoli, aby to tak trwało 
nadal. 
 
Narody, które aborcję próbują nieodmiennie umożliwić większej ilości kobiet i 
które promują ją jako dobrą rzecz, zostaną usunięte i zostaną zgromione karą, po 
której mogą się już nie podnieść. 
 
Będą one winne grzechu morderstwa i będą należeć do pierwszych grup, które będą 
cierpieć ból w czasie Ostrzeżenia. 
 
Bóg nie pozwoli wam tykać się życia, które On stwarza. 
 
Jego kara zostanie wam wymierzona w postaci trzęsień ziemi, wiele zaś narodów 
będzie nadal otrzymywać karę za karą, aż do Dnia Pańskiego. 
 
Aborcja i morderstwo będą tymi dwoma grzechami, za które Mój Ojciec zrzuci 
surowe kary na ten świat. 
 
Grzech, Moi uczniowie, jest czymś w rodzaju zmazy, która kładzie się cieniem na 
wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie łaski, ten grzech się 
pomniejsza. Im częściej przyjmujecie Sakramenty Komunii Świętej i Spowiedzi, 
tym więcej łask otrzymujecie.   
 
Tym, którzy codziennie uczęszczają na Mszę, przydzielone są bardzo szczególne 
łaski. Gdyż to wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przekroczycie Bramy Mojego 
Raju. 
 



Chodźcie teraz i pozostańcie ze Mną jeszcze trochę dłużej. Pogawędźcie ze Mną. Ja 
lubię niewymuszone pogawędki (chat), to zbliża Mnie do was. Tęsknię za wami. 
Tęsknię za intymnością, jakże Ja jej pragnę, abyście mogli znaleźć się bliżej Mnie. 
 
Możecie zbudować ze Mną wspaniały związek, po prostu najpierw ze Mną się 
zaprzyjaźniając. Potem budowana będzie nasza miłość, aż do takiej chwili, kiedy 
wasze serce będzie rozsadzać miłość do Mnie, a Moje do was. 
 
To nie jest skomplikowane. Aby zacząć wszystko od nowa, od początku, aby 
przygotować się na Moje Nowe Królestwo  — zacznijcie już teraz. Wezwijcie Mnie. 
 
Jeżeli Mnie kochacie, wkrótce Mi zaufacie, a to doprowadzi do oczyszczenia waszej 
duszy. Będziecie szczęśliwsi, ogarnie was pokój i nic, co należy do świata 
zewnętrznego, nie będzie miało dla was znaczenia, poza bólem płynącym z 
grzechu, którego będziecie świadkami. 
 
Jestem tu blisko. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość była w stanie Mnie 
prawidłowo rozpoznać. 
 
Kocham was. 
 
Wasz Jezus   
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.22, 19.00 
 
Bóg Ojciec: Oferuję wam najdoskonalszą przyszłość 
 
Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dziś na ziemię w nadziei, że 
poruszy ono serca Moich dzieci. 
 
Wy, którzy Mnie nie znacie — a istnieje wielu takich, którzy obawiają się do Mnie 
zbliżyć — powinniście się dowiedzieć, że pragnę zabrać was do Królestwa Mojego 
Syna. 
 
Ja Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który w spuściźnie ofiarował wam Dar 
Zbawienia.  
 
Nie wolno wam odrzucać tego Daru, gdyż został on po to przekazany ludzkości, aby 
mogła ona na nowo się zjednoczyć, by cieszyć się Rajem, który w pierwszym 
rzędzie dla niej został stworzony. 
 
Oto jest czas nadejścia Dnia Pańskiego, a wy, Moje dzieci, na ten wielki dzień 
jesteście przygotowywane. 
 
Czas Mojej Boskiej Interwencji wkrótce nadejdzie, tak abyście mogli zostać 
ocaleni i wkroczyć do bram Królestwa Mojego Syna. 
 
Kiedy te proroctwa, przepowiedziane w Mojej Świętej Księdze, zaczną się spełniać, 
wtedy w końcu zaakceptujecie Prawdę. 
 



Prawda, której ujawnienie obiecałem ludzkości na te czasy, jest wam obecnie 
przekazywana. 
 
Dlaczego — możecie postawić takie pytanie — Ja miałbym przekazywać ponownie 
Prawdę Mojego Świętego Słowa? 
 
Dzieje się tak, gdyż w świecie tak niewielu wierzy dziś w Moje istnienie. Oni nie 
liczą się już z Moimi Dziesięcioma Przykazaniami.  
 
Arogancja zastąpiła pokorę pośród Moich dzieci, włączając w to wielu z 
wyświęconych sług, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu 
odrzuciło Prawdę Mojego Słowa, a nawet więcej — nigdy nie zostali pouczeni o 
sensie ich życia na ziemi. 
 
Tak wiele dusz może obecnie zostać zbawionych za przyczyną Mojej Miłości i 
dlatego też udzieliłem wam przez Mojego umiłowanego Syna wskazówek co do 
tego, czego od was oczekuję. 
 
Obejmijcie Prawdę. Przypomnijcie tym, którzy są wam bliscy, o Mojej Wspaniałej 
Miłości do Moich dzieci. 
 
Jak każdy dobry Ojciec — ostrzegam Moje dzieci o nadchodzących 
niebezpieczeństwach. 
 
Nigdy nie pozwolę im na ślepo wkroczyć w pajęczynę oszustwa, która opadła na 
ludzkość niczym sieć rybacka na niczego niespodziewającą się ławicę ryb. 
 
Nie dopuszczę, aby ci, którzy próbują zatrzymać Moje Święte Słowo, dopięli swego 
albo aby dopięli swego ci, którzy próbują doszukiwać się błędu w Słowie Mojego 
Syna. Nie zaniedbam także Mojego obowiązku ostrzeżenia Moich dzieci o karach, 
które je czekają, jeżeli nadal kontynuować będą obrażanie Mnie przez ich 
nieodpowiedni stosunek do bliźnich. 
 
Ja Jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za zgromadzenie Moich dzieci na 
nowo i użyję wszystkich możliwych środków, aby ocalić je od krzywdy.  
 
Szatan i jego oddani mu wyznawcy użyją wszelkich możliwych podstępów, aby nie 
dopuścić do tego, abyście usłyszeli Prawdę. 
 
Oto co uroczyście przyrzekam: Zostaniecie błyskawicznie porwani w Moje 
Ramiona i pod ochronę Wspaniałego Miłosierdzia Mojego Syna. 
 
