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Demokracja zniknie – Ksi ęża będą męczeni  

Orędzie nr 51 z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano czwartek, 3 marca 2011, godz.23:30 

Droga córko, tego wieczoru przychodzę do ciebie z radością. Twoja nieobecność 
sprawiła Mi ból, ale wiedziałem, że niedługo zwrócisz się do Mnie. 

Proszę, słuchaj uważnie. Zdaję sobie sprawę, że jesteś zajęta codziennymi 
sprawami, jednak musisz zrozumieć nagłą potrzebę tego orędzia. Przekazuję do was 
Moje słowo w najbardziej historycznej epoce od początku dziejów. Ponieważ w tym 
czasie świat doświadczy zmian, jakich ludzkość jeszcze nigdy nie doświadczyła. 

Przygotowujcie się teraz Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście w świecie, ponieważ w 
niedługim czasie każdy z was doświadczy jednego z najbardziej cennych darów 
Mojego Miłosierdzia. Moje Ostrzeżenie, które będzie wam dane, spowoduje 
nawrócenia na całym świecie. Kiedy to nastąpi, po tym jak ziemia stanie w miejscu, 
Miłość rozprzestrzeni się poprzez akceptację prawdy. 

Sługom szatana trudno będzie bronić swoich grzesznych zachowań w obliczu miłości 
i światła, które będzie jaśnieć w was. Jednak, mimo że to wielkie Wydarzenie, które 
was zaskoczy, przyniesie wiele nawróceń, w dalszym ciągu musicie się na nie 
przygotowywać. 

Zaakceptujcie, że proroctwo to się wypełni. Niewielu mu zaprzeczy zarówno w czasie 
jak i po tych wydarzeniach. Jednak wielu nadal będzie się odwracać ode Mnie. 
Nastąpi Wielkie Prześladowanie. 

Księża będą cierpieć 

Moja armia umiłowanych wierzących powstanie odważnie i będzie bronić Mojej 
obecności. Lecz nawet ci, po których najmniej się tego spodziewacie, włączając w to 
przywódców Mojego Kościoła Chrześcijańskiego, staną po stronie złego i jego sług. 
Będą zwodzeni z powodu słabej wiary. Zauważycie, że Moi wyświęceni wikariusze, 
Moi wierni słudzy, będą musieli bronić swojej wiary. Okrucieństwo jakie zostanie im 
okazane będzie podobne do tego, którego Ja doświadczyłem od moich oprawców. 
Strzeżcie tego wszystkiego wszyscy, którzy podążacie za Mną. Nie ulegajcie pokusie 
pójścia ścieżką zdrajców, nawet jeśli będziecie wystraszeni. Nigdy nie wierzcie ich 
fałszywym obietnicom. Bądźcie odważni. Módlcie się o siłę. 

Prześladowania nie potrwają długo 

Przygotujcie się wierzący, ponieważ nawet wasi najbliżsi odwrócą się od wiary. 
Możecie poczuć się osamotnieni, wyśmiewani i publicznie ośmieszani. Ignorujcie ich 
zarzuty. Będę was prowadzić i strzec. Ponieważ ten czas nie potrwa długo. 
Największe cierpienie jakiego doświadczycie będzie z powodu ich niewierności Mnie. 

Kraje niechrześcijańskie będą kontrolować 

Modlitwa może osłabić niektóre katastrofalne wydarzenia, które mają nadejść. 
Prześladowanie, które zadane będzie tym, którzy wierzą we Mnie i w Ojca 
Przedwiecznego odbędzie się przez narody, które pozbawione są miłości. Miłości do 
Boga. Jedyną miłość, którą mają w swoich sercach, to władza nad krajami, którym 
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gorzej się powodzi. Ich głównym celem jest kontrola. Sława, pogoń za bogactwem i 
władza nad wami, waszym krajem, i tymi, którzy nie chcą odstąpić ode Mnie. Moje 
dzieci, jeśli ulegniecie zobaczycie, że będzie wam ciężko wrócić do Mnie. Będzie to 
wymagać wielkiej odwagi w obliczu wielkiej niedoli, ale wygracie. Jeśli spotka was 
cierpienie z powodu wielkiej miłości jaką macie w sercach do Boga, Ojca 
Przedwiecznego, przyjmiecie je z radością w waszych duszach. 

