
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.01, 19.20 
 
Świątynia Boża zostanie nie do poznania zbezczeszczona 
 
Moja wielce umiłowana córko, nowa jutrzenka zaświtała i rozpoczęły się zmiany 
dotyczące przygotowania na Moje Powtórne Przyjście. 
 
Wojna na Środkowym Wschodzie nasili się teraz i wielu utraci życie z rąk złego 
ugrupowania. Oni jednak, ta zła grupa, zostaną powstrzymani Dłonią Mojego Ojca. Każdy 
jeden zostanie powalony, kiedy tylko staną się większym zagrożeniem dla Bożych dzieci. 
 
Moje plany się manifestują i ci spośród was, którzy zostali przeze Mnie wybrani, aby 
przewodzić Reszcie Kościoła, błyskawicznie zbudują bazy na całym świecie. To są miejsca, 
gdzie będziecie uczęszczać, aby — w pokoju — oddawać Mi cześć, gdy wasze kościoły 
nie będą was gościły tak, jak to powinno mieć miejsce. 
 
Wasze kościoły staną się niczym więcej jak miejscami rozrywki, w których pogańskie 
rytuały i muzyka będą inscenizowane w wyszukanych ceremoniach. Spektakle te będą się 
niby po to odbywać, aby oddawać cześć Bogu. W rzeczywistości będą oni kultywować 
grzeszne akty i będą głosić, że stoją one w zgodzie z Moim Nauczaniem. 
 
Liczni wkrótce zaprezentują samych siebie jako nowi słudzy Boga. Wielu z nich nigdy nie 
zostało przygotowanych w chrześcijańskich kościołach. I dlatego nie będą oni godni, aby 
udzielać Świętych Sakramentów Bożym dzieciom. Będą to oszuści. Narzucać będą oni 
wszystkim taką prawdę, o której będą twierdzić, że jest to nauczanie Boże dla 
dzisiejszego świata. Kłamstwa ich dotrą do uszu ludzkich na całym świecie. 
 
Wielu poczuje się przyciągniętych do tego, co będą odbierać jako świeże, nowe podejście 
do Mojego Nauczania, jak i do Miłości Boga. A wszystko to będzie straszliwym 
kłamstwem. Liczni ulegną pokusie i zaakceptuje nową Jedną Światową Religię. 
 
Tak jak fałszywy kościół będzie wzrastał i przyciągał wiele gwiazdorów, media i 
przywódców politycznych, tak i Moja Reszta Kościoła będzie się powiększać. Wielu z 
Moich wyświęconych sług okaże wobec Mnie brak lojalności i przyłączy się do nowej 
Jednej Światowej Religii, w której zostaną powitani z otwartymi ramionami. 
 
Ci oszuści staną się wszędzie przyczyną straszliwego utrapienia dla chrześcijan, jeżeli ci 
ostatni nie zaakceptują tej nowej, politycznie poprawnej, kulturalnej organizacji, która 
będzie siebie nazywać — kościołem boga. 
 
Podczas gdy chrześcijanie staną się głównym celem ich nienawiści, to Dom Izraela także 
będzie ścigany i Żydzi staną się kozłami ofiarnymi w tej wojnie o dusze. 
 
W początkowych dniach nic nie będzie wydawać się odmienne na zewnątrz. Niebawem 
jednak pojawi się bogaty i potężny budynek w Rzymie, który stanie sie miejscem spotkań. 
Wszystkie religie będą w nim witane serdecznie, dopóki nie zostaną zmuszone do 
przełknięcia kłamstw, przedstawionych im przez Nowy Porządek Świata. 
 



Z czasem stanie się dla chrześcijan niemożliwe publiczne odprawianie niektórych 
praktyk. 
 
Będzie to dotyczyło także Sakramentów Chrztu Świętego i Komunii Świętej. Zostanie 
przyjęte, że są one nie do zaakceptowania w nowoczesnym i laickim świecie, i stanie się 
dla was niemożliwością ich przyjmowanie. Sakrament Małżeństwa ulegnie zmianie i 
małżeństwo stanie się możliwe w odmiennej formie. W owym czasie jedyny sposób 
otrzymania Prawdziwych Sakramentów będzie możliwy za pośrednictwem Reszty 
Kościoła. 
 
Niech Moi wyświęceni słudzy, którzy będą cierpieć w Moim Imieniu, gdy będą walczyć, 
aby podtrzymać Sakramenty i Mszę Świętą, dowiedzą się o tym: Waszym obowiązkiem 
jest trwać przy Mnie poprzez wasze Święte Śluby i nie wolno wam nigdy popadać w 
pokusę odejścia od Prawdy. Będzie się na was wywierać nacisk, abyście porzucili ścieżki 
Pańskie. Wasz głos stanie się jak szept, kiedy to wróg spróbuje zagłuszyć Prawdziwe 
Słowo Boże. 
 
Zgromadźcie się razem. Zjednoczcie się. Gdyż Świątynia Boża zostanie w szybkim tempie 
nie do poznania zbezczeszczona. Wszystko, co musicie czynić, to Mnie naśladować, 
słuchać swego serca i swojego sumienia. Bądźcie nieustannie gotowi, gdyż przed wami 
trudna podróż. Będzie wam potrzebna cała wasza odwaga, wasza siła i wasza 
wytrwałość. 
 
Wiedzcie jednak, że na końcu waszej drogi Ja będę na was czekał, aby porwać was w 
Moje Święte Ramiona i umieścić bezpiecznie w niebie Mojego Nowego Raju. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.02, 16.29 
 
Najświętsza Maryja Panna: Nie wszyscy przyjmą wolność. Wielu stanie po stronie diabła 
i odrzuci Mojego Syna 
 
Moje dziecko, wiele rzeczy ulegnie obecnie w świecie przemianom i musi się wiele 
wydarzyć, aby dokonało się oczyszczenie Bożych dzieci. 
 
Jest ważne, aby serca wszystkich zostały otwarte na Prawdę, na Święte Słowo Boga. 
Jeżeli nie otworzą swoich serc, nie będą w stanie przyjąć Prawdy o obietnicy Mojego Syna 
dla ludzkości. 
 
On ponownie powróci, i to wkrótce, aby odkupić Swoje Królestwo na Ziemi. Zostanie ono 
wydarte ze szponów szatana. Wszystkim Bożym dzieciom zostanie ofiarowana wolność, 
której potrzebują, aby stać się jednym z Moim Synem. 
 
Nie wszyscy wolność przyjmą. Wielu stanie po stronie diabła i odrzuci Mojego Syna. Będą 
oni tak słabi, że nie przyjmą Jego Obietnicy i nadal będą się zajmować pogonią za 
światowymi ambicjami. 



 
Proszę was dzieci, abyście okazały wielkoduszność wobec takich dusz. One nie tylko że 
odrzucą Miłosierdzie Mojego Syna, ale będą też wszystkie odważne dusze — które 
powstaną i głosić będą Bożą Prawdę — prześladować i sobie z nich drwić. 
 
Trwajcie na codziennej modlitwie, dzieci, i powierzajcie wszystkie obawy, jakie być może 
posiadacie, Mojemu Synowi. On was kocha i pragnie was uwolnić od takich trosk i bólu. 
Przyjdźcie do Mnie, waszej umiłowanej Matki, a Ja Go poproszę, aby uczynił was 
silniejszymi w dochowywaniu Mu wierności. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.02, 20.00 
 
Miłujcie tych wszystkich, którzy was w Moim Imieniu prześladują. A następnie módlcie 
się za nich 
 
Moja wielce umiłowana córko, musisz poinformować wszystkich Moich wyznawców, że 
ich modlitwy pomogą złagodzić sporo z tego, co zostało przepowiedziane. 
 
Modlitwa jest taką potęgą, że jeżeli odmawianych jest wystarczająco dużo modlitw, które 
ofiarowałem światu w Krucjatach Modlitwy, wiele uciążliwości ucisku może zostać 
zredukowanych. 
 
Muszę także zwrócić wam uwagę na moc przebaczenia. Kiedy jesteście prześladowani w 
Moim Imieniu,  musicie modlić się za te dusze, które was zadręczają. Jeżeli modlicie się za 
nie z serca, Ja osłonię je waszą miłością. Kiedy modlicie się za waszych wrogów, 
opóźniacie misję szatana, aby odbierać Mi dusze. 
 
Moja córko, muszę teraz pouczyć ciebie i Moich wyznawców, aby zachować spokój w 
obliczu dużej opozycji przeciwko tym Orędziom. Nigdy nie wolno wam lękać się Słowa 
Bożego, nawet jeżeli świat zewnętrzny przysparza wam z Jego powodu wiele cierpienia. 
 
Nie myślcie, że jest łatwo wejść do Mojego Królestwa. Na każdego z was, kto prawdziwie 
Mnie kocha, przypada jeden albo dwoje ludzi, którzy będą was kusić, abyście przestali 
dochowywać Mi wierności. Tak się dzieje od czasu Mojej Śmierci. I tak pozostanie do 
czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. 
 
Moi uczniowie przyciągną te dusze, które Mnie poszukują. A wtedy Moi uczniowie je 
przygarną i w ten sposób Moi naśladowcy będą stawać się coraz liczniejsi, aby stać się ze 
Mną jednym. Ta samotna ścieżka do Mojego Królestwa nigdy nie będzie wolna od 
cierpienia. 
 
Kiedy obrzucają was oskarżeniami, myślcie o Mojej własnej drodze krzyżowej. Kiedy 
znosicie w Moim Imieniu te drwiny, rozważajcie zawsze Moje milczenie i godność, jaką 
zachowałem, skupiając się na Moim wyłącznym celu — ocalaniu dusz w każdej sekundzie. 



 
Sprawi to, że wasza podróż będzie łatwiejsza do zniesienia. Niech wasi krytycy 
wykrzykują obelżywości; pozwólcie, by nazywali was głupcami; pozwólcie im ogłosić, że 
Moje orędzia są herezją. Bo kiedy tak uczynicie, to wówczas się okaże się, że ich podłe 
języki nie mają nad wami władzy. 
 
Miłujcie tych wszystkich, którzy was w Moim Imieniu prześladują. A następnie módlcie się 
za nich. A kiedy im wybaczycie, zniszczycie moc szatana, którą on nad nimi posiada. 
 
Na tym polega sekret pokory. 
 
Wasz Jezus 
 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.03, 21.00 
 
Najświętsza Maryja Panna: Powodem, dla którego tak wielu ludzi znajduje się w takim 
cierpieniu i ciemności, jest to, że nie wierzą w Boga 
 
Moje dziecko, powodem, dla którego tak wielu ludzi znajduje się w takim cierpieniu i 
ciemności, jest to, że nie wierzą w Boga. 
 
Wygasła wiara, która miała zostać zaniesiona do każdej duszy przez tych, którzy zostali 
do tego powołani. Tak wielu odwróciło się od Boga i teraz odkrywają, że ich życie jest 
puste i bezsensowne. Kiedy dusze odwracają się od Boga, stają się niespokojne. Powstałą 
próżnię wypełniają miłością do fałszywych rzeczy, która nigdy nie nasyci ich tęsknoty za 
spokojem. 
 
Prawdziwy pokój można jedynie odnaleźć dzięki Najświętszemu Sercu Mojego Syna. 
Kiedy przyjmiecie Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, nigdy nie zaznacie śmierci. Ani 
też nie pozostaniecie na duchowej pustyni. Mój Syn przyniesie wam zbawienie i nawet 
najsłabsi pośród was odnajdą siłę wewnętrzną, kiedy Go zawezwą. 
 
Tym, którzy nigdy nie byli pouczeni o Prawdzie, ponieważ została ona przed nimi 
zakryta, zostanie przez Mojego Syna podana Dłoń Miłosierdzia. On ich oświeci, gdyż są 
oni tymi, których pragnie On poprowadzić do Swojego Chwalebnego Królestwa. 
 
Chwała Boża was ocali, jeżeli jesteście gotowi przyjąć Prawdę z otwartym sercem. Kiedy 
zaznacie Dobroci Boga, nigdy już nie postawicie ponad Nim nikogo i niczego. 
 
Proszę, módlcie się, aby Światło Prawdy otwarło w czasie Ostrzeżenia umysł, serce, ciało i 
duszę każdego z was. Jest to powód, dla którego Bóg zsyła ten Dar Miłosierdzia. Proszę, 

odpowiedzcie na Jego Wezwanie.  

 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
 



 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.03, 21.10 
 
Apeluję do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie 
 
Moja wielce umiłowana córko, apeluję do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja 
Istnieję, czy nie. 
 
Zdaję sobie sprawę, jak trudno jest wam uwierzyć w życie, inne niż to, którym obecnie 
żyjecie. Wiem, że macie opory, aby zaakceptować Moją Boską Obecność. Jednak niech 
wam będzie wiadome, że Obecność Boga w waszej duszy sprawia, że jeżeli kogoś 
kochacie, to jest to właśnie Dar od Niego. Wykorzystajcie tę miłość, aby do Mnie zawołać, 
a Ja przemówię do waszego serca. 
 
Jest to epoka, kiedy bardzo szybko, instynktownie sobie uzmysłowicie, że wiele 
wydarzeń na tym świecie jest spowodowanych przez zło, jakie obecne jest w sercu 
człowieka, wraz z okrucieństwem w jego duszy. 
 
Jest to czas, kiedy sprawię, że Mój Głos zostanie usłyszany pośród was. Przemawiam 
bowiem przez Moich proroków po to, aby was oświecić, aby ukazać Miłość, jaką mam dla 
was. Nie strońcie ode Mnie. W waszej duszy znajduje się jeszcze jedna iskra, 
umożliwiająca wam rozpoznanie Mnie. Obecny czas jest przeznaczony dla was, abyście 
zastanowili się nad waszą przyszłością, bo musicie wiedzieć, że beze Mnie, bez Mojej 
Miłości i Miłosierdzia — nigdy nie zaznacie pokoju. 
 