Walka o dusze już się rozpoczęła, chociaż to nie jest może dla wielu z was 
oczywiste. 
 
Abyście mogli cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie uchwycić Moją 
Rękę, którą do was wyciągam. Nie lękajcie się, gdyż Ja — Moją Pieczęcią — chronię 
wszystkich, którzy oddają cześć Mnie, ich Ojcu Przedwiecznemu, i Mojemu 
Najdroższemu Synowi. 
 



Usłyszcie Moje Wołanie. Pozostańcie silni. Zatkajcie uszy na podszepty bestii, kiedy 
posługuje się ona duszami poplamionymi grzechem pychy, by Mi was odebrać.  
 
Oferuję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucać tego Raju, gdyż 
jest to wasze dziedzictwo. Ilu z was na tym świecie odrzuciłoby wielki spadek? 
Bardzo niewielu. Nie róbcie tego błędu i nie odwracajcie się do tego Daru plecami. 
 
Ten, kto próbuje was powstrzymać, potrzebuje waszych modlitw, gdyż Ja kocham  
wszystkie z Moich dzieci.  
 
Ja, wasz Ojciec, sprawię, że Mój wspaniały plan rozgłoszenia Powtórnego 
Przyjścia Mojego Syna — nie zostanie opóźniony. 
 
Przyjdźcie  do Mnie przez Mojego Syna, a niczego nie będziecie pragnąć. Kocham 
was. Płaczę nad wieloma z was, zbyt upartymi, aby dostrzec, że jest to 
rzeczywiście wołanie z Nieba — obietnica, aby was przygotować do Nowej Ery 
Pokoju. 
 
Wasz umiłowany Ojciec 
Bóg Najwyższy 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.23, 21.45 
 
Nie lękajcie się Mojego Słowa, o Moi umiłowani kapłani i wyświęceni słudzy 
 
Moja wielce umiłowana córko, prześladowanie wobec Moich proroków i wizjonerów 
obecnie się nasila, ponieważ wzrasta opozycja przeciwko tym orędziom. 
 
Powiadam wam, a w szczególności Moim umiłowanym kapłanom i wyświęconym 
sługom, nie lękajcie się Mojego Słowa. Strach i niepewność, których doświadczacie, 
nie pochodzą ode Mnie. A jeżeli one nie pochodzą ode Mnie, to musicie zapytać 
samych siebie: Skąd one w takim razie pochodzą? 
 
Moje Święte Słowo zawsze napotyka na sprzeciw. 
 
Podczas Mojego pobytu na ziemi żyjący w tamtym czasie kapłani, faryzeusze czynili 
wszystko, co możliwe, aby wywoływać ze Mną sprzeczki. Próbowali przy każdej 
okazji łapać Mnie na błędzie, zadawać Mi takie podchwytliwe pytania, abym musiał 
zaprzeczyć Słowu Bożemu; ale to im się nie udało. 
 
Milczałem, kiedy próbowali wydobyć ode Mnie odpowiedź na pytania, wiedząc, że 
nie jestem gotów, by na nie odpowiedzieć. 
 
Zauważcie, że chociaż praktykowali oni swoją religię, odprawiali zawiłe ceremonie, 
wystrojeni w kosztowne szaty — to jednak brakowało im jednej rzeczy. Nie 
posiadali oni ani grama pokory, ponieważ błędnie sądzili, że z powodu ich funkcji, 
pełnionych przez nich jako wyświęconych sług, stoją oni ponad ich braćmi. 
 
Przemawiali, wygłaszali kazania i prezentowali Święte Słowo Mojego Ojca — niczym 
prorocy — w miejscach publicznych. A jednak w rzeczywistości nie zrozumieli oni 



obietnicy złożonej przez Mojego Ojca, jak i pouczeń, które On im przekazał za 
pośrednictwem proroków. Nie pojęli, że czas na przyjście obiecanego Mesjasza 
miał miejsce w podczas ich własnego życia. 
 
Wierzyli, że wydarzenie to nastąpi w przyszłości. 
 
Odczuwali dezorientację z powodu Moich odpowiedzi, Mojego nauczania i prostego 
życia, które wiodłem. A jednak przyciągałem ich do siebie i powracali do Mnie 
ciągle na nowo i na nowo, rzucając Mi wyzwanie. 
 
Następnie poczuli się zagrożeni z powodu Mojej wiedzy na temat spraw duchowych, 
faktowi temu nie mogąc zaprzeczyć. 
 
Zadręczali Mnie. Odpowiadałem na ich pytania zgodnie ze Świętą Wola Mojego 
Ojca. Zachowywałem jednak milczenie, kiedy, będąc w stanie wściekłości, wytykali 
Mnie palcami. 
 
Pomimo całej ich wiedzy co do Słowa Bożego, jaką się chlubili, wpadli w 
zastawioną przez diabła pułapkę. Uwierzyli, że ich wiedza przewyższa Moją. 
 
Stworzyli wielostopniową hierarchię kościoła, która przypominała monarchię 
królewską. Król, którego czcili, to nie był Bóg, ale ich własny król, mianowany 
przez nich samych. Warstwa wyższa posiadała niewielki kontakt ze zwykłymi 
sługami (warstwy niższej), a przecież to właśnie oni zarządzali ich plemionami. 
Jeśli zaś idzie o biednego, zwyczajnego człowieka — to dla takich mieli mało 
czasu.  
 
O, jak obrazili oni Mojego Ojca. O, jak oni Mnie dręczyli. Ręce ich splamione były 
krwią wielu, a jednak udało im się w oczach opinii publicznej pozostać bez 
skazy. 
 
Ich wykształcenie sprawiło, że wierzyli, że tylko oni potrafią prawidłowo 
interpretować Pismo Święte. Moje Słowo zostało uznane za herezję. 
 
Prawda dzisiaj jest taka sama. Tak niewielu z Moich wyświęconych sług jest 
przygotowanych na Moje Powtórne Przyjście. Ich certyfikat wyświęconych 
duchownych może stać się przyczyną podziału, na który Ja nie udzielam 
zezwolenia. 
 
Ci wykształceni mężowie teologii, mający za sobą wiele lat studiów nie potrafią 
zrozumieć Mojego Nauczania, proroctw czy też sposobu, w jaki Ja się wysławiam. 
 