Powstaną nowi dyktatorzy 

Nagłe zmiany w sytuacji na świecie, które do tej pory wydawały się tylko małym 
niepokojem teraz rozwiną się w wojny. Wojny doprowadzą do braku żywności. 
Demokracja szybko osłabnie i pojawią się nikczemni dyktatorzy. Jednak ci 
dyktatorzy, będą bardzo ostrożni w tym, jak ich postrzegają. Będą ujawniać się jako 
pokojowi negocjatorzy i „zbawcy”. W zamian za dostarczenie jedzenia będą 
kontrolować waszą własność, aby potem ją przejąć. Będziecie musieli uzyskać 
pozwolenie, aby nakarmić wasze rodziny. Aby podróżować, będziecie musieli 
posiadać specjalny identyfikator i przyjąć Znamię – Znamię Bestii. Uciekajcie Moje 
dzieci. Ukrywajcie się, ponieważ to jeszcze nie wszystko. Będą wam narzucać jak się 
modlić, ponieważ nie zwracają się do Boga. To, Moje dzieci, jest armia szatana, która 
chce uwięzić wasze dusze. 

Wy, którzy wierzycie we Mnie bądźcie przygotowani. Natychmiast wracajcie do 
waszych kościołów. Módlcie się do Boga, Ojca Przedwiecznego. Zbierajcie się w 
grupach i módlcie się, módlcie, módlcie. Korzystajcie teraz z sakramentu pojednania, 
aby kiedy będziecie świadkami Ostrzeżenia przyjąć z pokorą stan waszej duszy. Nie 
będziecie mieli się czego bać. Módlcie się także za wasze rodziny i przyjaciół, wasze 
dzieci, waszych sąsiadów. Każdy z nich musi być przygotowany. Wielu wtedy 
nawróci się, gdy doświadczą Mojej obecności. Tak wielu nie wytrzyma wstrząsu, gdy 
ujrzą jak bardzo Mnie obrażali. Inni zwyczajnie pozostaną obojętni. Zegar tyka. 

Proście Mnie o pomoc 

Znaki, wszystkie, które zostały przepowiedziane, są pośród was. Zobaczcie i 
przyjmijcie je. Powstania, trzęsienia ziemi, powodzie, zmiany klimatu będą się teraz 
nasilać. Pieniądz staje się teraz  coraz rzadszy, tak samo stanie się wasze jedzenie. 
Nie wierzcie, że wszystko jest stracone, bo gdy poprosicie Mnie o pomoc, modlitwy 
wasze zostaną wysłuchane. Będę trzymał was wszystkich za rękę i przeprowadzę 
przez ten zamęt. Ale musicie otworzyć serca. Odrzucajcie każdą próbę zwodzenia 
was, by dołączyć do knowań złego. Zachowajcie czystość serca i umysłu. Bądźcie 
skromni w wyglądzie. Nigdy nie bójcie się bronić waszego prawa do wiary we Mnie. 

Czas, aby przygotować wasze dusze 

Czas nadszedł. Idźcie teraz Moje dzieci i przygotowujcie wasze dusze. Poszukujcie 
w sakramentach łaski, które potrzebne są w uświęcaniu waszych dusz. Proście mnie, 
abym wziął was w Moje ramiona i proście o zbawienie. Moja miłość i współczucie do 
każdego z  was są poza waszym zrozumieniem. Ale gdy nadejdzie Ostrzeżenie, 
jeden z Moich największych darów, które mogę wam ofiarować przed Sądem 
Ostatecznym, musicie je przyjąć z zadowoleniem. Bądźcie wdzięczni, że 
otrzymujecie ten wspaniały Dar, ponieważ gdy zaczną się nawrócenia w każdym 
miejscu w świecie, będziecie wtedy naprawdę gotowi na nowe Niebo i nową Ziemię, 
które złączą się w jedno – Mój Raj i wspaniałe dziedzictwo, które każdy z was ma 
prawo dzielić, jeśli tego będziecie chcieli. 
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Oczekujcie teraz Mojego Ostrzeżenia Moje dzieci. Ponieważ ten czas jest już bardzo 
blisko. 