Ja jestem Prawdą. Przynoszę przesłania, które być może nie są dla was łatwe do 
przełknięcia, ale Ja mówię Prawdę. Na początku Prawda jest trudna do przyjęcia, gdyż 
ujawnia zarówno zło, jak i dobro. Ludzie wolą dostrzegać tylko przyjemną stronę, ale 
zewnętrzna fasada życzliwości często tylko przesłania Prawdę. Wielu nie jest nawet w 
stanie tej Prawdy uszanować — Prawdy o Istnieniu Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy 
— a jednak są oni gotowi do akceptacji fałszerstw, które im się przedstawia. 
 
Ale są one jedynie przejawami krótkotrwałej podniety i nie mają ponadto sensu. Udaje im 
się tylko odwracać waszą uwagę i dają wam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Są 
pozbawione substancji. 
 
Pamiętajcie, że wasz czas na ziemi jest po prostu rodzajem zesłania, spowodowanego 
przez grzech. 
 
Kiedy przyszedłem za pierwszym razem, przybyłem, aby wybawić rasę ludzką od grzechu. 
Niestety, nie zostałem przyjęty. Zamordowano Mnie i umarłem na Krzyżu, zanim Mi się 
udało utwierdzić na ziemi Moje Królestwo. Teraz powrócę ponownie — tak jak jest to 
przepowiedziane — aby objąć Moje Królestwo, obiecane Mi przez Mojego Umiłowanego 
Ojca. Tym razem przygotuję was wszystkich na to wydarzenie, albowiem będzie to, 
obiecuję wam teraz, największy ze wszystkich darów. 
 
Jesteście dziećmi Boga, niezależnie od tego, czy to akceptujecie, czy nie. Jesteście bardzo 
kochani. Przyniosę wam oświecenie, jeżeli przyjdziecie do Mnie i Mnie poprosicie, abym 



wam dopomógł. Nie macie się czego obawiać, ponieważ Ja jestem waszym umiłowanym 
Jezusem i to za was umarłem w straszliwych mękach. Wasze własne cierpienie, kiedy to 
błądzicie zagubieni, nie mając orientacji, i kiedy nie możecie zaznać spokoju — niemal 
dobiega końca. 
 
Chodźcie, podążcie za Mną. Mam wspaniałe plany, a Moja Boskość zostanie wszystkim 
udowodniona. Nawet tym, którzy nadal Mnie odrzucają, zostanie przedstawiona Prawda, 
gdy staną się świadkami Mojego Chwalebnego Powtórnego Przyjścia na oczach ponad 
siedmiu miliardów ludzi. 
 
Wtedy nikt już nie zaprzeczy, że Ja istnieję. Nikt nie będzie mógł temu zaprzeczyć, a 
jednak wielu odmówi przyjęcia Nowego Królestwa, które odsłonię dla wszystkich Bożych 
dzieci. 
 
Nie odwracajcie się, ponieważ pragnę was zbawić i zabrać was, jak i całą ludzkość, do 
dziedzictwa, dla którego wszyscy byliście zrodzeni. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.04, 12.30 
 
Najświętsza Maryja Panna: Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich 
chrześcijan 
 
Moje drogie dzieci, musicie się modlić, ażeby chrześcijańskie kościoły przebudziły się na 
Prawdę tych Orędzi. To za sprawą swojej liczebności będą one w stanie nadal 
podtrzymywać Nauczanie Mojego Syna. 
 
On, Mój najdroższy Syn, pragnie wierności wszystkich Jego wyznawców. Musicie się 
modlić, aby te pośród Jego Kościołów, na których ciąży odpowiedzialność codziennego 
głoszenia Słowa Bożego, pozostały Mu wiernie przez cały czas. 
 
Muszę was z naciskiem napomnieć, abyście nie byli posłuszni żadnej nowej doktrynie, 
która zostanie przedstawiona w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, ale która od Jego 
Świętego Imienia nie pochodzi. 
 
Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan. Będzie wam potrzebna 
ogromna wytrwałość, jeżeli będziecie chcieli pozostać wierni Bogu. 
 
Kiedy będziecie prowokowani, tyranizowani i prześladowani przez innych chrześcijan, aby 
przyjąć nowe prawa, co do których będziecie w waszym sercu przekonani, że nie 
pochodzą one od Boga, wówczas musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, aby dochować 
wierności swojej wierze. 
 
Krucjata Modlitwy (91) Spraw, abym pozostał wierny mojej Wierze 
 



O Błogosławiona Matko Zbawienia, 
ochroń mnie w godzinie próby, 
podczas której zostanę skonfrontowany ze złem. 
 
Dopomóż mi bronić Słowa Bożego z mocą i odwagą, 
bez najmniejszego strachu w mojej duszy. 
 
Módl się, abym dochował wierności 
Nauczaniu Chrystusa 
i abym potrafił w pełni i do końca powierzyć Mu 
moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek. 
 
Pomóż mi, abym nieustraszenie 
kroczył naprzód tą samotną ścieżką, 
głosząc Prawdę Świętego Słowa Bożego, 
i to nawet wtedy, kiedy wrogowie Boga 
uczynią to zadanie prawie niewykonywalnym. 
 
O Błogosławiona Matko, proszę Cię, 
aby dzięki Twojemu wstawiennictwu 
wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna 
przez cały okres tego prześladowania. 
 
Amen. 
 
Dzieci, musicie pamiętać, że Mój Syn cierpi razem z wami, kiedy wasza wiara jest 
nieustannie prowokowana, znieważana i wyszydzana. Owo cierpienie i prześladowanie 
będzie równe temu, jakie miało miejsce w czasie Jego okrutnej rozprawy, kiedy został On 
oskarżony o herezję za to, że po prostu mówił Prawdę. 
 
Prawda, gdy zostaje wypowiedziana, wywołuje kłótnie, złość, a czasami przemoc. 
Wiedzcie, że Mój Syn udzieli wam mocy, jakiej potrzebować będziecie, aby wytrwać w 
tym czasie wielkiego utrapienia. 
 
Dzieci, usłuchajcie Mojego wezwania. Będę orędować za wami, abyście pozostały silne, a 
Mój Syn obsypie was szczególnymi łaskami, aby uczynić was zdolnymi do 
przeciwstawienia się naciskom, aby zaakceptować bluźniercze prawa, które spowodują 
wielki rozłam wśród  chrześcijańskich kościołów, a w szczególności w Kościele Katolickim. 
 
Kocham was i modlę się za wami na każdym etapie waszej podróży ścieżką Prawdy. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.06, 17.50 
 
Odmawiajcie proszę tę Krucjatę Modlitwy (92) O Łaskę Wytrwałości 



 
Moja wielce umiłowana córko, to dzięki Duchowi Świętemu obcy ludzie z całego świata 
odpowiadają obecnie na to wezwanie z Nieba. 
 
Jest to możliwe tylko dzięki Mocy Ducha Świętego, że tak wiele tysięcy dusz razem się 
jednoczy, z miłością w swoich sercach — po to, aby uczestniczyć w Grupach 
Modlitewnych Krucjat Modlitwy. 
 
Będziecie natychmiast wiedzieć, czy jakaś Misja pochodząca od Boga jest autentyczna, a 
to z powodu liczebności tych, którzy są powołani i którzy łączą się w jedno w Moje Święte 
Imię. Żadne pytania nie są zadawane. Żadne pieniądze nie są zbierane. Żadne argumenty 
nie są wysuwane. Wszyscy są po prostu zjednoczeni ze sobą w imię ich miłości, jaką mają 
dla Mnie. Ze względu na odpowiedź tak wielu dusz w tak wielu krajach udzielę im teraz 
tego oto Błogosławieństwa: 
 
Moi umiłowani uczniowie, przynosicie Mi ogromną radość oraz pocieszenie. Za wierność i 
wytrwałość, którą  Mi okazujecie, błogosławię was tym Darem Ducha Świętego. Od dnia 
dzisiejszego na każde zadanie, którego się podejmiecie, aby Mi pomóc ratować dusze, 
zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście, udzielę wam specjalnej łaski, którą natychmiast 
rozpoznacie. Jest to Łaska Wytrwałości w obliczu przeciwności. 
 
Odmawiajcie proszę tę Krucjatę Modlitwy (92)  O Łaskę Wytrwałości 
 
O drogi Jezu, proszę Cię o Łaskę Wytrwałości. 
 
Błagam Cię, abyś przyznał mi łaski, 
których potrzebuję, aby utrzymać w mocy 
Twoje Najświętsze Słowo. 
 
Proszę Cię, abyś oddalił ode Mnie wszystkie pozostałe wątpliwości. 
 
Proszę Cię, abyś zalał moją duszę uprzejmością, cierpliwością i wytrwałością. 
 
Dopomóż mi wytrwać w godności, 
kiedy jestem w Twoim Świętym Imieniu znieważany. 
 
Uczyń mnie silnym i otocz mnie łaską, 
aby przeć do przodu — 
nawet jeżeli jestem zmęczony, brak mi sił 
i w obliczu tego całego ucisku, jaki nadchodzi — 
podczas gdy niestrudzenie pracuję, 
aby Ci dopomóc w uratowaniu ludzkości. 
 
Amen. 
 
Pójdźcie, Moi najdrożsi wyznawcy, i wiedzcie, że Moje Serce rozsadza miłość i radość, bo 
doświadczam miłości, kiedy odpowiadacie na Moje Wezwanie. 
 



Kocham was. Osłaniam was Moją Przenajświętszą Krwią. 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.07, 10.15 
 
Tylko dzięki Potędze Boga — istniejecie.  Tylko dzięki Miłości Boga — będziecie żyć na 
zawsze 
 
Moja wielce umiłowana córko, być może cię dziwi, że kiedy rozmawiam z Tobą, wydaje ci 
się to najbardziej naturalną sprawą na świecie. 
 
Czasami się zapytujesz, dlaczego nie czujesz się obezwładniona Moją Obecnością. Otóż Ja 
na to pozwalam, gdyż w innym przypadku niemożliwe byłoby dla ciebie zniesienie Mojej 
Obecności, zemdlałabyś bowiem na skutek Mocy Mojego Światła. A jednak pozwalam Ci 
przelotnie ujrzeć przebłysk tego Bożego Światła jako szczególny Dar. Dzieje się tak, abyś 
zdała sobie sprawę, jak potężne jest Moje Światło, Moja Miłość i Mój Duch. 
 
Gdyby tak człowiek mógł dostrzec choćby skrawek tej Mojej Boskiej Obecności, 
zostałby tak obezwładniony, że nie byłby w stanie znieść tego Światła, bo Ono by go 
oślepiło. 
 
Jest to dystans, jaki grzech tworzy pomiędzy człowiekiem a Jego Stwórcą. Kiedy Moje 
Światło ukazuje się duszom, mogą one zostać w Moim Królestwie tylko wtedy przeze 
Mnie przytulone, jeżeli zostały oczyszczone. Tylko Ci z was, którzy się przede Mną 
pokornie uniżą, mogą zostać zanurzeni w Świetle Mojego Miłosierdzia. Nie ma znaczenia, 
z jakim przekonaniem twierdzicie, że Mnie kochacie, ponieważ musicie przede Mną 
nieustanie obmywać się z grzechów, jeżeli macie otrzymać Dar Mojego Miłosierdzia. 
 
Oto, co powiadam każdemu grzesznikowi. Nie mija ani jedna godzina, kiedy w swoich 
myślach, przez swoje wargi i swoje uczynki nie grzeszysz. Ale jeżeli spokojnie przyznajesz 
się do swojej słabości i przepełnia cię miłość do Mnie, a Ja widzę twoje zatroskanie, 
zapomnę wtedy twoje winy w jednej chwili. 
 
Kiedy nadejdę, aby okryć was Moim Boskim Miłosierdziem — jeszcze zanim Powtórnie 
Powrócę — stanie się to po to, aby zaoferować wam oczyszczenie, którego 
potrzebujecie, abyście mogli zostać przytuleni i asekurowani bezpiecznie i pod ochroną 
Mojego Boskiego Światła. Tego dnia Moje Światło pokryje ziemię. Wielu, mimo że będą 
oślepieni Światłem Mojego Wspaniałego Miłosierdzia, natychmiast zaakceptuje Moją 
Dłoń Zbawienia. 
 
Aby zostać przyjętym do Światła Mojego Miłosierdzia, musicie zaakceptować, że Bóg jest 
wieczny. Tylko dzięki Potędze Boga — istniejecie. Tylko dzięki Miłości Boga — będziecie 
żyć na zawsze. Ci, którzy odrzucą Światło, mogą znaleźć tylko ciemność. Ciemność może 
oznaczać tylko jedną rzecz: że akceptujecie życie polegające na wiecznym cierpieniu, a 
oferowane wam przez diabła. 
 



Pozwólcie Mojemu Światłu, by was oświeciło; jednak najpierw musicie sobie zasłużyć na 
prawo do partycypowania w tym potężnym Świetle, które na zawsze ofiaruje wam 
miejsce w Moim Królestwie. 
 
Błogosławię was. Wzywam was. Przyjdźcie do Mnie bez lęku, gdyż Ja cierpliwie na was 
czekam. Gdybyście tylko do Mnie przyszli, zrozumielibyście Prawdę Mojej Obietnicy. 
 
Wasz Jezus 
 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.08, 21.00 
 
Nie dowierzajcie przesadnym stwierdzeniom, jakie możecie usłyszeć w odniesieniu do 
czasów ostatecznych 
 
Moja wielce umiłowana córko, skoro Moim życzeniem jest przygotować świat na Moje 
Powtórne Przyjście, to muszę poprosić wszystkich Moich wyznawców, aby w zupełności 
Mi zaufali. Ja was kocham. Zawsze będę odpowiadał na wasze modlitwy, o ile chodzi o 
łagodzenie złych dokonań, które są planowane na świecie przez wrogów Boga. 
 