Ci z was, którzy kwestionują Moje Słowo lub próbują wyszukiwać rozbieżności, 
porównując Moje Słowo do swojej własnej, wybrakowanej wiedzy na temat Pisma 
Świętego —  musicie natychmiast tego zaprzestać. 
 
Czyż niczego się nie nauczyliście? Czy nie uznajecie tego, że czas jest blisko i że Ja 
was przygotowuję? 
 
Ta Moja Misja przygotowania was do Mojego Powtórnego przyjścia ma wielu 
wrogów. 



 
Te ataki są zjadliwe. Każdy etap, każdy narożnik, każdy krok, który podejmuję 
poprzez te orędzia, napotykają na przeszkody. 
 
Jeżeli nie akceptujecie Mojej Obietnicy, że powrócę ponownie, to musicie sami 
sobie zadać pytanie: To w Imię Boże — jak przejawia się Moja rola? Czy po prostu 
oznacza ona udzielanie Sakramentów Świętych? Nie, to nie jest tylko ta rola, do 
której zostaliście powołani. 
 
Jeżeli atakujecie Moje Orędzia w taki sposób, jak to robicie, sprawiacie, że 
szlocham ze smutku i rozczarowania. 
 
Czyżbyście nie zostali ostrzeżeni, by nieustannie czuwać, ponieważ nie znacie dnia 
ani godziny Mojego powrotu? Nadszedł dla was czas, abyście przebudzili waszego 
ducha, czytali Słowa zawarte w Księdze Mojego Ojca, a następnie modlili się, abym 
was pobłogosławił darem rozeznania. 
 
Tym z was, którzy Mnie nie przyjmują ze względu na ostrożność i zaniepokojenie, 
że to mogę nie być Ja, wasz Jezus, który tu przemawia — tym z was wybaczam. 
Rozumiem, jak to jest (dla was) trudne, z czasem jednak odczujecie, że Moja 
Miłość was otula. 
 
Wy natomiast, którzy odmawiacie, aby Mnie posłuchać — jesteście w tym 
wypadku winni grzechu pychy. 
 
Ci z was, którzy publicznie potępiają Moje Słowo, rozdzierają je i twierdzą, że 
Moje Orędzia pochodzą od złego — jesteście dla Mnie straceni. Pomimo waszego 
aroganckiego przekonania, że wasza pochodząca z książek wiedza w sprawach 
duchowych czyni was bardziej godnymi do przemawiania w  Moim Imieniu, jesteście 
(ode Mnie) bardzo oddaleni i musicie się wiedzieć rzecz następującą: 
 
Przyprowadźcie do Mnie zwykłą duszę o czystym sercu, która kocha Mnie za to, 
Kim Jestem, a połączy się ona ze Mną w Raju. 
 
Przyprowadźcie do Mnie duszę pełną pychy, która wykrzykuje w niebogłosy 
Słowo Boże, a Ja odrzucę ją precz. 
 
Zaufajcie Mi pokornym sercem, a Ja wyleję na was Moje Łaski. 
 
Miłujcie Mnie bezwarunkowo, a rozpoznacie, że to jest Mój Głos (przemawiający) w 
tym obecnym czasie. Dusze, które to czynią, są szczęśliwe. Mimo to jednak, Ja 
najbardziej pragnę i tęsknię za tymi duszami, które ode Mnie odeszły. 
 
O przyjdźcie do Mnie, Moi wyświęceni słudzy. Obdarzę was Prawdą, ponieważ 
chcę, abyście ponownie Mi się zawierzyli. Będąc nieposłusznym wobec Mojego 
Nauczania i nie przyznając się do waszych słabości, sprawiacie, że dzieli nas 
coraz szerszy klin nieporozumienia. 
 
Ci z wyświęconych sług, którzy popełnili ciężkie grzechy cielesne —  musicie przyjść 
do Mnie, abym was mógł podtrzymać. Uznajcie wasze grzechy, a Ja odnowię wasze 



dusze, tak abyście mogli stać się zdatni do tego, by pomagać w zbawianiu innych 
dusz, zanim Ja ponownie nie powrócę. 
 
Musicie słuchać. Jeżeli trapią was wątpliwości — to Ja taką sytuację rozumiem. Ale 
jeżeli próbujecie zaszkodzić Moim prorokom — za coś  takiego będziecie cierpieć. 
Lepiej dla was jest zachować wtedy milczenie. Musicie być gotowi, aby Mnie 
usłuchać i ukorzyć się w Moich Oczach. Tylko bowiem wtedy będziecie zdolni, aby 
reprezentować Moje Ciało na ziemi. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.25, 17.25 
 
To nie Mnie uwieńczą koroną ze szmaragdów lub drogocennych kamieni 
 
Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Chrystusem, Zbawicielem rasy ludzkiej,  i 
wkrótce wzniosę Moją Koronę i nareszcie będę królował ponad ziemią. 
 
Jednakże Korona Cierniowa ciągle pozostanie na swoim miejscu, na Mojej Świętej 
Głowie, aż do czasu tego wspaniałego dnia, kiedy ostatecznie zasiądę na tronie 
obiecanym Mi przez Mojego Ojca. 
 
Ja Jestem jedynym Prawdziwym Królem, jedynym Prawdziwym Bogiem, a 
jednak to Ja noszę Koronę z Cierni, którą tak okrutnie wcisnęły (na Mnie) ręce 
niewdzięcznego człowieka. 
 
To nie Mnie uwieńczą koroną ze szmaragdów i drogocennych kamieni. Nie uczynią 
tego i dzisiaj. Natomiast nadal Mnie bezwzględnie ranią, odrzucając zbawienie, 
które dla nich zdobyłem, kiedy Mnie ukrzyżowali. 
 
Czekałem i czekałem na ludzkość, aż wzniesie swoje oczy i otworzy je po to, aby 
ujrzeć Prawdę. 
 
Jednak tak niewielu chrześcijan podąża za Moim Nauczaniem. Osłabieni są poprzez 
zewnętrzne naciski i zachowują milczenie, podczas gdy świat przyjmuje grzech 
jako dobrą rzecz. 
 
Moja Korona została już przygotowana i przybędę w Chwale. Ujrzy Mnie każdy 
człowiek, kiedy nadejdę z Nieba. 
 
Wydarzenie to będzie trwać wiele godzin, ale tylko człowiek mocnej wiary 
będzie wznosił okrzyki i się radował. 
 