Wasz kochający Zbawiciel, Sędzia Sprawiedliwy i Miłosierny 

Jezus Chrystus 

 

Wszyscy chrze ścijanie żałujcie teraz za wasze 
grzechy, katolicy módlcie si ę za Papieża Benedykta  

Orędzie nr 52 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano w sobotę, 5 marca, godz.10.00 

Moja umiłowana córko, ponownie jesteśmy zjednoczeni. Przez ostatnie parę dni 
byłaś zajęta. Czy zauważyłaś siłę, jaką wam obojgu daję zarówno duchową jak i 
cielesną? To dlatego, że twoja praca tak bardzo Mnie cieszy. Gdy będziesz dalej 
kontynuować publikowanie tych orędzi, proszę zachęcaj tylu ludzi ilu tylko znasz, by 
dążyli do tego abym wybaczył im grzechy i do ich pojednania ze Mną. Nie ma 
znaczenia jakiego chrześcijańskiego wyznania są. Muszą okazać pokorę i poddać się 
Mi poprzez akt dążenia do zbawienia. 

Ten prosty akt uczyni ich silniejszymi podczas wydarzenia, które nazywam 
Ostrzeżeniem. Wszyscy żałujcie za grzechy jeżeli chcecie ocalić wasze dusze. 
Przygotujcie się na Ostrzeżenie natychmiast, ponieważ ci z was, którzy nie są w 
stanie łaski uświęcającej, mogą tego nie przetrwać. 

Moja ukochana córko, chcę byś działała szybko i rozpowszechniała Słowo tych 
orędzi na całym świecie. Już ci tłumaczyłem, że muszą dotrzeć do jak największej 
ilości ludzi w jak najkrótszym odstępie czasu. Tak samo gdy nadchodzi to 
wydarzenie, tak i wydarzenie zbliżające się w Świętym Watykanie. 

Proś wszystkich, by modlili się za Mojego ukochanego pobożnego Namiestnika, 
Papieża Benedykta, bo otoczony jest wrogami Mojego Przedwiecznego Ojca. Módl 
się za księży, którzy są niezachwiani w swojej wierze we mnie i Mojego 
Przedwiecznego Ojca. 

Powstanie fałszywego proroka 

Muszą się teraz bardzo mocno modlić, bo wszyscy ujrzą rezultat tego ataku na 
mojego Wyświęconego Namiestnika. Módlcie się, módlcie się, módlcie się aby 
Fałszywy Prorok został zdemaskowany. Zwróćcie uwagę na jego postępowanie.  Na 
jego przyciągający  uwagę program działania. Zwróćcie uwagę na sposób w jaki Moi 
zagubieni wyświęceni słudzy padną mu do stóp w podziwie. A potem słuchajcie 
uważnie tego, co ma wam do powiedzenia. Jego pokora będzie fałszywa. Jego 
intencje będą szkodliwe, a miłość którą będzie promieniował, będzie miłością do 
siebie. Będzie uważany za innowacyjnego, dynamicznego– powiew świeżego 
powietrza. Chociaż pełen będzie ambicji i energii, jego moc nie będzie pochodzić od 
Boga, Ojca Przedwiecznego. Pochodzi ona od szatana, od złego. 
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Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Bo wy moje dzieci musicie stać na straży. 
Potrzebujecie bym was prowadził teraz gdy te proroctwa są objawione światu. 
Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mojemu nauczaniu. Módlcie się w grupach. Módlcie się 
Świętym Różańcem by chronić się od złego. 

Zapamiętajcie jedną rzecz. Moje nauczanie nigdy się nie zmienia. Jest takie samo 
jakie było zawsze. Jak już mówiłem wcześniej, jeżeli odkryjecie, że zostało 
zafałszowane, złagodzone, lub jak będzie w tym przypadku zniekształcone w sposób, 
że będzie się ono wydawać wam dziwne lub niezgadzające się z Moim nauczaniem, 
odwróćcie się od tego i módlcie się o Moje prowadzenie. 

Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus 

 

Słowa pocieszenia w zwi ązku z tymi, którzy 
kwestionuj ą te wiadomo ści  

Orędzie nr 53  z serii Ostrzeżenie. 