Was, Moi umiłowani wyznawcy, otoczę ochroną. I chociaż nigdy bym nie mógł ukryć 
przed wami Prawdy, muszę was przestrzec przed zniekształconymi proroctwami, które 
właśnie w tym czasie są rozgłaszane w świecie przez fałszywych proroków i które budzą 
w ludzkich sercach przerażenie. 
 
Dłoń Mojego Ojca, jak wam już mówiłem, spadnie na tych podłych ludzi, jeżeli będą 
próbowali usunąć Boże Dzieci z ziemi, zanim będą one przygotowane, aby wejść do 
Mojego Królestwa. 
 
Nigdy nie możecie dopuścić, aby strach unicestwił nadzieję ani aby przerażenie 
unicestwiło miłość. To miłość unicestwi zło. To miłość rozrośnie się w świecie i 
rozprzestrzeni się dzięki Łasce Boga, jako odpowiedź na modlitwy Jego dzieci. 
 
Nie dowierzajcie przesadnym stwierdzeniom, jakie możecie usłyszeć w odniesieniu do 
czasów ostatecznych. Nie dopuśćcie, aby takie historie, z których wiele urasta do 
poziomu fikcji, drażniły was lub wzbudzały w was trwogę. 
 
Ja, Jezus Chrystus — w Swoim Miłosierdziu — zniszczę zło, a także nigdy nie zrezygnuję z 
dusz. Bóg jest Miłością. Moc Boga jest Wszechpotężna. 
 
Bóg jest Miłosierny. Nigdy o tym nie zapominajcie. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo nie możecie dopuścić do tego, żeby wasze serca 
były zatroskane, skoro modlitwa może złagodzić tyle ze zła, jakie panuje w świecie. 
Zawierzcie się Mi w miłości, nadziei i radości, a Ja uwolnię was od waszych wszystkich 
obaw i niepotrzebnych zmartwień. 
 



Kiedy przygotowujecie się do jakiejś wielkiej uroczystości, zawsze jesteście uradowani i 
podekscytowani. A choć w międzyczasie mogą mieć miejsce liczne utrudnienia i 
dotkliwe porażki, to jednak, kiedy nastąpi ten wielki dzień, wszystkie one zostaną 
zapomniane, gdy tylko słońce wzejdzie o brzasku tego tak długo oczekiwanego dzionka. 
 
I w ten właśnie sposób musicie patrzeć na Moje Powtórne Przyjście. I choć zło, którego 
będziecie świadkami w czasie, jaki będzie Moje Przyjście poprzedzał, przepełni was 
strachem i wzbudzi w was odrazę, to jednak to zło szybko przeminie, jako że wszystko 
zostanie wkrótce potem zapomniane. 
 
Trwajcie w pokoju. Nigdy nie traćcie nadziei na Moje Wielkie Miłosierdzie. Nigdy nie 
zapomnę o tych, którzy Mnie kochają. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.09, 22.45 
 
Jeżeli odbieracie Prawdzie to, co nią jest, lub przy niej manipulujecie, to nie jest ona już 
Prawdą. Wszystko, co pozostaje, to pusta skorupa 
 
Moja wielce umiłowana córko, jak bliski jestem każdego dnia ludzkim językom i jak daleko 
mimo to od nich się znajduję. 
 
Wielu ludzi machinalnie przyzywa Mojego Imienia, wypowiadając Je na głos, ale nie 
uświadamiając sobie w gruncie rzeczy, jak to Moje Imię jest używane. Nie tylko, że się 
Mnie nie czci, ale nie okazuje Mi się żadnego szacunku, i to w jakiejkolwiek formie. Imię 
Moje znajduje się w użyciu, aby przeklinać innych, kiedy toczą się ostre spory. To, że 
jestem w taki sposób traktowany, bardzo rani Mnie i szokuje. 
 
Wielu używa Mojego Imienia w codziennych rozmowach, ale nie odwołując się do Mojej 
Roli jako Zbawiciela rasy ludzkiej. 
 
Bardzo bym pragnął wezwać owych ateistów i agnostyków, aby dać im możliwość, żeby 
posłuchali, w jaki sposób używają Mojego Imienia w swoich codziennych rozmowach. 
Jeżeli jest to ich przyzwyczajenie, to dlaczego nie wyrażają się w inny sposób? Dlaczego 
włączacie w to Mnie, skoro Mnie nie akceptujecie? Dlaczego używacie Mnie (Mojego 
Imienia -przyp. tł.) jako rodzaju bluźnierstwa, chociaż nie wierzycie, że Ja Istnieję ? 
 
Tak wielu ludzi Mnie odrzuca, traktując Mnie jak kogoś, kto nie ma w ich życiu znaczenia. 
Jestem spychany na pobocze, jak bym się w ogóle nie liczył.  
 
Wiele dusz, które we Mnie wierzą, nie praktykuje swojej wiary. I dlatego przygotowanie 
ich dusz zostało zaniedbane. Tak wielu nie wie, kiedy zostanie zabranych z tej ziemi do 
następnego życia, a tym samym popełniają straszliwy błąd. Nie są bowiem odpowiednio 
przygotowani, aby wejść do Mojego Królestwa. 
 



Ów dzień, w którym dusze zostaną podzielone na dwie grupy, objawi im ostatecznie 
Prawdę o ich przyszłości. Biada człowiekowi, który nie przygotował się na ten wielki 
dzień i który zmarnował czas, jaki na ziemi został mu przyznany. 
 
Co do innych, którzy odmówili słuchania Prawdy i którzy publicznie poniżyli Mnie i 
odrzucili — przerażenie, w jakie wpadną, jest niemożliwe do opisania. Dusze te będą tego 
dnia zalane łzami, będą w histerii i szoku, kiedy ujrzą, że ścieżka, którą wybrały, 
poprowadziła ich właśnie w ognistą otchłań. 
 
Obecny czas to czas duchowej odnowy dla dusz, które zostały pobłogosławione Darem 
umożliwiającym ujrzenie, że niegdysiejsze proroctwa obecnie realizują się w świecie, tak 
jak przepowiedziane. 
 
Spoglądam na świat i widzę straszliwe zamieszanie, gdyż ludzie są wciągani w kłamstwa 
na temat tego, w jaki sposób świat został stworzony. Kłamstwa te są zaprojektowane, 
aby odwieść ludzi od Prawdy. 
 
Widzę, jak mówi się dobrym ludziom, aby odstąpili od swojego rozumienia Mojego 
Nauczania i porzucili je na rzecz akceptacji Grzechu. Następnie zachęca się ich do 
pochwały grzechu, dopóki nie wmówią sobie samym, że Ja, Jezus Chrystus, przymknę na 
to oko. 
 
Prawda Mojego Nauczania leży w samym centrum Chrześcijaństwa. Jeżeli odbieracie 
Prawdzie to, co nią jest, lub przy niej manipulujecie, to nie jest ona już Prawdą. Wszystko, 
co pozostaje, to pusta skorupa. 
 
Nadszedł czas, aby dokonać rozeznania, czy dacie się zwieść współczesnemu 
spirytualizmowi New Age, czy też jesteście na tyle przygotowani, aby pozostać 
niewzruszonym i bronić Świętego Słowa Bożego. Obecnie może wam się wydawać, że to 
nie ma znaczenia, ale kiedy nadejdzie dzień Mojego Sądu, wówczas w Moim Królestwie 
będzie się liczyć tylko i wyłącznie Prawda. 
 
Jeżeli akceptujecie kłamstwa, nie jesteście uczciwi. Nie jesteście rzetelni. Z tego też 
powodu nie otrzymacie Łask. Staniecie się jak pusty statek, który żegluje po morzach, 
chlubiąc się istniejącym tylko w waszych głowach ładunkiem. To fałszywe poczucie 
bezpieczeństwa nie wyjdzie nikomu z pożytkiem. Nie udzieli wam ono dostępu do kluczy 
Mojego Nowego Raju. 
 
Módlcie się każdego dnia, tak jakby dzień jutrzejszy był waszym ostatnim dniem, 
ponieważ nie znacie dnia Mojego Powtórnego Przyjścia. Stanie się to niespodziewanie. 
Gdy ten dzień nastanie, będzie niewiele czasu, aby zawrócić. Albo zaakceptujecie Mnie i 
Moją Obietnicę, że poprowadzę was do Mojego Królestwa, albo zostaniecie wysłani do 
miejsca, z którego nie ma powrotu. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.11, 11.25 



 
Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia 
 
Moje wielce umiłowana córko, proszę usłysz Mnie i wysłuchaj, kiedy objawiam Swój 
Ból. Moja pokryta cierniami Głowa jest boleśnie miażdżona, gdy w dwa tysiące lat od 
czasu, kiedy żyłem na ziemi, cierpię ból Mojego Ukrzyżowania. 
 
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo blisko. Niech żaden człowiek nie wątpi w 
Moją Obietnicę, że ponownie powrócę. Niech żaden człowiek nie wątpi w to, że może się 
to wydarzyć w każdej chwili. Przygotujcie wasze dusze, gdyż czas ten jest blisko. 
Postąpicie o wiele lepiej, jeżeli skoncentrujecie się na stanie waszych dusz, niż na stanie 
waszego przyszłego dobrobytu. 
 
Ból cierni odczuwają obecnie przywódcy Kościoła Katolickiego oraz kościołów 
chrześcijańskich. Cierpią oni, ponieważ są przymuszani do przełknięcia doktryn, 
podyktowanych im przez przywódców politycznych, a te wypływają wprost z pyska 
bestii. 
 
Muszę ostrzec tych wszystkich, którzy atakują Moje Słowo dawane w tych Orędziach, że 
walka pomiędzy Bogiem a szatanem w czasach ostatecznych toczy się właśnie teraz. Oby 
Mój Ojciec przebaczył wam wasze przewinienia. Oby zesłał na was Swoje Miłosierdzie, na 
wasze błędne i samowolne drogi, z których wszystkie uniewinniają grzech. 
 
Ból Korony Cierniowej, która w agonii jest wciskana na Moje Chrześcijańskie Kościoły na 
ziemi, powtarza się, tak jak przepowiedziane, w tym obecnym czasie. Ten ból odrzucenia 
— odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Mojego Nauczania — jest odczuwany nie 
tylko przeze Mnie, ale przez wszystkie te biedne dusze, które Mnie czczą, które 
rozgłaszają Moje Święte Słowo i które Mnie kochają. 
 
Moje Serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Oni natychmiast sobie to 
uprzytomnią, gdyż udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia, kiedy będą 
odmawiać tę Krucjatę Modlitwy. 
 
Krucjata Modlitwy (93) O Łzy Nawrócenia 
 
O Mój umiłowany Jezu, 
Jesteś blisko mojego serca. 
 
Jestem z Tobą jednością. 
  
Kocham Ciebie. 
 
Jesteś mi tak drogi. 
 
Daj mi odczuć Twoją Miłość. 
 
Daj Mi odczuć Twój Ból. 
 



Daj Mi odczuć Twoją Obecność. 
 
Udziel mi Łaski pokory, 
abym okazał się godzien 
Twojego Królestwa na ziemi, 
na wzór tego w Niebie. 
 
Użycz Mi Łez Nawrócenia, 
tak abym się Tobie szczerze powierzył 
jako prawdziwy uczeń, 
aby dopomóc Ci w Twojej Misji 
ocalania każdej pojedynczej duszy na ziemi, 
zanim powrócisz, aby sądzić żywych i umarłych. 
Amen. 
 
Idźcie, Moi umiłowani wyznawcy. Obiecuję, że udzielę wam Łaski Łez Nawrócenia, tak 
abyście prawdziwie zjednoczyli się w Moim Najświętszym Sercu, kiedy odmawiacie tę 
modlitwę. 
 
Moje Serce bierze was w objęcia, Moi drodzy i wierni uczniowie. Kocham was. Jestem 
teraz z wami — tak iż trudno wam będzie temu zaprzeczyć. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.12, 15.10 
 
Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego, pochodzący z jego własnych szeregów, jest już w 
toku 
 
Moja wielce umiłowana córko, nadszedł czas na kolejną fazę w Moim Planie 
przygotowania świata na Nową Erę, na Nowy Raj, na Królestwo, które Ja, Syn 
Człowieczy, wam obiecałem. 
 
Moja armia musi się teraz zgromadzić i połączyć w jedno w modlitwie, gdyż nasila się 
obecnie walka o dusze. Te — mające skalę globalną — plany złej grupy, aby 
uprawomocnić wojny i morderstwo w postaci eutanazji i aborcji, przybierają na sile. 
 
Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego, pochodzący z jego własnych szeregów, jest już w 
toku. Niech więc te dusze, które piastują kluczowe stanowiska, w szczególności w łonie 
Kościołów Chrześcijańskich, i które niemo aprobują grzech, i próbują go prawnie 
zalegalizować, wiedzą rzecz następującą: Czeka was okropne cierpienie. Dłoń Mojego 
Ojca zainterweniuje i zniszczy wasz plan. 
 
Każdego bowiem mężczyznę i każdą kobietę, którzy próbują wprowadzić prawa, 
sprzeciwiające się Woli Bożej, dotknie straszliwa kara. Nie tylko, że oni sami zostaną 
zdruzgotani, ale także ich własne narody będą ukarane. 
 



Mój Ojciec nacierpiał się już wystarczająco wiele. Nie będzie już dłużej tolerował takiego 
ingerowania w Jego Stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i nie będzie nikogo, kto by 
tego nie zauważył. 
 