Tak wielu będzie zawstydzonych i przerażonych, kiedy Mnie ujrzą. Lecz nawet 
wtedy, ż do ostatniej z możliwych sekund — jeżeli Mnie poproszą, abym im 
wybaczył, Ja to uczynię. 
 
Strzeżcie się tych, którzy twierdzą, że są Mną. To jest niesamowicie ważne, 
gdyż Ja przybędę tylko jednego dnia. 
 



Nie będę chodził po ziemi tak jak człowiek, gdyż na to nie pozwolił Mój Ojciec. 
Niech więc ktoś taki, kto będzie stąpał po ziemi, was nie zwiedzie. 
 
Moje królowanie się przybliża i niech ci, którzy nie chcą uznać Mojego Istnienia czy 
też nie chcą uznać proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca, dowiedzą się, że 
tego nie da się zatrzymać. 
 
Szatan i ci, którzy go naśladują, nie mają żadnej władzy nade Mną. Jedyna moc, 
która ma znaczenie, to Moc Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci. 
 
Przygotujcie się na Moje Nowe Królestwo i radujcie się. Wyglądajcie tego dnia, 
bo będzie to dzień, w którym wszelkie ludzkie cierpienie zakończy się na 
dobre. 
 
Tylko ci, którzy postępują zgodnie z Moim Nauczaniem, zakosztują Mojego Nowego 
Raju. 
 
Moi uczniowie muszą stworzyć krąg modlitewny, by ocalić dusze tych, którzy nie 
zbliżą się do Mnie nawet tego ostatniego dnia. 
 
Proszę, módlcie się Modlitwą Krucjaty o Łaskę Wybawienia (Litania 2) za tych, 
którzy nie mają już siły, by samemu sobie dopomóc. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.25, 18.45 
 
Tych, którzy postępują według Praw Bożych, będzie się demonizować i 
poszukiwać 
 
Moja wielce umiłowana córko, Moi uczniowie muszą zrozumieć, że próby, które 
przechodzą w Moje Imię, jedynie bardziej będą ich umacniały. 
 
Zwracam się do wszystkich zwolenników tych Świętych  orędzi — nigdy nie możecie 
dopuścić do tego, aby ataki innych ludzi zwaliły was z nóg. 
 
A nawet jeżeli to uczynią, to kiedy was tratują i kopią, podczas gdy już leżycie 
bezbronni, wiedzcie, że Ja was podniosę. Za każdym razem będziecie się stawali 
silniejsi, a wasz strach będzie się zmniejszał. 
 
Módlcie się za takich ludzi, ponieważ to nie jest ich wina. Są oni manipulowani 
przez oszusta, aby odwieść was od tej Misji. 
 
Teraz muszę wam powiedzieć, że Moje Miłosierdzie wkrótce obmyje ludzkość 
ognistym płomieniem i wchłonie duszę każdego człowieka. Kiedy to nastąpi, świat 
zostanie skierowany w bardziej spokojne miejsce. Jakże wielu się nawróci, i jest to 
dobre. Jednak, tak jak nocna nawałnica, przybędzie antychryst i zniszczy to 
poczucie spokoju. 
 

http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Litania_Modlitwy_1-3.pdf


Zaburzy on życie ludzi, chociaż z początku ludzie tego nie zauważą. Stanie się on 
niesamowicie potężnym przywódcą światowym i absolutnie nigdy nie wolno wam 
popatrzyć mu w oczy. Spuszczajcie wasze oczy w dół. Pokładajcie we Mnie wasze 
zaufanie i módlcie się za tych, których on nawiedzi, aby mogli zostać odkupieni. 
 
Tak jak do każdego sztormu, o którym wiecie, że nadciąga, musicie dobrze się 
przygotować. Nie pozostawiajcie najmniejszej części waszego domu bez ochrony. 
Przygotujcie się na najgorsze. Odizolujcie siebie i wasze rodziny, by nie została 
wyrządzona wam szkoda. Temu człowiekowi bestia udzieliła wiele rodzajów mocy, 
musicie zatem chronić się przed nim, bo inaczej za jego przyczyną zostanie 
zanieczyszczona wasza dusza. 
 
Jego nikczemność będzie przed wami starannie zatajana, moglibyście więc, 
gdybyście nie byli przygotowani, wpaść w jego pułapkę. 
 
Walka pomiędzy dobrem i złem będzie się toczyć zarówno na ziemi, jak i poza nią 
— w tym samym czasie. 
 
Problem polega na tym, że w czasie tej wojny ci, którzy trzymają stronę 
antychrysta i fałszywego proroka, będą postrzegani jako ci, którzy czynią w świecie 
wielkie dobro. 
 
Tych, którzy postępują według Praw Bożych, będzie się demonizować i poszukiwać. 
 
To Ja jestem ostoją, do której musicie się uciekać. Moje Najświętsze Serce będzie 
was chronić każdą wylewaną na was kroplą Mojej Krwi. 
 
Nigdy nie czujcie się rozczarowani. Nigdy nie czujcie się samotni. To Ja 
zjednoczyłem was ze sobą przez tę i inne misje. Z czasem ci wszyscy, którzy 
stosują się do Moich wskazówek, które przekazuję poprzez Moich autentycznych 
proroków i wizjonerów, pomogą w zbawieniu miliardów dusz. 
 
Nawet gdyby było was 20 milionów — poprzez waszą wytrwałość, próby, cierpienia i 
modlitwy możecie ocalić większą część ludzkości. 
 
To jest Moja obietnica dla was. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkich waszych braci i siostry. Gdyż 
zjednoczeni staniemy się wszyscy częścią Mojego Nowego Królestwa i wszystko 
będzie dobrze. 
 
Nie ma jednak jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że aby nawrócić rodzaj 
ludzki, do wykonania jest jeszcze wiele pracy. 
 
Nie będzie to łatwe zadanie, ale moc i łaski, których Ja udzielę dla dobra tej misji, 
sprawią, że Święta Wola Mojego Ojca będzie się mogła dokonać w taki sposób, jak 
to się musi stać. 
 
Wasz Jezus 
 
 



Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.27, 20.08 
 
Moi kapłani, nie wolno wam Mnie obrażać twierdząc, że Ja jestem kłamcą 
 
Moja wielce umiłowana córko, muszę wam wyjaśnić, że wielu tych spośród was, 
którzy ciężko pracują, aby promować i rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo, 
zostanie tak jak nigdy przedtem zaatakowanych poprzez samozwańczych 
ekspertów, a oni odtrącą te Orędzia, jak gdyby nie miały one znaczenia. 
 