Niedziela 6 marzec 2011, godz.15.00 

Bądź silna Moja Córko. Nie wolno ci się samej zadręczać, gdy czytasz komentarze w 
internecie, które dowodzą jak wiele nienawiści wiele Moich Dzieci czuje w stosunku 
do Mnie. Odrzucanie Mnie nie rozpoczęło się i nie zakończyło z Moim 
Ukrzyżowaniem. Kontynuowane jest i dzisiaj, jako bezpośredni skutek nienawiści, 
którą poprzez Moje Dzieci rozprzestrzenia szatan. Będziesz cierpieć w Moje Imię tak 
samo, jak Moi ukochani zwolennicy, którzy odważą się Mnie bronić. To nie jest nic 
nowego Moja ukochana Córko. Po prostu to, co widzisz jest dla ciebie szokujące. 

Nawet ci Moi wierni, którzy twierdzą, że we Mnie wierzą, będą uważać te przekazy za 
trudne do przyswojenia. W czasie, gdy dowód zostanie ujawniony, wszyscy ci, którzy 
Mnie nienawidzą, dokonają ponownej oceny swoich poglądów. Niektórzy będą 
płakać, gdy pokazana im będzie Słodycz Prawdy. 

Inni jeszcze będą sprawdzać i kwestionować, ponieważ popełniać będą błąd, 
próbując dojść do swej decyzji poprzez ludzkie rozumowanie. 

Idźcie teraz i módlcie się za wszystkich tych, którzy badają te przekazy. Mają rację, 
że to robią. Ci, którzy podążają w Moje Imię, muszą zaakceptować, że będzie to dla 
nich stanowiło wyzwanie, i jest to słuszne. Dlatego też wszystkie przekazy powinny 
być traktowane z ostrożnością. 

Idźcie teraz w pokoju i miłości. I pamiętajcie, że Ja kocham wszystkie Moje Dzieci, 
także te wyznające nienawiść do Mnie. 

Wasz kochający Zbawiciel  

Jezus Chrystus  

Sędzia całej ludzkości 
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Człowiek b ędzie ukarany w tym roku oczyszczenia  

Orędzie nr 54 z serii Ostrzeżenie. 

Sobota 11 marca 2011, 15:30 

Moja ukochana córko, z powodu ludzkich grzechów dalej postępować będzie 
oczyszczenie, w czasie którego ludzkość cierpieć będzie poprzez wojnę, trzęsienia 
ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, fale upałów i błotne lawiny. 
Tylko ci, którzy zwrócą się do Mnie, waszego Bożego Zbawiciela i do Waszego 
Stwórcy, Mojego i Waszego Ojca, mogą być uratowani. Nigdy nie patrz na Mojego 
Ojca ze strachem. On kocha wszystkie swoje dzieci, ale ukarze tych, którzy nie 
akceptują jego istnienia. Jego cierpliwość się kończy, gdyż nadal pogłębia się zło, 
brak wiary i niemoralna miłość własna człowieka. 

Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg – Przyczyna i Stwórca wszystkiego, kocha wszystkie 
Swoje dzieci z czułością, którą odczuwają rodzice wobec swoich dzieci. Jednak tak 
jak pełni odpowiedzialności rodzice traktują i karają swoje dzieci, gdy popełniają one 
agresywne i niedopuszczalne czyny, tak teraz, w tym czasie, gniew Mojego Ojca 
ukaże się na świecie. To jest moja córko, jak ci mówiłem, rok oczyszczenia. 

Na całym świecie ludzie zrozumieją, że wydarzenia te nie są naturalnego 
pochodzenia. Są one efektem Boskiej interwencji, aby ludzie w końcu zrozumieli 
prawdę Pisma Świętego. Módlcie się, módlcie się o nawrócenie. 

Wasz kochający Jezus Chrystus 

 

Trzęsienia ziemi w Europie i wojna światowa  

Orędzie nr 55 z serii Ostrzeżenie. 

Piątek 18 marca 2011 r. o północy. 

Moja ukochana córko, przychodzę dziś wieczorem z wielką miłością, ażeby się z tobą 
skontaktować, gdyż znam udręki, które przysparzają ci bólu. Cierpienie, które teraz 
poświęcasz innym duszom oznacza, że inaczej, gdybyś nie działała z taką radością, 
pozostałyby one w obliczu ciemności. 