Jakaż to jest niegodziwość. I jakąż to przebiegłością się w tej sytuacji posłużono, skoro 
ludzkość wprowadza w życie straszliwe obrzydliwości, które obrażają Boga. Z powodu 
takiego postępowania człowiek będzie musiał stanąć w obliczu Gniewu Bożego. 
Modlitwa, i to dużo modlitwy, może zatrzymać tę niegodziwość. To za przyczyną 
waszych modlitw została opóźniona Boża Interwencja, mająca ukarać rodzaj 
ludzki. Obecnie te narody, których rządzący są napędzani przez złego ducha — zostaną 
zmiecione. 
 
Moi umiłowani wyznawcy, będziecie ogromnie cierpieć, kiedy staniecie się świadkami 
aktów nieposłuszeństwa wobec Praw Bożych. Musicie trwać w modlitwie — aby 
złagodzić kary Mojego Ojca. 
 
Teraz musicie utworzyć w każdym narodzie tak wiele grup modlitewnych Moich Krucjat 
Modlitwy, jak jest to tylko możliwe. Uczyniwszy to, osłabicie pracę złej grupy. 
 
Moja cierpliwość jest nieskończona, ale zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście, człowiek 
zostanie ukarany za swoje nikczemne postępki. Ta kara została o pewien czas 
przesunięta, lecz Mój Ojciec dopuści do ekologicznych wstrząsów, aby oczyścić dusze. 
 
Oto ważna Litania, aby dopomóc w osłabieniu kary Mojego Ojca. 
 
Litania Modlitwy (4) O osłabienie kary Mojego Ojca  
 
 
O Boże Najwyższy. 
 
Błagamy Cię o Przebaczenie za grzechy Twoich dzieci. 
 
Dziękujemy Ci za Dar, jakim jest Ziemia. 
 
Dziękujemy Ci za Dar ludzkiego życia. 
 
Doceniamy Dar życia. 
 
Czcimy Dar życia. 
 
Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 
 
Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia. 
 
Wysławiamy Twoją Boskość. 
 
Całkowicie Ci się powierzamy, tak aby Twoja Święta Wola mogła się spełnić zarówno na 



ziemi, jak i w Niebie. 
 
Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia. 
 
Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego. 
 
Witamy z radością Nowy Raj. 
 
Błagamy Cię, abyś ocalił wszystkie dusze, łącznie z tymi, które Cię zadręczają, jak i z tymi, 
które są dla Ciebie stracone. 
 
Dziękujemy Ci za Miłość, jaką okazujesz wszystkim Swoim dzieciom. 
 
Dziękujemy Ci za Dar proroctwa. 
 
Dziękujemy Ci za Dar modlitwy. 
 
Prosimy Cię, daj nam pokój i zbawienie. 
Amen. 
 
Moja córko, ta Misja stanie się jeszcze trudniejszą, kiedy nienawiść człowieka do 
człowieka się nasili i ludzi podzieli. 
 
Wierni uczniowie Boga będą kuszeni, aby oddać się we władanie grzechom, które zostaną 
zamaskowane pod płaszczykiem tolerancyjnych praw. Musicie opierać się każdej próbie, 
jaka jest podejmowana, abyście odwrócili się od Prawdy Mojego Nauczania. Jeżeli 
wszystkie te wasze próby zawierzycie Moim Świętym Dłoniom, o wiele łatwiejsza stanie 
się dla was ta Misja ratowania dusz. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.13, 12.10 
 
Ignoruj to, że jesteś wypytywana lub że się od ciebie żąda, aby zmieniać Moje Słowa 
 
Moja wielce umiłowana córko, nie wolno ci nigdy zapominać, Kto jest twoim Mistrzem. 
Kiedy jesteś targana w każdym kierunku i kiedy Moi uczniowie kładą ogromne ciężary na 
twoich ramionach, musisz się temu przeciwstawić. Zawierz się Moim Świętym Dłoniom, 
pozostań sama i poproś Mnie, abym się ze wszystkim uporał.  
 
Musisz odpowiadać tylko na Mój Głos. Wszystkie inne głosy, które ci rozkazują, aby 
realizować to Moje Święte Dzieło na ich sposób, wedle ich punktu widzenia — muszą 
zostać zignorowane. 
 
Wielu z tych, którzy idą śladami tej Misji, musi zrozumieć, że Moje Święte Słowo nie może 
być lustrowane, zmieniane czy dopasowywane, aby innych zadowolić. Moje Słowo jest 



Święte. Zaakceptujcie z wiarą to, co do was mówię, i bądźcie powściągliwi. Obrażają Mnie 
próby doszukiwania się ukrytego sensu, wróżb czy sensacji.  
 
Nauczcie się słuchać Mojego Głosu. Pozwólcie Mu poruszyć waszą duszę i bądźcie 
wdzięczni za to, że udzielam wam tego Daru Moich intymnych Nauk i pragnień. Czynię 
tak, kierując się współczuciem dla was i ponieważ was kocham. Poddawać to w 
wątpliwość oraz żądać, abym udzielał wam takich odpowiedzi, jakie wy chcecie usłyszeć, 
jest dla Mnie rzeczą obraźliwą. 
 
Moja córko, ignoruj to, że jesteś wypytywana lub że się od ciebie żąda, aby zmieniać Moje 
Słowa. Tak jak ci o tym już wcześniej wspominałem — nie masz upoważnienia, aby to 
robić. Właśnie wtedy, kiedy te podstępne dusze stawiają ci trudne pytania, na które ty nie 
masz odpowiedzi, zachowaj milczenie. 
 
Wy, którzy nadal usiłujecie Mi zaszkodzić, kwestionując i krytykując Moje Święte Słowo, 
wiedzcie, że jesteście nędznymi i słabymi grzesznikami. To nie ze względu na dobro 
waszej duszy zadajecie te pytania, które Mi się tak nie podobają. To jest wasza odmowa 
dla akceptacji tego, że Ja, Jezus Chrystus, w ogóle mógłbym rozmawiać ze światem tak, 
jak to obecnie czynię. 
 
Jeżeli bierzecie Moje Słowo i przeinaczacie Je na waszą modłę, to utraci ono sens. Jeżeli 
natomiast rozdzieracie Je na strzępy po to, aby przeciwstawić się tej Mojej Świętej Misji 
ratowania tego ostatniego pokolenia, to zostaniecie wyrzuceni za burtę. 
 
Mój Plan ma obecnie wielką moc, potrzebną, abym szybko poprowadził ludzkość do 
przodu, Ścieżką Prawdy. Ci, którzy błądzą i zbaczają z trasy, będą pozostawieni z tyłu. 
Jest jeszcze tylko tyle czasu, aby każdego z was uratować. Dlaczego go marnujecie? 
Każda minuta jest drogocenna. 
 
Dajcie Mi szansę, abym was poprowadził, udzielił wam lekcji i was uratował. 
Posłuszeństwo Mnie, waszemu Jesusowi, jest konieczne, jeżeli Mam wam pomóc. 
Posłuszni możecie Mi być tylko wtedy, jeżeli zawierzycie Mi waszą wolę. Kiedy to 
uczynicie, zniknie zamęt w waszej duszy. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.14, 18.12 
 
Grzechy człowieka sprawiają, że, pomimo Mojej Boskości, przyprawia Mnie to o mdłości 
i nachodzi Mnie obrzydzenie 
 
Moja wielce umiłowana córko — czasu, aby przygotować się na Ostrzeżenie, jest mało. 
Jest to czas, kiedy, bez względu na to, jak bolesne jest prześladowanie, musisz 
zignorować wszystko — za wyjątkiem Mojego Świętego Słowa. 
 



Ponieważ rozpoczyna się okres przygotowań, nie pozwólcie się nikomu zatrzymać, Moi 
umiłowani wyznawcy, gdy przygotowujecie wasze dusze oraz modlicie się za tych, którzy 
umrą w grzechu ciężkim podczas Ostrzeżenia. 
 
Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, będziecie cierpieli teraz ból, który Ja 
odczuwam, kiedy spoglądam w dół, na nędznych grzeszników. Grzechy człowieka 
sprawiają, że, pomimo Mojej Boskości, przyprawia Mnie to o mdłości i nachodzi Mnie 
obrzydzenie, kiedy robią oni to tak otwarcie na Moich Oczach.  
 
Arogancja, bezczelność i pycha, demonstrowane przez tych grzeszników, 
współzawodniczą o prymat dokładnie z tymi rysami charakteru, jakie posiada szatan i 
jego demony. Te same demony połknęły dusze tych dzieci Bożych i nie są już one jak 
dzieci, jakimi kiedyś były, zaczerpnąwszy swój pierwszy oddech. 
 
Są one tak nafaszerowane pychą i tak przekonane, że są niezwyciężone, że nie są już w 
stanie pozwolić Duchowi Świętemu na dotknięcie swoich dusz. Oto dlaczego potrzebują 
one waszych modlitw. 
 
Błogosławię was Łaską ocalania tych dusz, a wy musicie — czyniąc to dla Mnie — 
wesprzeć Mnie, aby im dopomóc. 
 
Człowiekowi nie wystarcza już zaspokajanie jego własnych żądz poprzez dogadzanie 
swoim cielesnym pożądaniom, lecz człowiek także wierzy, że musi ingerować w Moje 
Dzieło Stworzenia. Podejmuje więc z kolei kroki, próbując nie tylko współzawodniczyć z 
Potęgą Boga w zakresie Stwarzania ludzkiego życia oraz w zakresie odbierania ludzkiego 
życia, ale wyobraża on sobie, że posiada moc, aby zastąpić Istnienie Boga. Dziś wierzy on 
także, że sam jest bóstwem, co nie jest niczym innym jak kłamstwem, zaszczepionym jego 
duszy przez szatana, któremu przyrzekł on swoją wierność. 
 
Owe kroki, które człowiek obecnie podejmuje, przekraczają granice dopuszczone przez 
Boga. Teraz, gdy Boże Kościoły są w przededniu oblężenia przez złego ducha — ze strony 
wrogów i oszustów — kara ostatecznie zostanie zesłana na ziemię. 
 
Zaznacie Potęgi Mojego Ojca, a Jego kara będzie surowa. Zaszokuje ona nawet tego 
najbardziej aroganckiego z grzeszników i nie będzie on miał żadnych wątpliwości, czyja to 
Ręka spadła na ziemię. Ojciec Mój to uczyni, aby uwolnić ziemię od zła, umożliwiając 
jednocześnie, w tym samym czasie, rozwój armii Jego wiernych wyznawców, którzy będą 
pomocą przy zbawianiu dusz. 
 
Grzech zranił ziemię, po której chodzicie, co daje się rozpoznać po chorobach, 
zanieczyszczeniu środowiska i korupcji w waszych rządach. Plama grzechu pokrywa 
ziemię do takiego stopnia, że stała się ona w Oczach Mojego Ojca  czymś odrażającym i 
ohydnym. On, który stworzył świat jako miejsce, gdzie mógłby dbać o dobro Swojej 
rodziny — ma złamane serce. 
 
Mój Ojciec jest ponadto rozgniewany, a szala na wadze sprawiedliwości się przechyliła. 
Jego kara nie może już zostać powstrzymana, gdyż stała się ona koniecznością. 
 



Pomóżcie swoim braciom i siostrom, w szczególności tym z nich, którzy stworzyli prawa, 
kolidujące z tymi ustanowionymi przez Boga, Boga Najwyższego. Musicie to zrobić przy 
pomocy Krucjat Modlitwy. Bądźcie silni. Bądźcie odważni. Bądźcie pełni nadziei i nie 
lękajcie się niczego — jeżeli Mnie kochacie. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.15, 22.50 
 
Proszę, przyjmijcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam prezentuję 
 
Moja wielce umiłowana córko, w miarę jak ta misja nadal wzrasta i rozprzestrzenia się 
dookoła świata, towarzyszyć jej będą nowe cuda, które — dzięki Mojemu współczuciu — 
zostaną przyznane tym, którzy niezmiernie cierpią. Kiedy przyszedłem za pierwszym 
razem, Moje Miłosierdzie rozlało się na te dusze, które potrzebowały Mojej Pomocy. 
 
Znajdą się tacy, którzy będą przeniknięci brakiem wiary i którzy będą dotknięci 
straszliwym cierpieniem fizycznym. Kto spośród nich przyjdzie do Mnie, temu Ja ulżę w 
jego cierpieniu. Uczynię tak, aby rozpalić wiarę w ich duszach, ale tylko dzięki Mocy Ducha 
Świętego mogą oni zostać uleczeni. 
 
Przynieście do Mnie swoje udręki. Przynieście do Mnie swoje zmartwienia. Przynieście do 
Mnie swój ból. Przyjdźcie do Mnie w swoich modlitwach, a Ja was wysłucham. Chciałbym 
wziąć was w Swoje Święte Ramiona i was ochronić. 
 
Przyjmijcie, proszę, ten nowy Dar Uzdrowienia, który Wam teraz daję. Jest to krucjata 
modlitwy, która uleczy wasze umysły, ciała i dusze. 
 
Za pośrednictwem tej modlitwy przekazuję wam drogocenny Dar Uzdrowienia. 
Zauważycie, że przez jej odmawianie zostaną z Nieba zesłane ogromne łaski na was i na 
Tych, za których modlić się będziecie. Tak więc modlitwa ta otacza przynoszącą odnowę, 
szczególną ochroną tych, którzy są zagubieni, niepewni swojej wiary i którzy czują się 
wyczerpani. Ludzie ci mogą cierpieć z powodu powątpiewania. I mogą cierpieć z 
powodu chorób ciała, które uniemożliwiają ofiarowanie im przeze Mnie Mojego pokoju, 
miłości i pocieszenia. 
 
Odmawiajcie tę krucjatę modlitwy, a otrzymacie błogosławieństwo uzdrowienia. 
 