Inni, którzy was zaatakują, powiedzą, że nie macie prawa głoszenia Mojego Słowa 
czy też oznajmiania, że jest ono Prawdą. 
 
A ostatecznie niektórzy z wyświęconych sług z Mojego Kościoła zagrożą wam i 
nakażą zaprzestanie tego, co robicie, jako że oni są urażeni waszą działalnością. 
Powiedzą, że te Orędzia nie pochodzą od Boga. 
 
Oni podejrzewają, że pochodzą one od siły nieczystej. Będą twierdzili, że te 
Orędzia stoją w sprzeczności z Nauką Mojego Kościoła. Oto co Ja mam im do 
powiedzenia. 
 
Która to część tych Orędzi jest dla was powodem takiej zgryzoty? Dlaczego nie 
mówicie Prawdy, kiedy krytykujecie Moje Słowo? 
 
Dlaczego chełpicie się z powodu waszej wiedzy co do spraw duchowych, 
twierdząc, że przewyższa ona Moją? 
 
Czy przemawiacie w imieniu Mojego Ciała na ziemi, Mojego Kościoła? Tak 
przecież nie jest, Ja poprzez Mojego Świętego Namiestnika nie uprawniłem was 
do tego. 
 
Czy ta nagonka, aby odrzucić te Orędzia, nie jest intensywnie zakorzeniona w 
waszych własnych poglądach i osobistych przekonaniach? 
 
Wy wynajdujecie błąd, a następnie grozicie waszej owczarni, że jeżeli będzie ona 
czytać Moje Słowo, zostanie wyprowadzona w pole. 
 
Moje Święte Słowo — powiadacie — musi zostać odrzucone, a następnie mówicie do 
Moich wyznawców, że tak postąpić jest ich obowiązkiem. 
 
Dlaczego obawiacie się Króla, Któremu ślubowaliście wasze życie? 
 
Mnie się przecież nie ma co obawiać, a mimo to Moje Słowo jest dla was 
niewygodne. 
 
Na świecie istnieje wielu samozwańczych proroków, którzy nie są autentyczni i 
potrzebują modlitw wielu z was. Ale to właśnie ci, którzy są autentycznymi, są 
tymi, którzy najczęściej będą brani na celownik. To właśnie Moi prawdziwi prorocy 
są tymi, którzy ściągają na siebie gniew kapłanów, którzy ciągle nie mają pewności 
co do celu tej Świętej Misji. 
 



Baczcie na to, komu rzucacie wyzwanie, na kogo pryskacie jadem, nieprawdą i 
oszczerstwami, gdyż ani Ja, ani Mój Kościół nie dał wam władzy, aby tak czynić. 
Moi kapłani, nie wolno wam Mnie obrażać twierdząc, że Ja jestem kłamcą. 
 
Kiedy nadejdzie ten Dzień i Prawda zostanie wam ujawniona, będziecie przeżywać 
wielki wstyd. 
 
Musicie złożyć waszą broń i usunąć wszelką nienawiść i złość, które obecnie was 
zadręczają. Potem spójrzcie, co się z wami stało. Szatan was zwiódł, a skutkiem 
tego wasze słowne i pisemne ataki na to Dzieło przechodzą wszelkie granice tego, 
co jest od was oczekiwane jako od kapłana. 
 
Dlaczego tak się dzieje? Aby opóźnić tę Misję i odsunąć ludzi od Moich Modlitw, 
które zostały zesłane z Niebios, by ocalić dusze. To, co wy wyrabiacie, to jest 
próba powstrzymania Mnie, waszego Jezusa, od wykonania Mojego Planu zbawienia 
ludzkości. 
 
A jest to bardzo poważne przestępstwo wobec Boga. 
 
Oto Krucjata Modlitwy, aby dopomóc wam w odpowiedzeniu na Moje Wezwanie i 
uwolnieniu was od udręki zwątpienia. 
 
Krucjata Modlitwy (86) O wyzwolenie mnie od udręki zwątpienia 
 
Przychodzę przed Ciebie zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, 
o Drogi Jezu, ponieważ martwi Mnie Prawda,  
którą głosisz w Swoich Orędziach. 
 
Przebacz Mi, jeżeli Cię skrzywdziłem. 
 
Wybacz Mi, że nie potrafię Ciebie usłyszeć. 
 
Otwórz moje oczy, aby mogło mi zostać ukazane to, 
co według Ciebie muszę zrozumieć. 
 
Usilnie Cię błagam, udziel mi Mocy Ducha Świętego, 
by ukazać mi Prawdę. 
 
Kocham Cię, Drogi Jezu, i proszę Cię 
o uwolnienie mnie od udręki zwątpienia. 
 
Dopomóż mi, tak abym odpowiedział na Twoje wołanie. 
 
Przebacz mi, jeżeli Cię uraziłem i przywiedź Mnie bliżej Swojego Serca. 
 
Poprowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi tej łaski, 
abym — dzięki moim osobistym modlitwom i cierpieniu — 
dopomógł Ci zbawiać dusze, 
które są tak drogocenne dla Twojego Najświętszego Serca. 
 
Wasz Jezus 



 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.28, 19.40 
 
Nieważne, jak duże znaczenie ma dla was wasz ziemski dobytek — on nie ma 
żadnej wartości 
 
Moja wielce umiłowana córko, podczas zmian, które wkrótce rozpętają się w 
świecie, nikomu i nigdy nie wolno zapominać, że to właśnie Bóg stworzył świat i że 
za przyczyną Jego Ręki i wyłącznie przez Jego Moc dobiegnie on końca — w takim 
sensie, w jakim wy go znacie. 
 
Żaden rząd, żaden przywódca ani żaden człowiek nie może kontrolować ludzkiego 
życia czy śmierci, bo decyduje o tym tylko Bóg — o tym, kiedy dusze mogą opuścić 
ciało. 
 
Nieważne, jak duże znaczenie ma dla was wasz ziemski dobytek — on nie ma 
żadnej wartości. A jednak wielu ludzi traci większą część swojego życia, podążając 
za marzeniem o sławie, bogactwie i gromadzeniu dóbr materialnych, choć mogą 
one zostać im odebrane w każdej chwili. 
 