Moja córko, te przekazy są prawdziwe, ale powinnaś łączyć się ze Mną tylko podczas 
modlitwy lub  po modlitwie. To ważne, ponieważ oszust czasami usiłuje 
przeszkodzić, jeśli nie jesteś w cichej modlitwie ze Mną. 

Wojna światowa.  

Moja córko, proroctwa, o których mówiłem są w trakcie procesu dokonywania. 
Mojemu ukochanemu przedstawicielowi w Watykanie nie pozostaje wiele czasu z 
powodu wydarzeń, które dzieją się. Ludzkość zobaczy wkrótce kolejne wydarzenia, 
włącznie z trzęsieniem ziemi w Europie, które wielu zszokuje; ale oczyszczenie to 
przyczyni się do zjednoczenia ludzi, co będzie korzystne dla wszystkich. Nastąpią 
inne globalne wydarzenia, włącznie z wybuchem wulkanu, podczas gdy wojna na 
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Bliskim Wschodzie zaangażuje inne nacje. Narody Zachodu sprowokują reakcję 
Rosji i Chin. Wszystko zakończy się wojną światową. 

Modlitwa zmniejszy stopień rozmiaru tych zdarzeń.  

Tymczasem wkrótce nastąpi Ostrzeżenie. Spowoduje ono nawrócenie. Nawrócenie, 
przez modlitwę, złagodzi zakres i skutki tych wydarzeń. 

Cierpienie przyniesie pokorę – Pokora zbawi dusze. 
Moja córko, w ogromnej skali w jakiej świat doświadczy tych wstrząsających 
wydarzeń ci, którzy będą cierpieć, nabiorą pokory. Przez pokorę mogą być 
uratowani. Wszystko to jest konieczne, aby przygotować świat na Moje powtórne 
przyjście. Czas ten nie jest odległy. Moja córko, to będzie wielki dzień chwały dla 
wierzących. O dniu tym pamiętaj przede wszystkim, ponieważ wszystkie 
wcześniejsze cierpienia, które zniosłaś w Moje Imię, będą zapomniane. 
Wszystkie proroctwa przewidziane w Księdze Objawienia dokonują się teraz na 
świecie. Tych,  którzy rozumieją znaczenie tych wydarzeń: proszę, proszę wyjaśnijcie 
innym, jak ważne i konieczne jest, aby prosić Boga o przebaczenie, aby oczyścić 
swoje dusze. 

Wątpliwości w Moje przekazy.  

Moja córko, słuchaj zawsze, zawsze Moich przekazów przez swoje serce. Ty wiesz, 
że one przychodzą ode Mnie, twojego Boskiego Zbawiciela, chociaż czasem inni 
będą cię przekonywać, że tak nie jest. Boli Mnie to tak bardzo. Rozumiem wiele 
twoich własnych wątpliwości, które wypływają z twojej troski i wstrętu do 
wprowadzania ludzi w błąd. Musisz w końcu porzucić wszystkie takie myśli. 

Powierz mi swoją wolę.  

Moja córko, byłabyś silniejsza, gdyby duchowe wsparcie, którego potrzebujesz, dane 
ci było od jakiegoś księdza. Niestety, nie przyjmują mojego Kielicha w prawidłowy 
sposób – jest to fakt, który Mnie głęboko obraża. Musisz więc polegać teraz 
wyłącznie na mnie. Powierz mi ostatecznie swoją wolę, a wszystko wyda się 
znacznie bardziej przejrzyste. Módl się każdego dnia koronką do Miłosierdzia Bożego 
oraz odmawiaj Różaniec. Przynajmniej raz w tygodniu bierz udział w nabożeństwie. 
Wszystkie te małe prezenty dla Mnie zbliżą cię do Mnie. Im bliżej Mnie będziesz, tym 
lżejsze i łatwiejsze będą twoje zadania. 

Broń tych przekazów.  

Czcij słowa Pisma Świętego. Broń ich. Przyjmij do wiadomości, że będą atakowane i 
rozdzierane, zwłaszcza przez tych, którzy uważają się za ekspertów; poszukujących 
fragmentów, które ich zdaniem, pozostają w sprzeczności do Moich nauk. Jedyną 
sprzecznością będzie ich własna błędna interpretacja Mojej nauki. Tam właśnie będą 
Moje święte słowa przekręcać i dokonywać błędnej wykładni, ponieważ pasuje im, 
aby to zrobić. 