Krucjata Modlitwy (94) O uzdrowienie umysłu, ciała i duszy 
 
O drogi Jezu, padam przed Tobą 
wyczerpany, schorowany, cierpiący, 
pragnąc usłyszeć Twój głos. 
 
Pozwól mi, abym został dotknięty 
Twoją Boską Obecnością, 
tak aby Twoje Boskie Światło 



rozlało się na mój umysł, ciało i duszę. 
 
Ufam Twemu Miłosierdziu. 
 
Składam całkowicie przed Tobą swój ból i cierpienie 
oraz proszę, 
abyś udzielił mi łaski zawierzenia się Tobie, 
tak abyś uleczył mnie z bólu i ciemności, 
abym odzyskał siły, 
aby móc kroczyć ścieżką Prawdy 
i pozwolić Ci poprowadzić mnie 
do życia w Nowym Raju. 
Amen. 
 
To wasza wiara winna stać dla was na pierwszym miejscu. Jeśli to, o co prosicie, zgodne 
będzie z Moja Świętą Wolą, odpowiem na waszą prośbę o uzdrowienie za przyczyną łaski 
Mojego Miłosierdzia. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.17, 23.17 
 
Zostanie zrobione wszystko, aby spowodować rozpad waszych Grup Modlitewnych 
 
Moja wielce umiłowana córko, wśród Moich Grup Modlitewnych nasilił Ogień Ducha 
Świętego i one teraz rozprzestrzenią się po całym świecie, i rozrosną się tysiąckrotnie. 
Łaska, jaka została udzielona tym Grupom, umożliwi im szybkie powstawanie i wzrost, tak 
właśnie, jak tego chciałem. 
 
Jak Ogień Prawdy pochłania ziemię, tak zarazem ciemność opada na nią jak olbrzymia, 
gęsta mgła. Diabeł i jego demony będą zadręczać tak wielu, jak wielu im się uda — aby Mi 
ich odebrać. Ja  nie mogę diabłu na to pozwolić. 
 
Bardzo trudny do zniesienia jest dla Mnie ból bycia odseparowanym od tych biednych 
dusz, które ochoczo akceptują kłamstwa, jakimi karmi je szatan. Jednakże Słowa Bożego 
nic nie powstrzyma, chociaż wielu spośród was może się wydawać, że jest inaczej. 
 
Moją Mocą będę rozsiewać miłość poprzez te dusze, które odpowiedzą na Moje 
wezwanie do modlitwy. Jeżeli zawierzą Mi swoją wolną wolę, uczynię to, co jest 
niezbędne, aby przyciągnąć je do Miłości Boga. Bowiem przed jakimś już czasem Miłość ta 
ulotniła się z ich życia. Wówczas zdadzą sobie sprawę, jaką pustkę odczuwali w swym 
wnętrzu, zanim Ja nie przyniosłem im tego pocieszenia. A to pocieszenie, którego im 
brakowało, jest to spokój duszy, jaki może pochodzić tylko ode Mnie.  
 
Przyjdźcie do Mnie, a Ja pomogę wam dostrzec wszystko to, co ma znaczenie. Słuchajcie 
teraz Mojego Głosu, kiedy gromadzę wszystkie narody i jednoczę Moją rodzinę, tak abym 
mógł was przygotować do waszego nowego życia, w którym nie będzie już więcej 



śmierci. Ani śmierć ciała, ani też duszy nie może trwać w Moim Nowym Raju. Śmierć 
dobiegnie swego kresu. Mój Nowy Raj jest przygotowany, ale każda jedna żyjąca w 
dzisiejszym świecie dusza musi mieć w nim swój udział. Takie jest Moje wielkie pragnienie. 
 
Moim wyznawcy, musicie się teraz przygotować na straszliwe próby, którym będziecie 
musieli stawić czoła, skoro odpowiedzieliście na Moje wezwanie. Zostanie zrobione 
wszystko, aby spowodować rozpad waszych Grup Modlitewnych. Na przykład wielu 
kapłanów będzie próbowało je zastopować. Powiedzą wam, żebyście nie brali w nich 
udziału. Powiedzą wam, że jakoby nie ma na nie zezwolenia. Powiedzą wam, że Moje 
modlitwy pochodzą od złego ducha. Włoży się w wasze usta każdą możliwą wymówkę, a 
one wszystkie będą po prostu miały za zadanie powstrzymać Moje Dzieło od realizacji. 
 
Usilnie was proszę, abyście działali wspólnie, w pokoju i w harmonii. Nie pozwólcie, aby 
dzielące was rozbieżności wstrzymały to dzieło. Jest to czas, kiedy szatan będzie usiłował 
rzucić pomiędzy was wszystkich kość niezgody, tak aby Krucjaty Modlitwy nie 
rozprzestrzeniły się globalnie, tak jak Ja to nakazałem. 
 
Grupy Modlitewne Jezus dla Ludzkości muszą być wszędzie zakładane. Będą one integralną 
częścią formułującej się i zestrajającej Reszty Mojej armii na ziemi. Musicie ściśle 
współpracować ze sobą, w miłości i harmonii, oraz kontaktować się z Moją córką, Marią 
(Bożego Miłosierdzia). Zleciłem jej, aby, w miarę możliwości, pomagała was prowadzić. 
Wysłałem jej grono ludzi, którzy będą koordynować te grupy w różnych regionach świata. 
Musicie skupić się na swoim własnym regionie i wzajemnie łączyć się ze sobą. Maria 
zostanie przeze Mnie pouczona na temat tego, jak Ja sobie wyobrażam ich prowadzenie i 
jakie jest Moje życzenie, jeśli chodzi o ich formę.   
 
Pobłogosławię każdą z Grup Modlitewnych, jeżeli zgodzą się na Moje Kierownictwo. 
Pragnę, aby zaangażowali się członkowie kleru i aby używano modlitewników*. Maria 
wkrótce przekaże wam,  jakie są te oczekiwania. 
 
Przygotowujcie się do tej światowej Misji jak do żadnej innej. Jest to ostatnia już Misja, 
aby ocalić dusze, i na każdym kroku będę jej przewodził Ja, Jezus Chrystus. A zatem to, o 
co was proszę, to abyście we Mnie złożyli wszelką waszą ufność. Radujcie się, gdyż 
jesteście pobłogosławieni, skoro powierza się wam tę rolę w najważniejszym okresie 
historii świata. W tym celu otrzymacie ode Mnie wiele darów, ponieważ potrzebuję 
waszej pomocy, aby ratować dusze. 
 
Pozwólcie, abym udzielił wam Błogosławieństwa Ochrony dlaGrup Modlitewnych Jezus dla 
Ludzkości wszędzie tam, gdzie one są zakładane. 
 
Niech będzie z wami Moja Miłość i Moje Błogosławieństwo, Moi Umiłowani uczniowie; 
przynosicie Mi w tym czasie pokój, miłość i pocieszenie. 
 
Wasz umiłowany Jezus 
 
* W języku angielskim wydano drukiem osobny modlitewnik z Krucjatami Modlitwy. Na 
naszej stronie dostępne są one jako plik PDF lub Word. Należy je sobie jedynie samemu 
wydrukować. 



  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.18, 19.30 
 
Pozbywanie się wszystkiego, co symbolizuje Mojego Syna, będzie oznaczać początek 
końca 
 
Moje dzieci, oto nastąpiła zmiana kursu, bowiem grzech nadal wszędzie się 
rozprzestrzenia. Ponieważ grzech staje się dla ludzkich serc rzeczą akceptowalną, ziemia 
zajęczy w agonii pod ciężarem ciemności. 
 
Reżyseruje się wojnę światową i wkrótce ujawni ona ohydę, która zalega w sercach 
liderów światowych, połączonych ze sobą jakby pępowiną. Jeden podkarmia drugiego, 
jednak wkrótce nikt z nich nie będzie już przywódcą własnego narodu, albowiem staną 
się posłuszni tylko jednemu panu — antychrystowi. 
 
Dla wielu świat może wydawać się taki sam, jaki był, ale on już takim nie jest. Dzieje się tak 
z powodu zła, jakie przyniosło wcielenie się demonów, które przemierzają korytarze 
władzy; dlatego też cała ludzkość będzie cierpieć. Władza dzierżona przez tych liderów, 
niewolników diabła, będzie oznaczała zaniknięcie praw obywatelskich. Oznaki tego 
można już zauważyć. Wkrótce wszystkie te prawa zostaną zniesione, a wy będziecie 
musieli ufać Mojemu Synowi oraz Mu się poddać, tak abyście byli w stanie przetrzymać 
niesprawiedliwości, których staniecie się świadkami. 
 
Pozbywanie się wszystkiego, co symbolizuje Mojego Syna, będzie oznaczać początek 
końca. Kiedy to nastąpi, będziecie wiedzieć, że czas Powtórnego Przyjścia jest blisko. 
 
Musicie trwać w modlitwie, dzieci, i nadal odmawiać Krucjaty Modlitwy, gdyż mają one 
wielką moc i pomogą złagodzić cierpienie, które jest planowane przez złą grupę. 
 
Ziemia zatrzęsie się teraz tam, gdzie znajdują się siedziby tych liderów, będących pod 
demonicznym wpływem. Dłoń Boga — Boga Najwyższego — uderzy w ziemię, jednak 
wielu z tych, którzy wiedli grzeszne życie, może zostać ocalonych dzięki waszym 
modlitwom. 
 
Wpływ diabła jest obecnie odczuwany pośród Kościołów oraz pośród tych, którzy głoszą 
Święte Słowo Boże. Są oni głównym celem diabła i antychryst nie ustanie w swoim 
dążeniu, aby zniszczyć wszystkie Chrześcijańskie Kościoły. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby armia Chrystusa zachowała spokój i pozostała w 
pokoju. Tylko jeżeli całkowicie zaufacie Mojemu Synowi poprzez zawierzenie waszej 
wolnej woli, staniecie się silni. Wówczas będziecie w stanie przetrzymać te próby. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.18, 20.15 



 
Zbyt łatwo wchłaniacie te fałszywe słowa, które prezentowane są wam przez kłamców 
 
Moja wielce umiłowana córko, jakże łatwo zanika Mój Głos wśród jazgotu fałszywych 
proroków, którzy przenikają dziś świat. 
 
Jacy nierozumni są ci pośród was, włączając w to Moich wiernych wyznawców, którzy tak 
są złaknieni Mojej Miłości, że zbyt łatwo wchłaniają te fałszywe słowa, które 
prezentowane są im przez kłamców. 
 
Czyż nie wiecie, że Ja przekazuję Moje Słowo do bardzo niewielu dusz? Czyż nie 
powiedziałem wam, że Moje Słowo, obecnie wam udostępniane, jest ostatnim 
przekazem tego rodzaju? Dlaczego więc tak ochoczo uganiacie się za słowami świeżo 
nominowanych proroków, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu? Ich intencją 
jest szukanie chwały i zwracanie na siebie uwagi. To, co oni robią, to jest karmienie Mojej 
trzody byle jakim pożywieniem, pełnym słów pozbawionych substancji. Mimo tego wiele 
z tych biednych dusz nie ma złych zamiarów, gdyż sporo z nich kieruje się swoją 
pobożnością wobec Mnie, chcąc dzielić się Miłością Boga. Niemniej Ja im nie zleciłem, aby 
tak czynili, gdyż nie ujawniam wobec nich Mojego Świętego Słowa czy detali z Moich 
Świętych Planów. Niestety z kolei inni z nich, znajdując się pod wpływem złego ducha, 
odwodzą was od Mojego Świętego Słowa. 
 
Podczas gdy tak wiele nawoływań z ust fałszywych proroków porywa uwagę wielu — 
Moje Prawdziwe Słowo jest odrzucane na pobocze. Ci z was, którzy poszukujecie Mojego 
Głosu, a którzy staliście się świadkami słów wielu samozwańczych proroków, musicie 
posłuchać Mnie teraz: 
 
Istnieją dusze wybrane, przy pomocy których komunikuję się od dziesiątków lat. I nadal z 
nimi rozmawiam. Jednak od chwili zapoczątkowania tej Misji nie udzieliłem już ani jednej 
duszy pozwolenia, aby w tym czasie publicznie głosiła Moje Słowo, za wyjątkiem tych 
umiłowanych, wybranych dusz, które pracują dla Mnie od lat. 
 
Jak bardzo muszę podnieść Swój Głos, abyście Mnie usłyszeli? Czego szukacie? Prawdy? 
Sensacji? A może poezji? Która wywołuje w was tęsknotę, aby w taki sposób Moje Słowo 
miało pojawiać się na papierze? Dlaczego więc spośród tych wszystkich proroków, którzy 
twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu, odrzucacie akurat Mnie, mówiącego w tych 
Orędziach? 
 
O, jak jesteście oszukiwani. O, jak jesteście odciągani od Moich Kochających Ramion. O, 
jak jesteście zwodzeni, kiedy wsłuchujecie się w te błogie głosy, które w żadnym stopniu 
nie są podobne do  Mojego Prawdziwego Słowa. 
Nadejdzie taki czas, kiedy będziecie zawstydzeni swoim okrucieństwem, swoim 
zawziętym odrzucaniem Mojego Świętego Słowa, swoją upartą odmową, zrodzoną z 
grzechu pychy — nie pozwalającymi przyjąć wam w tym czasie Mojego Świętego Słowa. 
Gdyż oto nastał czas, aby przed ludzkością została odsłonięta Prawda — dla dobra 
waszych dusz i dla dobra duszy każdego mężczyzny, każdej kobiety i każdego dziecka. 
 