Właśnie z tego powodu te dusze, dla których odczuwam głębokie współczucie, 
zostają dotknięte cierpieniem w związku z utratą majątku. Pozwalam na to, aby 
zostały one obdarte ze wszystkiego, abym mógł dokonać ich oczyszczenia. 
 
Wielu ludzi na tym świecie utraciło wiele z powodu korupcji i chciwości pewnych 
organizacji. Ja jednak, pomimo że i oni potrzebują czymś się odżywiać i gdzieś 
mieszkać, dopuszczam na nich to cierpienie. 
 
Jedynie bowiem wówczas takie dusze zwrócą się do Mnie o pomoc. Jest to rodzaj 
oczyszczenia, tak by człowiek mógł stanąć przede Mną w pokorze, która to 
cnota jest niezbędna, aby móc wkroczyć do Mojego Królestwa. 
 
Nie odczuwajcie lęku, kiedy znajdziecie się w takiej sytuacji. To będzie trwało 
tylko przez chwilę i będzie rezultatem waszego postępowania. Z czasem wszystko 
będzie dobrze. Ten czas (ubóstwa) to będzie czas na refleksję na temat 
przyszłości, jak i na temat miejsca, które trzymam dla was w Moim Nowym Raju. 
 
Musicie zasłużyć sobie na prawo, aby iść ze Mną. Wasz czas na ziemi jest 
tymczasowy. Wiele dusz, które postrzega świat jako miejsce cudowności 
materialnych, musi zrozumieć, że są one niczym więcej, jak tylko przelotnym 
przebłyskiem tych upajających i chwalebnych darów, które oczekują wszystkich 
tych, którzy będą żyć w Chwalebnej Nowej Erze.     
 
Wasz ziemski czas jest przesiąknięty cierpieniem, niezadowoleniem, 
nienawiścią i rozpaczą z powodu obecności szatana. 
 
Nie możecie go ujrzeć, ale on i jego upadli aniołowie znajdują się wszędzie, 
szturchając, przynaglając i kusząc ludzi przez cały dzień. 
 



Wielu ludzi nie jest w stanie zaakceptować prawdy o jego istnieniu, i jest to bardzo 
niepokojące. A jednak wielu nie zaprzeczy nienawiści, jaką być może odczuwa, 
kiedy stajecie się ofiarą wściekłości innej osoby. Nienawiść może pochodzić tylko z 
jednego źródła. Nienawiść nie istnieje sama z siebie. Wylewa się ona z gęby bestii. 
 
Te dusze, które siebie narażają, ponieważ nie akceptują, że grzech istnieje — stają 
się dla diabła łatwym celem. Zostaną one wciągnięte w pokusy, jakie stawia on na 
ich drodze, narażając ich zazwyczaj na grzechy cielesne. Dusze te to łatwy łup i nie 
cierpią one tak, jak dusze, które się mu opierają. Dusze, które kochają Mnie, ich 
Jezusa, i które naśladują Moje Nauki z pokorą w sercu, są tymi, na których zły 
najbardziej się koncentruje. 
 
One są tymi duszami, którymi szatanowi jest najtrudniej zawładnąć. To są te same 
dusze, które poprzez swoje modlitwy i cierpienie dla Mnie powodują, że on się wije 
i wstrząsają nim spazmy. 
 
Do tych, którzy Mnie kochają: To tylko dzięki waszej wytrwałości i wytrzymałości 
możecie wyrwać się z pętli, którą on zaciska, a która rozluźnia się z godziny na 
godzinę za sprawą tej Misji. 
 
Kiedy jesteście słownie atakowani, bez wiadomego powodu, albo kiedy jesteście 
oczerniani w Moje Imię — to wiedzcie, że wasze modlitwy ocalają dusze. 
 
Proszę was, zachowujcie milczenie podczas takich ataków, bo jeżeli zajmujecie się 
waszymi prześladowcami, dodajecie złemu dużo mocy. 
 
Trzymajcie się mocno, Moi drodzy uczniowie, ze względu na Mnie. Podtrzymam was 
i  za niedługo już wasze cierpienie dobiegnie końca. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.29, 15.20 
 
Najświętsza Maryja Panna: Miłujący Bóg nie wywołałby konfliktu czy też nie 
spowodowałby rozłamu 
 
Moje drogie dzieci, musicie modlić się za wszystkich Bożych wizjonerów w 
dzisiejszym świecie. Oni bardzo cierpią i powstała niezgoda wewnątrz, jak i na 
zewnątrz ich posłannictwa. 
 
Wielu ludzi ich odrzuca. A tym usilniej są odrzucani ci z nich, którzy ujawnili przed 
światem swoją misję. 
 
Musicie połączyć się w jedność, jeżeli prawdziwie kochacie Mojego Syna. Nie może 
być pomiędzy wami miejsca na zazdrość, oszczerstwo czy nienawiść. Jeżeli tak się 
dzieje, to zły po prostu was skusił, aby odtrącić — tyle że nie owego proroka, ale 
Święte Słowo Mojego Syna. 
 
Oto jest taki czas, że nie wolno dopuścić do żadnego podziału, do stwarzania barier 
pomiędzy tymi, którzy podążają za Nauczaniem Mojego Syna. 



 
Tam, gdzie istnieje podział, tam jest i rozproszenie. A to zatrzymuje strumień 
modlitw i opóźnia tempo, z jakim pomagacie w zbawianiu dusz. 
 
Miłujący Bóg nie wywołałby konfliktu czy też nie spowodowałby rozłamu. 
Szkalowanie bliźniego w Imię Boże jest grzechem w Oczach Mojego Ojca. 
 
Kiedy tak się zachowujecie, obrażacie Mojego Syna, który zawsze powtarzał, że 
musicie miłować się wzajemnie jak bracia i siostry. 
 
Kiedy używacie Imienia Mojego Syna do tego, aby zaszkodzić reputacji bliźniego, to 
musicie błagać Mojego Syna, aby wam przebaczył. 
 
To jest czas, dzieci, aby okazać się mocnym i czcić Mojego Syna, mając w pamięci 
to wszystko, czego On was nauczał. 
 
Wiele z przepowiedzianych wydarzeń jest już teraz na progu ujawnienia się przed 
światem. 
 
Nie  ma czasu na podziały pomiędzy tymi, którzy czczą Mojego Syna. 
 
Wkrótce bowiem rozdziały zostaną na chrześcijanach wymuszone. Dlatego to, jako 
zjednani,  staniecie się silną armią, godną, aby rozgłaszać Słowo Boże. 
 