Znaczenie pozostawania w stanie łaski.  

Moja córko, z całego serca tęsknię do twojej bliskiej łączności ze Mną. Proś Mnie o 
łaskę uczynienia cię silną, a Ja ci ją dam. Mam plany w stosunku do ciebie, moja 
córko. Są one bardzo ważne. Dlatego ważne jest, by twoja dusza była oczyszczona i 
abyś zawsze była w stanie łaski. 
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Ponieważ nastąpi twoje ostateczne przekształcenie do duchowej doskonałości, 
będziesz cierpieć moja córko. Ale chcę cię na to przygotować. Opinia innych nie 
powinna cię obchodzić. Tych, którzy nie doświadczają światła, którzy cię denerwują – 
tych ignoruj. Módl się za nich. Zwróć jednak uwagę, że w niezauważalny dla ciebie 
sposób mogą cię odsunąć tak daleko ode Mnie, że twoje serce może się zamknąć 
dla Mnie. 
Święty Augustyn i Święty Benedykt współpracują z Tobą. Wołaj do nich o pomoc, a 
wszystko będzie dla ciebie znacznie łatwiejsze. Wykonywanie Mojej pracy i tych 
zadań, których od ciebie wymagam jest trudne. Każdy krok na tej drodze może 
doprowadzić do potknięcia. Gniew, frustracja i argumenty pojawią się wokół ciebie i 
będą coraz bardziej intensywne. Wszystkie mają na celu osłabienie twej woli – jeżeli 
na to zezwolisz. 
Musisz błogosławić swój dom i mieć ze sobą w każdym momencie różaniec, krzyż 
Benedykta i wodę święconą. Bądź teraz odważna. Zaufaj Mi całkowicie. Dalej 
poświęcaj Mi swoją wolną wolę, a Ja obdarzę cię wszystkimi łaskami, których 
potrzebujesz, abyś mogła w sposób doskonały wykonać Moją pracę. 
Kocham cię, moja wybrana Córko. Uczynię cię jeszcze mocniejszą, niż jesteś. Będę 
cię prowadził. Ażeby było to naprawdę skuteczne, musisz powierzyć mi twoje ciało, 
twój umysł i twoją duszę. Ale ofiara ta musi pochodzić od ciebie i  powinna być Mi 
przekazana jak drogocenny dar. Nie mogę wziąć jej od ciebie tak po prostu, gdyż 
twoja wolna wola jest specjalnym darem od Boga, mojego Ojca Przedwiecznego. 

Idź teraz w pokoju moja córko. Przekaż Mi twoje troski i wątpliwości. Uwolnij twoje 
ciało, twój umysł i twoją duszę. Wówczas, gdy powierzysz mi twą wolną wolę, 
uzyskasz zjednoczenie ze Mną. Ten dar dla Mnie zapewni, że Moje słowa będą 
skuteczniej słyszane na całym świecie. 

Twój kochający Zbawiciel ludzkości, Jezus Chrystus, Sędzia sprawiedliwy. 

 

Módlcie si ę za tych, którzy powoduj ą ból  

Orędzie nr 56  z serii Ostrzeżenie. 

Poniedziałek 21 marca 2011 godz.23.00 

Moja ukochana Córko, dziś wieczór czujesz pokój, jakiego nie czułaś przez tak długi 
czas. Moja Córko, byłaś dręczona przez oszusta, a poprzez Łaski, które ode Mnie 
uzyskałaś, nie odczuwasz już skutków tych ataków. 

Posłałem ci czystą duszę pełną Miłości, która pomoże poprowadzić ciebie. Będzie cię 
trzymać za rękę i prowadzić do Mnie i Prawdy. Teraz rozumiesz Moja ukochana 
Córko, co to znaczy cierpieć w Moje Imię. Teraz wiesz co to znaczy, być 
wyszydzanym w publicznych miejscach, wyśmiewanym za plecami, oskarżonym o 
złe czyny, których nie jest się winnym; a wszystko w Moje Imię. Ciesz się Moja 
Córko, gdyż oznacza to, że teraz zbliżasz się do Jedności ze Mną. Modlitwa, jak już 
w końcu rozumiesz, utrzymywać cię będzie w stanie łaski i pokoju. 