Obiecałem światu, że Prawda zostanie ujawniona o tym czasie, a jednak tak wielu z was 
jest ślepych i głuchych na Słowo Boga. Proszę was, abyście rozważyli wasz sposób 
poszukiwania Mojego Miłosierdzia, Mojego Słowa i Mojej Obietnicy. Następnie musicie 
Mnie błagać, abym was prowadził i obdarzył was jasnością umysłu, abyście mogli Mnie 
widzieć, Mnie słyszeć, Mi zaufać, i abyście w końcu poddali się w zupełności Mojemu 
pragnieniu ocalenia waszej duszy. Nie wolno wam tracić czasu na dumania ani na 
zbaczanie z drogi, gdyż Ja was potrzebuję. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.19, 20.45 
 
Najświętsza Maryja Panna: Musicie zwalczać każdy przepis i każdy argument, który 
propaguje aborcję 
 
Moje dziecko, kiedy złe czyny się potęgują, gdy np. narody próbują wprowadzić aborcję, 
to Duch Święty zsyłany jest na Boże Dzieci, tak aby mogły one zdobyć się na odwagę do 
przeciwataku. 
 
Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach Mojego Ojca. Nie można przedstawić 
żadnego powodu, który by usprawiedliwiał ten podły akt wymierzony w Boskie 
Stworzenie. Aborcja jest zniewagą wobec Najświętszego Aktu Stwarzania ludzkości i 
niesie za sobą straszliwą karę. 
 
Każdy argument zostanie użyty, aby ją w waszych narodach usprawiedliwić, ale nic i nigdy 
nie może wytłumaczyć jej przed Bogiem. Nikt nie ma prawa do ingerowania w Dar Życia, 
stworzonego przez Boga, Stwórcy wszystkiego, co istnieje. 
 
Wiele biednych dusz uważa, że okazuje współczucie, kiedy rozgrzesza aborcję, ale jedyne, 
co przez to osiągają, to jest uniewinnianie morderstwa, będącego ciężkim grzechem. 
Musicie zwalczać każdy przepis i każdy argument, który propaguje aborcję, oraz musicie 
chronić życie Bożych dzieci w łonach ich matek. Nie wolno wam nigdy odczuwać strachu, 
kiedy publicznie mówicie, że życie jest święte. 
 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie potrafią zaakceptować 
doniosłości życia i Świętego Aktu jego Stwarzania, pochodzącego od Boga. Dusze te 
potrzebują waszych modlitw i waszej cierpliwości. Pokażcie im, że nie zaakceptujecie ich 
żądań, chcących was skłonić do rozgrzeszenia morderstwa na jakimkolwiek 
nienarodzonym Bożym dziecku. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia  
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.20, 10.10 
 
Tym, co wywołuje największe oburzenie, są Misje prawdziwych proroków 



 
Moja wielce umiłowana córko, Moim największym pragnieniem jest ujrzeć 
niewierzących, jak czytają Moje Święte Słowo. Nawet gdyby potrwało to tylko kilka 
minut, to oni byliby (w następstwie tego) skłonni, aby ciągle na nowo powracać do Moich 
Pism. 
 
Jako że szatan zwodzi świat — udając, że nie istnieje i że jego demony, upadłe anioły, 
niby to wcale nie błąkają się po świecie w poszukiwaniu schronienia w sercach i ciałach 
ludzkich — jest on niewierzącym nieznany. Tylko wówczas, gdy człowiek istnienie diabła 
na świecie zaakceptuje, otworzy prawdziwie swój umysł na akceptację Istnienia Boga. 
 
Złe duchy w trakcie swojej tułaczki poszukują takich miejsc, gdzie z łatwością mogą 
wejść do duszy. Kiedy już duszę opanują, bardzo ciężko jest je z niej wyrzucić. Przylegają 
one do tych nędznych dusz, które nie posiadają żadnej wiary i ufności w Boga. W 
podobny sposób atakują one Moich wyznawców i tylko ich modlitwa jest w stanie 
zapewnić im ochronę. Kiedy prorok zostaje posłany na świat, szatan i jego demony będą 
podejmowały nadzwyczajne starania, aby zwalczyć ten Dar Proroctwa. 
 
Wokół ciebie, Moja córko, roi się od ataków szatana. Mają one wiele form. Ludzie, którzy 
odpowiadają na Moje Orędzia, także będą dręczeni. Zwłaszcza dlatego, że w ich sercach 
zostaną przez złego ducha zaszczepione wątpliwości, a duch ten następnie zrodzi w ich 
duszy trwogę. To zaś doprowadzi ich do tego, że zaczną Moje Orędzia kwestionować i 
podważać, aż ich wątpliwości zamienią się w nienawiść. 
 
Wiele dusz, które ci towarzyszą — w sposób dla nich samych niezauważalny — będzie 
nagminnie kuszonych, aby ciebie zdradzić. Pojawią się też obcy i ci oświadczą, że także 
oni są prorokami. Niektóre z owych dusz, które zbliżyły się do ciebie pod pozorem, że tak 
samo są prorokami, i które ciebie na początku tej misji okłamały, są twoimi najgorszymi 
wrogami.  
Są one siedliskami złych duchów i wiele z nich sobie niestety tego nie uświadamia. Ci zaś z 
Moich wyświęconych sług, którym ufnie zawierzyłaś, a którzy ciebie zdradzili, 
powodując się duchową zazdrością, zostali tym samym również powstrzymani od 
wykonywania swoich obowiązków wobec Mnie. 
 
Istnieją bardzo nieliczni, których można obdarzyć zaufaniem, tak aby współpracowali z 
Moimi prorokami, i to dlatego autentyczni prorocy muszą działać samotnie, jedynie z 
garstką ludzi, którym mogą zaufać. A wam, Moi wyznawcy, nigdy nie wolno czuć się 
zranionym czy obrażonym, gdy Ja nie pozwalam Mojej prorokini (Marii Bożego 
Miłosierdzia), aby się z wami spotykała czy też uczestniczyła w imprezach publicznych.   
 
Jest ona prorokiem czasów ostatecznych, nie mogę więc pozwolić, aby rozpraszana była 
jej uwaga. Potrzebny jest Mi cały czas, jaki Maria może przeznaczyć, i całkowite jej 
oddanie. To Ja, Jezus Chrystus, będę Tym, Który będzie przewodził wam w waszych 
modlitwach i poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nigdy nie lekceważcie złego ducha, który 
wywołuje w was wątpliwości i kłótnie pomiędzy wami, łącznie z pokusą, żeby odejść. 
 
Zrozumcie, że takie są tego powody. Tak jest, bo szatan prowadzi w tym czasie 
największą swoją wojnę. Tym, co wywołuje największe oburzenie, są Misje prawdziwych 



proroków. To Ja, Jezus, Jestem Tym, Który prowadzi walkę przeciw diabłu, i to Ja Jestem 
Tym, Który ją zwycięży. 
 
Wasz Umiłowany Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.20, 17.50 
 
Ludzie ci zniszczą Moje Kościoły i tylko nielicznym pozwoli się na składanie codziennej 
Ofiary 
 
Moja wielce umiłowana córko, pragnę, aby Moi uczniowie bez strachu przyjęli zmiany, 
jakie na nich spadną. Bo na skutek tych zmian człowiek może zostać oczyszczony. 
 
Wkrótce będą miały miejsce złowrogie poczynania wojenne oraz zniesienie waszych 
praw, a doprowadzi to do narzucenia kontroli, określającej sposób rządzenia waszym 
krajami. Gdyby nie odbyła się ta ostatnia walka pomiędzy Królestwem Mojego Ojca a 
diabłem i jego złymi duchami, wówczas zło nie mogłoby zostać zniszczone. 
 
Będą nieustannie podejmowane próby, aby przejąć wasze waluty oraz wasz "osobisty 
dostęp" do pieniędzy. Ale wasze modlitwy mogą powstrzymać tych nikczemnych 
przywódców od tej próby narzucenia wam niewolnictwa. Ludzie ci zniszczą Moje 
Kościoły i tylko nielicznym pozwoli się na składanie codziennej Ofiary. Niemniej będą 
pomiędzy nimi (składającymi ofiarę - przyp. tł.) tacy, którzy dzięki Łasce Bożej okażą się 
niezłomni. 
 
Natomiast przywódcy ci będą prześladować Kościół i spowodują wielki podział wśród 
zwierzchników Kościołów Chrześcijańskich, ale znajdą się kapłani i duchowni, którzy 
mimo to się ostoją, ponieważ odmówią poddania się temu naciskowi. 
 
Ci wierni i odważni wyświęceni słudzy nadal będą Mi służyć, mimo że zostaną podjęte 
próby wstrzymania Sakramentu Chrztu, Komunii Świętej oraz Spowiedzi. 
 
Pamiętajcie o tym, że to wasze modlitwy osłabią wpływ i surowość tych prób. Zwłaszcza 
zaś gdy Moje dusze wybrane będą się modliły o takie uczynki Miłosierdzia, to Ja 
odpowiem na ich wołania. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.21, 15.50 
 
Mój Czas, który jest spleciony z Boską Wolą Mojego Ojca, nieomal jest już przy was 
 
Moja wielce umiłowana córko, wydawałoby się, że Mój Czas na ziemi zakończył się wraz 
z Ukrzyżowaniem, ale to był dopiero początek. 
 



Za to Mój Czas, który jest spleciony z Boską Wolą Mojego Ojca, nieomal jest już przy 
was i wreszcie przyjdę ponownie, aby przytulić ludzkość do Mojego Najświętszego Serca. 
 
Wiele zostało już osiągnięte, nie tylko dzięki wam, Moi wielce umiłowani uczniowie, lecz 
dzięki Wierze Mojego Kościoła, który przeciwstawia się prześladowaniom, zadanym 
Mojemu Ciału na ziemi przez świeckie rządy. 
 
O, jakże Ja kocham Moich wiernych wyznawców. Jak wiele pociechy oni Mi przynoszą z 
powodu swojego zdecydowanego i szczerego oddania. Duch Święty działa jak żywioł w 
tych czasach i został niczym sieć zarzucony ponad ludzkością, jako antidotum na ducha 
zła, obecnego w ludzkich sercach. 
 
O, gdybyście wy, Moi wyznawcy, mogli widzieć w taki sposób, jak Ja widzę te błąkające 
się po ziemi w poszukiwaniu domu złe duchy, to umarlibyście z przerażenia. Szukają one 
schronienia w ludzkiej duszy oraz domu, w którym mogłyby zamieszkać. Dusze, które 
Mnie nie kochają, które odrzucają Boga i które podążają za fałszywymi naukami, 
rozsiewanymi przez szatana, włączając w to organizacje New Age — które podają się za 
organizacje duchowe i religijne — owe dusze stoją dla takich złych duchów szeroko 
otworem. Wiele z tych dusz poczułoby się obrażonych, gdyby im powiedziano, że są 
nosicielami tych złych duchów. Nie uwierzyliby w to, pomimo że okazują symptomy 
głębokich, emocjonalnych zaburzeń. 
 
Te złe duchy, a jest ich wiele, są dla Mnie widoczne, kiedy wiją się przede Mną w 
ciemności. Widzę je drwiące ze Mnie i opluwające Mnie swoimi szmatławymi pyskami. 
Kiedy są one obecne w Bożych dzieciach, przemieniają osobę, do której weszły, chociaż 
na początku czynią to powoli. Po czasie te nędzne dusze będą wypluwać z siebie 
bezeceństwa przeciw Bogu i przeciw ustanowionym przez Niego prawom. Podżegać 
będą do każdego rodzaju niecnych czynów oraz podejmą specjalne starania, aby zwieść 
inne dusze do popełnienia grzechu. Kiedy przyspieszą swoją inwazję, wtedy Duch Święty, 
obecny w sercach Moich wyznawców, rozegra potężną bitwę, aby wykorzenić to zło. Oto 
dlaczego modlitwa jest taka ważna. Wasze modlitwy, zanoszone, aby powstrzymać 
rozprzestrzenianie się złych, obrażających Boga praw, zostaną wysłuchane i poskutkują. 
 
Proszę o dalsze odmawianie Krucjaty Modlitwy (87)Ochroń nasz naród od Złego, aby 
wprowadzane przez diabła prześladowania mogły zostać złagodzone. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.22, 10.24 
 
Dzięki Darowi Ducha Świętego będziecie prorokować w Moje Święte Imię wszędzie na 
świecie 
 
Moja wielce umiłowana córko, Światło Moje zajaśnieje teraz nad tymi narodami, które 
nie zostały pouczone o Prawdzie. 
 

http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Krucjata_Modlitwy_87_Ochro_nasz_narod_od_Zego.pdf
http://ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Krucjata_Modlitwy_87_Ochro_nasz_narod_od_Zego.pdf


Tam, gdzie nie wzmiankuje się więcej Boga — wśród tych narodów, które nie oddają Mi 
czci, chociaż zdają sobie sprawę, Kim Ja Jestem — teraz Moja Boska Obecność wypełni 
każdy zakątek. Welon ciemności zostanie uniesiony i — nareszcie — te wygłodzone 
dusze będą upajać się Moim Duchem Świętym i pochłaniać Moje Święte Słowo. Po 
upływie tego całego czasu otrzymają oni Prawdę — za sprawą rozprzestrzeniania się 
Moich Grup Modlitewnych. 
 
Mam na myśli te narody, w których kościoły świecą pustką, gdzie Sakramenty rzadko są 
udostępniane i gdzie codzienna Msza Święta nie jest już dłużej celebrowana. To do was 
należy, Moi umiłowani uczniowie, rozprzestrzenianie Mojego Świętego Słowa — po to, 
aby te ciemne dusze i ci, którzy nie wiedzą nic na Mój temat, zostali oświeceni i delikatnie 
zachęceni, aby przyjść do Mnie. 
 