Jeżeli będziecie podzieleni, zostaniecie wessani w próżnię, w której to wasz 
Kościół zostanie podporządkowany pogańskiemu prawodawstwu. 
 
Kiedy wywołujecie podział, nie może być zachowana jedność. 
 
Tylko Ci z mocną wiarą, zjednoczeni w Sercu Mojego Syna, będą posuwać się 
naprzód w Jego armii. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.30, 15.55 
 
Kiedy odbiera się wolność słowa, Prawda pozostaje w ukryciu 
 
Moja wielce umiłowana córko, już wkrótce potwierdzą się proroctwa o tym, że 
skończy się wolność narodów, pozwalająca im swobodnie się wypowiadać. 
 
W Moim Orędziu do ciebie z 1 stycznia 2011 roku mówiłem wam, że obecny w 
mediach głos narodów zostanie ukryty przed ludzkością i jej odebrany. 
 
Jeżeli wolność słowa w środkach masowego przekazu jest dławiona, wiedzcie, 
że wtedy żyjecie pod rządami dyktatury. 
 

http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Ordzie_z_serii_Ostrzeenie_2011.01.01_02.00.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Ordzie_z_serii_Ostrzeenie_2011.01.01_02.00.pdf


Narody zostaną przymuszone do przełknięcia wielu zmian poprzez  kontrolę 
mediów. Kiedy odbiera się wolność słowa, Prawda pozostaje w ukryciu. Naród za 
narodem będzie faszerowany kłamstwami, dyktowanymi przez pogan. 
 
Księga Prawdy jest przekazywana światu, aby ludzkość mogła odczuć Miłość Boga i 
została poprowadzona w kierunku Prawdy, tak aby ludzie mogli odnaleźć wolność. 
 
Wolność w podejmowaniu waszych osobistych decyzji jest wam właśnie odbierana 
przez elitarną grupę. Jesteście jak baranki prowadzone na rzeź i wielu z was 
zostanie zwiedzionych na manowce, stając się ślepymi na Prawdę. 
 
Wolność jest Darem ofiarowanym każdemu człowiekowi przez Boga, który 
szanuje wolną wolę Swoich dzieci. 
 
Dzięki waszej wolnej woli podejmujecie wiele decyzji. Niektóre z tych wyborów nie 
są pochwalane przez Mojego Ojca, On jednak nigdy nie ingeruje w waszą wolną 
wolę, gdyż nie może ani nigdy nie odbierze kiedykolwiek wam tego (daru). 
 
Niewolnicy szatana zawsze będą atakowali waszą wolną wolę. Czynią to poprzez 
kuszenie narodów, by te odbierały wolność tym, nad którymi posiadają władzę. 
Postępują tak z wielu powodów. 
 
Pierwszym powodem jest czynienie z was niewolników dla ich egoistycznych, 
własnych korzyści. Drugim jest kontrola wzrostu waszych populacji. Trzecim 
powodem jest zatarcie wszelkich śladów Boga. 
 
Od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu ten plan miał swoich świadków w wielu krajach. 
A jednak światu zachodniemu udało się uchronić od dyktatury tak dalece, jak to 
tylko było możliwe. Teraz to wszystko ulegnie zmianie. 
 
Każdy naród zostanie podporządkowany innemu narodowi. Będzie się między 
nimi toczyć walka o władzę. Wiele narodów zacznie zaprowadzać prawa, które 
dorównywać będą tym komunistycznym. 
 
Nadejdzie taki czas, kiedy Czerwony Smok i Niedźwiedź będą wszystko 
kontrolować, ale wielu ludzi nie będzie zdawało sobie z tego sprawy, gdyż wiele z 
przejawów tej dyktatury będzie zatajane przed oczyma opinii publicznej 
 
Wiedzcie się o tym: Kiedy próby wymazania Imienia Boga zaczną zapuszczać 
korzenie, a wy staniecie się niewolnikami kłamstw, wtedy to uderzy Ręka 
Mojego Ojca. 
 
Jedna trzecia świata zostanie zmieciona, a Moja Boska Interwencja będzie trwać 
nadal, aż do ostatniego dnia. 
 
Aby osłabić te złe prawa, które będą wprowadzane w tych waszych krajach, w 
których Prawda będzie przed wami zatajana, musicie odmawiać Krucjatę Modlitwy 
(87), aby ochronić narody przed tym złem. 
 
Krucjata Modlitwy (87) Ochroń nasz naród od Złego 
 



O Ojcze, za przyczyną Twojego Syna uratuj nas od komunizmu. 
Ocal nas od dyktatury. 
Wybaw nasz naród od pogaństwa. 
Zachowaj nasze dzieci od krzywdy. 
Dopomóż nam ujrzeć Boże Światło.  
Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. 
Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.  
Błagamy Ciebie, abyś zachował nasze narody wolne od prześladowań. 
Najdroższy Jezu, spójrz na nas z Miłosierdziem, 
nie zważając na to, jak bardzo Ciebie obrażamy. 
Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas Swoją Najdroższą Krwią. 
Wybaw nas z szatańskich sideł. 
Błagamy Cię, o drogi Boże, wkrocz i powstrzymaj zło, 
aby tym razem nie pochłonęło ono świata. 
Amen. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż Serce Mojego Ojca jest załamane tym, w 
jakim tempie te grzeszne prawa są obecnie prezentowane każdemu narodowi. 
 
Bądźcie dobrej nadziei, módlcie się i Mi ufajcie, aby to spustoszenie zostało 
złagodzone. 
 
Módlcie się, aby jak najwięcej dzieci Bożych przez cały czas trzymało swoje oczy 
otwarte i pozostawało wiernymi Prawdzie Mojego Nauczania. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.11.30, 22.20 
 
Wrogowie Żydów stworzą wspólny front, aby zmiażdżyć Izrael 
 
Moja wielce umiłowana córko, wkrótce stanie się widoczne, że nadszedł czas 
spełnienia się starotestamentowych proroctw odnośnie losu Żydów. 
 
Mój wybrany naród będzie cierpieć 
 
Żydzi, którzy odrzucili Przymierze z Bogiem, ustanowione przez Mojżesza, będą 
cierpieć tak, jak cierpieli poprzez wieki. Ich władza nad ziemią ich praojców 
zostanie im odebrana i jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, poprzez 
który staną się niewolnikami antychrysta. Mój wybrany naród będzie cierpiał, tak 
samo jak Ja cierpiałem, i nie zostanie im okazane wiele współczucia. 
 