Moja Córko, nie osądzaj tych, którzy powodują twój ból. Módl się za nich. Wybacz im. 
Ale ty już to zrobiłaś, czyż nie tak? Rozumiesz teraz Prawdę Mojej Nauki. Sprawię, 
że będziesz coraz silniejsza Moja Córko. Nie bój się. Jak już mówiłem, oszust nigdy 
nie ukradnie twojej duszy. Trzymam cię w Moich Ramionach i obiecuję, że gdybyś 
zbłądziła, zawsze przyciągnę cię do Mnie z powrotem. 
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Musisz teraz zdobywać siłę i odwagę, aby przekazywać Moje Boskie Orędzia dla 
ludzkości. Są one pilne. Wiesz, co należy robić. Wołaj Mnie do swojego serca w 
każdej minucie dnia. Kocham Cię Moja dzielna, droga Córko. Jestem dumny z ciebie 
za sposób, w jaki spokojnie bronisz Prawdy i nie odrzucasz tych Świętych 
Przekazów. Ponieważ teraz znasz Prawdę. 

Wasz ukochany Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Znaczenie i moc modlitwy  

Orędzie nr 57 z serii Ostrzeżenie. 

Czwartek, 24 marca 2011 r. godz.23°° 

Moja ukochana córko, z dużą radością łączę się znowu tego wieczoru z tobą. 
Posiadasz teraz łaskę zdolności dokonywania oceny i jest dla ciebie jasne, w jaki 
sposób musisz podążać właściwą drogą. 

W końcu, jesteś teraz wolna w jedności ze Mną. Wolna od wątpliwości, z czystym 
sumieniem, silniejsza niż wcześniej i gotowa do ujawnienia światu Moich obietnic. 
Moje słowo uzmysłowi niezbędność i nagłość potrzeby, aby być przygotowanym do 
otworzenia waszych serc w chwili, gdy wszystkim pokazane będą ich grzechy. 
Przez fakt, że będziecie przygotowani i uprzedzeni, uratowanych zostać może dużo, 
dużo więcej dusz. Im więcej będzie nawróceń, tym słabsze będzie prześladowanie, 
które potem nastąpi. Moja córko, nie bądź nigdy zarozumiała, ale też nie powinnaś 
okazywać lęku przed przyszłymi wydarzeniami. Wszystko przeminie, a zamiast tego 
nastanie wszędzie szczęśliwszy świat, w którym będzie więcej miłości. 

Przekazy te są po to, aby po prostu przypomnieć wszystkim o istnieniu Boga. 
Powiedz wszędzie Moim ludziom, że przekazy te są po prostu po to, aby wszystkim 
dzieciom Boga przypomnieć, że On istnieje. Muszą sobie one także uświadomić, że 
dusze są najważniejszą częścią ich ludzkich oblicz. Ocalenie dusz ma zasadnicze 
znaczenie, jeśli mają uczestniczyć z innymi we wspaniałej przyszłości, która 
wszystkich czeka. Ludzie muszą tylko zaledwie przypomnieć sobie o Dziesięciu 
Przykazaniach i z czcią je stosować. Wszystko co muszą uczynić, to stosować się do 
Mojej nauki i przeżywać życie tak, jak Ja im to powiedziałem. Powodem, dla których 
przekazuję proroctwa, jest udowodnienie moim ukochanym zwolennikom, że Boska 
ingerencja jest faktem. Mam nadzieję, że w ten sposób otworzą swe serca dla 
prawdy. 

Boża miłość przynosi pokój. 