Błogosławię wam; a dzięki Mocy Mojej głębokiej Miłości do każdego jednego z was, 
niepomiernie zwielokrotnię wasze szeregi. Moje Grupy Modlitewne zostaną założone w 
każdym kraju, a dzięki Darowi Ducha Świętego będziecie prorokować w Moje Święte 
Imię dookoła świata. 
 
Przypomnijcie wszystkim Moje Nauki. Przypomnijcie duszom o czytaniu Biblii Świętej, 
jednego z największych z Darów ofiarowanych wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie 
Moje Modlitwy; czytajcie Moje Chwalebne Orędzia i módlcie się, abyście mogli dosięgnąć 
nawet najbardziej zatwardziałych serc. 
 
Udzielę wam wielu Darów i przy każdym kroku, jaki będziecie stawiali na Ścieżce 
Prawdy, będę wam dawał wskazówki. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.23, 16.05 
 
Najświętsza Maryja Panna: To dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może 
rozszerzyć się na świat 
 
Moje dzieci, musicie się postarać, żeby dziennie przeznaczyć przynajmniej 15 minut na 
odmawianie Krucjat Modlitwy, gdyż jest to bardzo ważne. 
 
Musicie znaleźć czas na odmawianie tych modlitw, ponieważ one już teraz łagodzą na 
świecie wiele tragedii, które są wywoływane przez tych złych ludzi,  którzy dopuszczają 
się niecnych czynów. 
 
Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy czy też o fakcie, że dzięki Mojemu 
wstawiennictwu mogę pomóc wam w waszych zmaganiach z Wiarą. 
 
Wielu z was jest zajętych innymi sprawami w waszym życiu, ale musicie dołożyć wszelkich 
starań, aby oddawać hołd Mojemu Synowi. Modlitwa dla wielu może być problemem. 
 



Modlitwa w odosobnieniu — to może okazać się trudne, a ci, którzy nie potrafią dostrzec 
najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, łatwo ulegają 
rozproszeniu. 
 
Oto krótka Krucjata Modlitwy (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę 
 
O Matko Zbawienia, przybądź mi z pomocą, 
ponieważ mam trudności 
ze znalezieniem czasu na modlitwę. 
 
Dopomóż mi w ofiarowaniu Twojemu Synowi, 
Jezusowi Chrystusowi, 
czasu,  jaki Mu się słusznie należy, 
aby Mu okazać, jak bardzo Go kocham. 
 
Proszę Cię, Moja Błogosławiona Matko Zbawienia, 
uproś mi Łaski, których potrzebuję, 
i wypraszaj u Twojego drogiego Syna 
wszelką łaskawość i przychylność, 
aby mógł On mnie wziąć na Łono 
Swojego Najświętszego Serca.   
 
Amen. 
 
Dzieci, wszystkim, co musicie zrobić, aby pójść Ścieżką Prawdy, jest przeznaczenie 
niezbędnego czasu na modlitwę. To dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna 
może rozszerzyć się na świat. To dzięki odmawianiu przez was Krucjat Modlitwy może 
zostać wypełnione Przymierze ocalenia świata przez Mojego Syna. 
 
Wasza Umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.23, 16.40 
 
Usilnie wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom, jak ważne jest czytanie 
Biblii Świętej 
 
Moja wielce umiłowana córko, Jestem tak pełen radości i zadowolenia z powodu miłości, 
jaką Moi uczniowie noszą dla Mnie w swoich sercach. 
 
Niebo rozradowane jest, że Moje Boskie Orędzia i Modlitwy w takim tempie rozszerzają 
się dookoła świata. To jest ten czas, który przepowiedziany został tak bardzo dawno 
temu — czas, kiedy Moja Święta Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. 
 
Usilnie wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom, jak ważne jest czytanie 
Biblii Świętej — Słowa ustanowionego zgodnie z Wolą Mojego Ojca. 
 



Dzisiaj Moje Słowo jest wypowiadane po raz kolejny, aby w umysłach dziś żyjących ludzi 
zaszczepić doniosłość Mojego Nauczania. Odmówienie akceptacji dla Słowa Bożego 
prowadzi do śmierci duszy. 
 
Każdy człowiek przychodzi na świat, posiadając wolną wolę.Każdemu człowiekowi, 
któremu życie podarował Mój Ojciec, została dana możliwość przyjęcia Sakramentu 
Chrztu; ale nie każde dziecko Boże otrzymało dostęp do tego tak ważnego Daru, który 
oczyszcza duszę i uwalnia ją od demonów. 
 
Każdy człowiek ma prawo do Prawdy Mojego Nauczania, jednak nie każdemu 
człowiekowi ta Prawda została udostępniona. Zamiast tego dusze niewinnych zostały 
nakarmione fałszywymi religiami. Doprowadziło to do wzajemnej nienawiści, kiedy to 
kłamstwa, stworzone i rozprowadzone przez te fałszywe religie, zalęgły się w ludzkich 
sercach. 
 
Prawda jest następująca: to Moje Święte Słowo jest pożywieniem dla Duszy. Bez niego 
dusza więdnie. Kiedy dusza jest pozbawiona pokoju, który to Moja Miłość w niej 
zaprowadza, wówczas poszukuje ona ukojenia w „ramionach” rzeczy tego świata, a te, 
nieuchronnie, odbiorą jej wszelką pociechę. 
 
Teraz, kiedy Moje Święte Słowo rozpala się w sercach umęczonych ludzi, Moja Miłość 
będzie się rozszerzać, w miarę jak Prawda dawana będzie ludzkości. Miłość ta 
przyciągnie wygłodniałe dusze i tym sposobem Mój Plan Zbawienia będzie się 
rozwijał. Posługując się sercami pokornych dusz — które prawdziwie Mnie kochają — 
wykorzystam każdą sposobność, aby ocalić całą rasę ludzką. Przy tym jest bez znaczenia, 
jakiemu bogu oddają oni cześć, ponieważ w bardzo krótkim już czasie Prawda zostanie im 
objawiona. Wtedy zaś już niczego innego nie będą pragnęli, jak tylko Mojej Chwalebnej 
Obecności. 
 
Wasz Jezus  
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.25, 20.00 
 
Złagodzę wiele z zapowiedzianego cierpienia dzięki potędze Moich Grup Modlitewnych 
Krucjaty 
 
Moja wielce umiłowana córko, pragnę zalecić Moim Grupom Modlitewnym, aby 
zachowały czujność, podczas gdy się tworzą w swoich narodach. Muszą posiadać przy 
sobie Wodę Święconą, Mój Krucyfiks oraz muszą odmawiać tę specjalną  Krucjatę 
Modlitwy: Błogosław i chroń Twoją Grupę Modlitewną Krucjaty 
 
Krucjata Modlitwy (96) Błogosław i chroń Twoją Grupę Modlitewną Krucjaty 
 
O mój Najdroższy Jezu, 
pobłogosław nas i nas chroń  — 
Twoją Grupę Modlitewną  — 
tak abyśmy się stali odporni 



na nikczemne ataki diabła 
oraz wszelkich złych duchów, 
które mogłyby nas gnębić 
w trakcie tej Świętej Misji ratowania dusz. 
 
Obyśmy pozostali wierni i silni, 
podczas gdy wytrwale strzeżemy 
Twojego Świętego Imienia wobec świata, 
i obyśmy nigdy nie poddali się w naszej walce, 
aby szerzyć Prawdę Twojego Świętego Słowa. 
Amen. 
 
Proszę, odmawiajcie tę modlitwę przed, jak i po każdym modlitewnym spotkaniu. 
 
Muszę was także poinformować, Moi umiłowani uczniowie, że to modlitwa musi 
stanowić podstawę każdego spotkania modlitewnego. Nie życzę Sobie, abyście 
rozpamiętywali to, co jest negatywne, albo podsycali wzajemnie swoje obawy, ponieważ 
wszystkim, co Ja przynoszę, jest Miłość i Miłosierdzie. 
 
Moje Orędzia są pełne nadziei i złagodzę wiele z zapowiedzianego cierpienia dzięki 
potędze Moich Grup Modlitewnych Krucjaty. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy 
nie chodziło w niej o cokolwiek innego. Moje Orędzia są przekazywane, aby was oświecić, 
aby was ostrzec przed niebezpieczeństwami, które mają wpływ na waszą wiarę, oraz aby 
przygotować was na Mój Nowy Raj. 
 
Idźcie teraz w Pokoju. Każdą z Grup Modlitewnych obsypię Morzem Łask, włącznie z 
Darem Rozeznania. 
 
Wasz Jezus 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.25, 23.20 
 
Będą szlochać z ulgi, kiedy sobie uświadomią, że posiadają przyszłość, w której śmierć 
już nie istnieje 
 
Moja wielce umiłowana, Moja Potęga wzrasta teraz poprzez Moc Ducha Świętego 
obecnego w ludzkich sercach. Nawet zimne i oddalone dusze zostaną nawrócone dzięki 
Darom, które ześlę na ludzkość na skutek waszej wspaniałomyślnej odpowiedzi na Moje 
Wezwanie z Nieba. 
 
Nie będzie ani jednego narodu, który nie przyjmie Mocy Ducha Świętego; nie będzie ani 
jednego kamienia, który nie zostanie odwrócony; nie będzie ani jednego kapłana, który 
nie będzie wiedział o Moich Orędziach; nie będzie ani jednego Mojego umiłowanego 
ucznia, który nie zostanie dotknięty wieściami, które przynoszę. Nawet Ci, którzy Mnie 
odrzucają, powrócą po raz kolejny, aby słuchać Mojego Słowa, ponieważ Mój Duch 
dotknie ich serc. 
 



Radujcie się, bo mijają dopiero dwa lata od czasu, kiedy ta Misja się rozpoczęła, a Moje 
Słowo czytane jest w ponad dwustu krajach i w prawie czterdziestu językach.Będę w 
dalszym ciągu rozpowszechniał Moje Orędzia, w każdym języku; pomiędzy bogatymi i 
ubogimi; pośród ateistów i Moich wyświęconych sług. 
 
Nie robię różnicy pomiędzy kimś, kto nie wierzy w Boga, a tymi, którzy poświęcają swoje 
życie dla Mnie, ich Jezusa. Każda dusza jest dla Mnie bardzo ważna, zarówno ci, którzy 
Mnie ranią, jak i ci, którzy Mnie zdradzają; ci, którzy powodują Mój płacz; tacy, którzy 
Mnie atakują; Mnie krzyżują i Mnie nienawidzą — Kocham ich wszystkich. Dlatego jestem 
cierpliwy. Wiem, że kiedy Prawda zapuści w nich korzenie — oni do Mnie przyjdą. Będą 
szlochać z ulgi, kiedy sobie uświadomią, że posiadają przyszłość, w której śmierć już nie 
istnieje. 
 
Taka jest Moja Obietnica; a kiedy jesteście zadręczani, biczowani, poniewierani i kiedy 
robi się z was głupców — jest ona wszystkim, na czym powinniście się skupić. Ten Nowy 
Raj jest przeznaczony dla was wszystkich. Kiedy walczycie o ocalenie dusz, zachowujcie 
tę obietnicę w waszych sercach. 
 
Wasz umiłowany Jezus    
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.26, 19.22 
 
Bóg Ojciec: Oto dlaczego tylko cud może ocalić rasę ludzką 
Moja wielce umiłowana córko, Mój Najdroższy Syn, który wycierpiał tak okrutną śmierć 
dla dobra Moich dzieci, przygotowuje się na (manifestację) Jego Wspaniałego 
Miłosierdzia. 
 
Udzielałem Mu — dotychczas — potrzebnego czasu, aby schronić pod Jego Bożym 
Miłosierdziem tak wiele dusz, jak to jest tylko możliwe, i nie musieć z ani jednej z tych 
zabłąkanych dusz rezygnować. Bardzo bliski jest już czas Mojego Daru dla ludzkości. 
 
Kiedy Mój Syn, Mesjasz, przybył, aby żyć na ziemi — czas ten został przez ludzkość 
zmarnowany. Ludzkość Go odrzuciła. Za drugim razem, kiedy udzielę Mu pozwolenia, aby 
przyszedł ponownie, nie będzie inaczej. On zostanie odrzucony. 
 
Oto dlaczego tylko cud może ocalić rasę ludzką. Jednak ten cud może wydarzyć się tylko 
wtedy, kiedy Ja, Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje,  będę mógł zagwarantować, że 
ludzka wolna wola pozostanie nienaruszona. Ten Dar wolnej woli nigdy nie może zostać 
zakłócony. Kiedy ktoś ofiarowuje Mi ją  jako dar, jest to najdroższy i najdoskonalszy dar ze 
wszystkich. 
 
Demonstrując duszom dowód na ich grzechy, Mój Syn może je zachęcić, aby 
odpowiedziały na Jego wezwanie. Następnie, kiedy okażą skruchę, Jego Miłosierdzie 
obejmie miliardy dusz, które w przeciwnym wypadku nigdy nie mogłyby zostać 
zbawione. 
 
Błagam was, drogie dzieci, należycie się przygotujcie. 



 
Wasz Umiłowany Ojciec 
Bóg Najwyższy 
  
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.27, 20.30 
 
Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia są znane tylko częściowo 
 
Moja wielce umiłowana córko, Jestem zobowiązany do poinformowania Moich 
wyznawców, że zostaniecie ukarani przez niektórych z Moich wyświęconych sług. Część z 
nich wkrótce was pouczy, abyście wycofali się z tej działalności.   
 
Zostaniecie tak samo potraktowani, jak Moi uczniowie przez żyjących w tamtym czasie 
kapłanów. Im także udzielono wskazówki, aby ode Mnie się oddalili, a wielu z nich nie 
pozwalano na wejście do świątyni, kiedy chcieli oddać hołd Bogu, Mojemu 
Przedwiecznemu Ojcu. 
 