Żydzi będą traktowani gorzej, niż w czasie Drugiej Wojny Światowej, kiedy 
dokonano na nich ludobójstwa. 
 
To w Izraelu będzie miał miejsce Ucisk, jak wyraźnie jest to przepowiedziane. 
 
Właśnie z powodu Izraela nasilą się wojny, podczas których się okaże, że trudno 
jest określić, kto właściwie jest prawdziwym wrogiem. 
 



Układ pokojowy zostanie podpisany wkrótce po tym, kiedy na światowej arenie 
pojawi się człowiek pokoju. 
 
Unia Europejska zatrze wszelkie ślady Boga 
 
Bestia z dziesięcioma rogami, czyli Unia Europejska, zatrze wszelkie ślady Boga. 
 
Nadchodzi teraz czas, aby przygotować się na to okrucieństwo, które będzie 
bezprzykładnym aktem likwidacji chrześcijaństwa. 
 
O, jak będą oni dumni, kiedy ten mały człowiek, ukrywający się pomiędzy nimi, 
wyniesie się (ponad innych) i będzie się panoszyć swoją władzą. Będą oklaskiwać 
ustanowionego przywódcę nowego kościoła, a jego władza rozszerzy się na cały 
świat. 
 
To wydarzy się w szybkim tempie, a ci z Moich wyświęconych sług, którzy nie 
akceptują Prawdy tego proroctwa, muszą dowiedzieć się, co następuje: 
 
Jeżeli dostosujecie się do nowych praw Rzymu, miasta, które zostanie podbite 
przez kłamcę i sługę antychrysta, to staniecie się więźniem tego nowego reżimu. 
Kiedy ujrzycie, że Sakrament Najświętszej Eucharystii podlega poprawkom i 
zmianom nie do poznania, to wiedzcie, że jest to wasza szansa odwrócenia się 
plecami do tego nikczemnego reżimu. 
 
Mój Kościół jest nieomylny. I pozostanie on nieomylny. Jakkolwiek, jeżeli inni we 
wnętrzu Mojego kościoła zbuntują się przeciwko Moim Naukom i pozmieniają 
Święte Sakramenty, zostaną z Mojego Kościoła wygnani precz. Ten nowy reżim, 
niepochodzący od Boga, będzie omylny, gdyż nie będzie reprezentował Prawdy. 
Tylko Moje Nauczanie może być przez chrześcijan uznawane za ich własne. 
 
Jeżeli podążacie za religią skonstruowaną przez człowieka, to nie możecie nazywać 
siebie chrześcijanami. Każdy, kto twierdzi, że Mój Kościół jest nieomylny, ma 
rację. 
 
Kłamstwem będzie żył każdy, kto przyzna się do przynależności do nowego 
kościoła, w którym Moje Nauczanie zostanie zmanipulowane i gdzie Moje 
Sakramenty zostaną zniesione. 
 
A będzie to bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, gdyż to oni muszą 
podążać za Prawami, ustanowionymi przez Mój Kościół. Już teraz mówię wam o 
tym, że nadal będzie was to obowiązywać. Ale gdy tylko moje Sakramenty zostaną 
zbezczeszczone, wówczas naśladujcie już jedynie Mój Prawdziwy Kościół. Wtedy 
bowiem tylko ci słudzy, którzy podążają za Prawdą, będą mogli twierdzić, że 
przewodzą Mojemu ludowi zgodnie ze wskazówkami pozostawionymi przez Mnie w 
czasie Mojego pobytu na ziemi. 
 
Rozkwit pogaństwa 
 
Rozkwit pogaństwa zaleje świat i w jego nurcie zostanie stworzone fałszywe 
poczucie pokoju. Wtedy zobaczycie, że coraz bardziej czci się prominentów i z 
coraz większym fanatyzmem postępuje oddawanie się we władanie 



spirytualizmu New Age oraz satanistycznych nabożeństw, ukrytych pod 
płaszczykiem nowoczesnej psychoterapii. Będzie to czas, kiedy uwielbienie samego 
siebie będzie najistotniejszą cechą charakteru, jaką trzeba w sobie pielęgnować. 
 
Rozwiązłość seksualna będzie narastać — w miarę jak na sile będzie przybierać 
Bitwa o Armagedon 
 
Aborcja i morderstwo będę rzeczami tak powszednimi, że wielu stanie się 
niezdolnych do jakiegokolwiek współczucia wobec tych, którzy będą na nie (na 
aborcję i morderstwa) narażeni. 
 
Będzie to się działo w tym czasie, kiedy Moja nieposkromiona armia nadal będzie 
trwała w swojej misji ocalania dusz. Nic ich nie powstrzyma, a wraz z każdą 
godziną ich modlitw będę łagodził wiele z tego cierpienia na świecie. 
 
Żydom mówię, co następuje: Cierpieliście z powodu waszego braku posłuszeństwa 
dla Słowa Bożego, przekazywanego wam przez proroków. Jednak wy ostatecznie 
przyjmiecie Prawdziwego Mesjasza już wkrótce. A wówczas wy także przyłączycie 
się do Mojej Armii, kiedy będzie ona maszerować przeciwko  antychrystowi — ku 
zwycięstwu. 
 
Będziecie cierpieć tak, jak Ja cierpiałem, bo to zostało przepowiedziane. Dzień 
zwycięstwa Domu Dawidowego będzie dniem, w którym Ja wzbudzę z popiołów 
Nową Jerozolimę. A kiedy Moje Królestwo się wyłoni, wtedy król świata pogan i 
jego słudzy zostaną obróceni w popiół. 
 
Moja Obietnica, aby przybyć i zabrać was do Królestwa Mojego Ojca jest już bliska 
spełnienia się. Przyrzekam wam Moją Miłość i Moją Wierność jako wasz obiecany 
Mesjasz — obiecany wam tak bardzo dawno temu. 
 
Ono jest waszym dziedzictwem. Nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa, kiedy 
zostałem ukrzyżowany. Odrzuciliście Boga. 
 
Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem waszą drogą wiodącą do wejścia do Nowego Raju. 
Przyjmijcie Moją Dłoń, ponieważ was kocham; przebaczam wam. Jesteście Moim 
Ludem i Ja przychodzę z waszego powodu. 
 
Wasz Jezus 