Dla wielu osób przyznanie się do Mojej nauki jest tylko pustą deklaracją. Inni uważają 
ją za nudną i męczącą. Boją się, że naśladując mnie stracą pociechę, którą jak 
wierzą, mogą w ich życiu przynieść rzeczy materialne. To, czego nie potrafią 
zrozumieć jest, że jedynym prawdziwym pocieszeniem, którego mogą doznać, jest 
Boska miłość. Ta miłość może przyjść w wasze życie tylko wówczas, gdy przez 
prostą modlitwę zbliżycie się do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy tylko 
pojawi się taki stan zbliżenia, okaże się, że jesteście wolni od trosk i napięć. Żadna 
ilość fałszywych środków pobudzających nie może się równać z euforią, która 
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powstaje, kiedy zbliżacie się do Mojego Serca. Miłość ta przenika nie tylko całe ciało, 
umysł i duszę, ale umożliwia także naprawdę wolne życie. Doświadczać będziecie 
głębokiego zadowolenia, które wcześniej nie było wam znane. Wtedy też będziecie 
zaskoczeni, jak mało obchodzić was będzie świat materialnego luksusu. Utracicie 
zainteresowanie tymi rzeczami i będzie stanowić to dla was niespodziankę. 

O dzieci, gdybyście tylko spróbowały zbliżyć się do Mnie, byłybyście w końcu wolne. 

W waszych duszach nie będziecie czuć żadnego zwątpienia. Zamiast tego będziecie 
spokojniejsi, żyjąc w mniejszym pośpiechu. Będziecie mieć więcej czasu, aby 
zainteresować się innymi oraz na osiągnięcie wewnętrznego pokoju. Ten stan będzie 
emanować od was tak, że inni będą się czuli jak przyciągani. Będziecie się 
zastanawiać dlaczego. Nie troskajcie się o to, gdyż tak skutkuje Łaska Boża. Jeśli 
jesteście pełni Tej łaski, przenosi się to dalej i rozprzestrzenia na innych – przez 
miłość. Cykl ten powtarzać się będzie znowu i znowu. Dzieci, dlatego proszę, nie 
zapominajcie o znaczeniu modlitwy, mocy, którą przynosi i o prędkości, z jaką otacza 
wszystkie te szczęśliwe dusze, które dostaną się w obszar miłości. 

Sieć matactw szatana przyczyną lęku. 

Tak jak modlitwa i miłość nawzajem się przyspieszają, przyspiesza też nienawiść 
głoszona przez szatana. Oszust rozszerza swoje złudy, pracując przez tych ludzi, 
którzy nie mają wiary, albo próbują swych sił w ciemnych duchowych grach. Jego 
sieć nienawiści zatacza szerokie koła, także wśród tych, którzy mają wrażenie 
dobrego przeżywania ziemskiego bytu. Ta wyrafinowana sieć może złapać każdego, 
kto nie jest ostrożny. Jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy, którzy 
wpadli w pułapkę szatana czują niepokój, lęk, rozpacz i strach. Ten strach zamienia 
się szybko w nienawiść. 
Biegnijcie do Mnie szybko. Nie czekajcie, aż wasze życie postawione zostanie na 
głowie przez niepotrzebne cierpienia, gdyż Ja jestem zawsze tutaj, czuwając i 
czekając; mając nadzieję, że każdy z was porzuci pychę, bym mógł przyjść i wziąć 
was w ramiona. Wejdźcie do waszego kościoła i módlcie się do Mnie. Mówcie do 
Mnie w domu, w drodze do pracy. Gdziekolwiek jesteście teraz, zwróćcie się do 
Mnie. Przekonacie się dość szybko, jak wam odpowiem. 

Obudźcie się – otwórzcie wasze zamknięte serca. 

Obudźcie się, dzieci. Czy nie poznajecie już w międzyczasie, że mnie potrzebujecie? 
Kiedy w końcu otworzycie swoje zamknięte serca, aby Mnie wpuścić do środka? Nie 
marnujcie cennego czasu w interesie własnym i waszych rodzin. Ja jestem miłością. 
Mojej miłości potrzebujecie, aby zaspokoić pragnienie waszych zatwardziałych i 
wyschniętych dusz. Moja miłość, kiedy tylko jej doświadczycie, wzmocni waszego 
ducha i umożliwi ponownie odczuwanie prawdziwej miłości. Wówczas ta miłość 
otworzy wasze umysły dla prawdy –  zgodnie z obietnicą, którą zrobiłem dla każdego 
z was, gdy za wasze grzechy umarłem na krzyżu. Kocham was, dzieci. Proszę 
pokażcie mi waszą miłość, błagam was. Nie pozostańcie dla mnie utracone. Dzieci, 
jest mało czasu, aby powrócić do Mnie. 

Nie zwlekajcie.  

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus 

 