Wiele nieporozumień — związanych z Moimi Obietnicami, jakie dawane są ludzkości — 
zostanie wykorzystanych jako środek do zachęcania innych, aby Mnie odrzucili, podczas 
kiedy Ja w tym czasie przekazuję Moje Święte Słowo całemu światu. 
 
Wy, Moi uczniowie, zostaniecie oskarżeni o herezję i powie się wam, że nie postępujecie 
zgodnie ze Świętą Doktryną. 
 
Okropne błędy popełnią Moi wyświęceni słudzy, kiedy, znalazłszy się na rozstaju dróg, 
podążą do Mojego Królestwa fałszywą ścieżką. Uczynią tak z powodu ignorancji, gdyż 
wielu z nich zakłada, że zna już proroctwa, które Ja mam jeszcze światu do ujawnienia 
przed Moim Powtórnym Przyjściem. 
 
O, w jaką wpadną oni dezorientację, kiedy zostaną pouczeni, aby zrobić fałszywy krok i 
odrzucić Moje ostrzeżenia, dawane wszystkim dla ratowania dusz. Proroctwa zawarte w 
Księdze Objawienia są znane tylko częściowo. 
 
Żaden z wyświęconych sług w Moim Kościele nie rozumie jeszcze Księgi 
Objawienia. Będą oni przeze Mnie w tym zakresie stopniowo dalej informowani. Będzie 
to miało miejsce wtedy, kiedy Ja zadecyduję, że nadszedł na to czas. 
 
Proszę, otwórzcie wasze serca na Prawdę. Bądźcie ostrożni z osądzaniem Słowa 
pochodzącego od Boga, a przekazywanego Jego wybranym prorokom. Wydajcie na nich 
surowy wyrok — a będziecie odpowiednio osądzeni. Odrzućcie ich bezlitośnie — a 
również i wy zostaniecie odrzuceni przez Moją Dłoń Sprawiedliwości. Przyjmijcie ich z 
miłością — a i Ja obejmę was Moimi Świętymi Ramionami. 
 
Nic z tego, co wam obecnie przekazuję, nie przeczy Księdze Mojego Ojca, gdyż nie jest to 
możliwe. Przychodzę teraz, aby sfinalizować Nauki, jakie wyłożone zostały przeze Mnie w 
czasie Mojego pobytu na ziemi. Kiedy to Moje Dzieło zostanie ukończone, wówczas do 



reszty wypełni się Moje Przymierze. Wtedy przyniosę Najchwalebniejszy Dar —  Dar Życia 
Wiecznego. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.28, 21.15 
 
Wkrótce zostanie uchwalona ustawa, która pojęcie bluźnierstwa przeciw Bogu wykreśli 
z obowiązującego prawa 
 
Moja wielce umiłowana córko, powiedz Moim uczniom, że nigdy nie wolno im odstąpić 
od ich przywiązania do Mojego Świętego Słowa. 
 
Narastanie ateizmu oznacza, że już zwykła uwaga na temat Boga, czy na temat 
ustanowionych przez Niego przykazań, wywołuje oburzenie. Doszło więc do tego, że 
sama wzmianka na temat znaczenia Boga w waszym życiu traktowana jest tak, jak gdyby 
było to bluźnierstwo. 
 
Wkrótce zostanie uchwalona ustawa, która pojęcie bluźnierstwa przeciw Bogu wykreśli 
z obowiązującego prawa, a jej celem będzie wyplenienie na arenie publicznej 
jakiegokolwiek przywiązania do Boga. Wam, Moi biedni uczniowie, będzie trudno w 
Moim Imieniu unieść swoje głosy. Będą wam urągać, a na Mój temat będą mówić straszne 
rzeczy, jednak wy, chcąc nie chcąc, nie będziecie w stanie Mnie obronić. 
 
Te chrześcijańskie kraje, których narody oddają Mi cześć, nie będą miały pozwolenia, 
aby przyznawać się do swojego chrześcijaństwa, gdyż stworzone zostaną prawa, które 
przeciwstawią się Moim Naukom. 
 
Tak wielu nie chce Mnie znać. A ci z was, którzy tego pragną, będą prześladowani. Mam 
tu na myśli to, że za każdym razem, kiedy będziecie próbowali się do Mnie modlić, wasz 
spokój zostanie zakłócony. Za każdym razem, kiedy zechcecie otrzymać Sakramenty, 
będą one trudne do zdobycia. 
 
A następnie, gdy zorganizujecie Grupy modlitewne, powie się wam, żeby się 
powstrzymać. Każda z grup napotka nie tylko w pewnych kręgach na sprzeciw, ale 
zarazem będą próbowali do każdej z nich przeniknąć oszuści, aby popsuć owoce, które 
zrodzą się jako rezultat (ich działalności). Kiedy będziecie próbowali okazać oddanie dla 
Mnie lub dla Moich Grup modlitewnych, lub dla Moich Orędzi — natraficie na taki opór, 
jak nigdy przedtem. 
 
Wielu kapłanów i duchownych bezzwłocznie odpowiada  na Moje Wezwanie, ponieważ 
znają Mnie i rozpoznają Mój Głos. A zatem wielu będzie nadal powoływanych, gdyż Moja 
prośba, aby przygotowywać powierzone im dusze, zostanie przyjęta. 
 
Lecz kiedy ich liczba wzrośnie, to inni pośród ich owczarni powstaną z oburzeniem i ich 
potępią. Będą cierpieć z powodu ich miłości do Mnie. Do ich wrogów będą zaliczać się ci, 
którzy Mnie kochają, ale którzy zostali wprowadzeni w błąd przez tych, którym ślubowali 



wierność. Uczynią to, aby zatrzymać Mój plan wypełnienia Woli Mojego Ojca: ocalenia 
dusz i przygarnięcia wszystkich Bożych dzieci w Jego Nowym Raju. 
 
Musicie przeciwstawiać się takim wysiłkom, ale cały czas zachowując godność. Nie 
ustawajcie w modlitwie za tych z Moich wyświęconych sług, którzy — jak przed nimi 
Judasz — składają Mi pocałunek na jednym policzku, a jednocześnie z innymi Mnie 
zdradzają. 
 
Pozostanę z wami podczas tego udręczenia, gdyż nawet wy zostaniecie zaszokowani 
trującym jadem, który spłynie z ust tych, którzy twierdzą, że są Moimi uczniami. 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.29, 04.15 
 
Intensywnie wzrasta nienawiść, mord i brak miłosierdzia, a grzech jak szalejący pożar 
poraził ziemię 
  
Moja wielce umiłowana córko, wściekłość szatana zalewa ziemię, podczas gdy — dzięki 
tej oraz innym usankcjonowanym przeze Mnie Misjom — Duch Święty potęguje Swoją 
Boską Obecność w tak wielu duszach. 
 
Intensywnie wzrasta nienawiść, mord i brak miłosierdzia, a grzech jak szalejący pożar 
poraził ziemię. 
  
Teraz musi rozpocząć się czas, aby z wielką starannością przygotować się na Wspaniały 
Dzień Mojego Powrotu. Jako że wy, Moi umiłowani uczniowie, odpowiadacie na Moje 
Wezwanie, pomnożę waszą wiarę, a was będzie wszędzie przybywać. 
  
Misja ta jest kulminacją tych wszystkich wskazówek dla ludzkości, jakie przekazywane 
były przez Mojego Ojca tym wszystkim, którzy przyszli przed wami. Czyż nie zdajecie 
sobie sprawy sobie, że opisywany przez proroków od samego początku Dzień Pański, 
odnosi się do Mojego Czasu — czasu, w którym Ja wypełnię ostateczne przymierze? 
  
Moim Planem jest to, aby przyjść i obdarzyć was życiem wiecznym, tak jak Ja to 
obiecałem, kiedy poprzez Moją Śmierć na Krzyżu uwolniłem was z kajdan grzechu. Niech 
ci wszyscy, którzy są w stosunku do Mnie tak ostrożni, się dowiedzą, że taka Misja nie 
może być z Mojej strony żadnym oszustwem. Nie prosiłbym was, żebyście Mi pomagali 
ratować dusze i walczyć z diabłem, albo też nie zachęcałbym was do modlitwy, gdybym 
to nie był Ja, wasz Jezus, Który teraz do was woła. 
  
Moje biedne maleństwa, żyjecie na dzikim pustkowiu, do powstania którego się nie 
przyczyniliście. Ja Jestem jedyną waszą drogą na zewnątrz. Jeżeli nie podążycie teraz za 
Mną — czas będzie przechodził wam przez palce, bo będziecie błądzić, tułać się i 
popadać w rozkojarzenie. Wasza wiara potrafi utrzymać swą moc tylko dzięki Świętym 
Sakramentom. Zachowujcie swoją wiarę i naśladujcie Mnie. To jest wszystko, o co 
proszę. Następnie módlcie się o zbawienie dusz. 
  



W żadnym wypadku was nie potępię, jeżeli nie zaakceptujecie tych Moich Świętych 
Orędzi. Ale nigdy wam nie wybaczę, jeżeli zbluźnicie przeciwko Słowu Bożemu, 
przekazywanemu wam dzięki Mocy Ducha Świętego. Jeżeli nie wierzycie w Moje Orędzia, 
to odejdźcie i bądźcie Mi nadal oddani. 
  
Moi drodzy uczniowie, będziecie teraz szybko działać celem utworzenia wielkiej armii i 
silnej obrony przeciw wrogom Boga. Kiedy wzrośnie ona w siłę, zachęcajcie, proszę, tyle 
Moich wyświęconych sług, ile się da, aby wam pomagali.Ważne jest, aby — niezależnie 
od tego, ile przeciwności stanie im w drodze — koniecznie także w tych opresjach nadal 
zapewniali codzienną Mszę oraz Sakrament Komunii Świętej. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.30, 23.10 
 
Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego gniew wstrząśnie ziemią 
 
Moja wielce umiłowana córko, unicestwianie ludzkiego życia rękami tych, którzy nie 
szanują tego pochodzącego od Boga Daru — wciąż narasta. Wściekłość Mojego Ojca z 
powodu tego ohydnego grzechu osiągnęła już takie natężenie, że Jego lament słychać 
wszędzie w Niebiosach. 
 
Dłoń Jego Gniewu wygna to zło, wypleni On bowiem tych niegodziwców i ich zniszczy. Za 
każdego człowieka zarżniętego jak zwierzę, Mój Ojciec wrzuci jego oprawcę do ogni 
piekła. 
 
Proszę, dowiedzcie się — ponieważ wojny się nasilają się — że nikczemnikom wśród tych 
dyktatorów zostanie rzucone wyzwanie. Zostaną oni wytępieni i będą mieć do czynienia 
ze Sprawiedliwością, którą sami na siebie ściągną. 
 
Człowiek nie widzi tego, co Ja widzę. Nie znają oni zasięgu zła, które staje się rezultatem 
niszczenia życia, niszczenia ziemi oraz prześladowania człowieka przez swoich ziomków: 
braci i siostry. 
 
Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. Dosyć 
tego. To, że człowiek nie akceptuje Prawdy o Istnieniu Boga, jest korzeniem tego zła. 
Człowiek igra sobie z życiem, tak jakby to on kontrolował wszystko na ziemi — do czego 
nie ma on żadnego upoważnienia. To zło nie może tak trwać nadal. Zostanie ono 
zastopowane, a bojaźń przed Bogiem odczują ci, którzy nie przyjmują Jego Praw. 
 
Wasz Jezus 
 
 
Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.31, 15.30 
 
Matka Boża: Ta Reszta armii Chrystusa zatryumfuje                 
 



Moje umiłowane dzieci Boże, Jestem waszą niebiańską Matką, Matką Miłosierdzia, Matką 
Zbawienia. Jesteście Moimi drogocennymi dziećmi i okrywam was wszystkich — 
utrudzone dusze walczące w bólu — Moim welonem zbawienia. 
 
Módlcie się, Moje dzieci, do Mojego Syna, z pełną wiarą i zaufaniem w Jego Miłosierdzie. 
On  was nigdy nie zawiedzie. Także jeżeli znosicie ból i cierpienie, ponieważ znacie 
Prawdę, i potwornie czujecie się z powodu zła, które was otacza — musicie zachować 
pokój. Gdyż jesteście otoczone Miłością Boga, Mojego Ojca, oraz jesteście 
pobłogosławione Łaskami, którymi Mój Syn was obsypuje, co z kolei ubogaca wasze 
dusze. 
 
Nie wolno wam dopuścić, aby strach i zamartwianie się odwróciły waszą uwagę od roli, 
jaką Mój Syn dla was stworzył. Ta Reszta armii Chrystusa zatryumfuje i powiedzie za sobą 
miliardy dusz, których prezentacji dokona przed Tronem Boga. 
 
O, jakież błogosławieństwo zostało wam przyznane. Ci pośród was, którzy przewodzą i 
pomagają Grupom Krucjat Modlitewnych Mojego Syna, ocalają miliardy dusz. Te 
modlitwy nie są podobne do innych modlitw, jako że zostały ofiarowane ludzkości jako 
Dar zawierający specjalne Łaski, które są z nimi związanie. Nie macie najmniejszego 
pojęcia, że dusz, które pomagacie ratować, jest trzydzieści razy więcej, jeśli odmawiacie 
te modlitwy. Przysparzają wam one okazji, aby  pocieszyć Serca Mojego Syna poprzez 
ilościowy przyrost i nabieranie sił przez te dusze, których On potrzebuje, aby 
zrealizować Swój Plan Zbawienia. 
 
Dziękuję wam za odpowiedź na błagalną prośbę Mojego Syna z Nieba. Wiele Łask zostało 
wam udzielonych przez ostatnie dwa tygodnie. Owoce tych Łask staną się dla was lepiej 
widoczne, gdy będziecie przeć naprzód po Ścieżce Prawdy, w kierunku życia wiecznego. 
 
Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia 


