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Rosja i Chiny spowoduj ą zamieszanie  

Orędzie nr 79  z serii Ostrzeżenie. 

Niedziela, 1 maj 2011, godz.21.00 

Moja ukochana Córka powiedz światu, że przygotowania dusz do Nowego Raju na 
ziemi, który obiecałem, są obecnie w toku. 

Termin Mojego Drugiego Przyjścia na ziemię nie jest przeznaczony dla waszej 
wiedzy. Bądźcie jednak pewni, że Moje obietnice zawsze będą spełnione. Nikt nie 
może zatrzymać Mojego Wielkiego Aktu Miłosierdzia dla Zbawienia ludzkości. Szatan 
nie ma tej mocy. On, oszust, ma być zniszczony Moja Córko, i nie może przetrwać. 
Jego czas jest teraz bardzo krótki. Ostrzegam tych, którzy podążają za nim przez 
grzech, że pozostało im niewiele możliwości, aby się jeszcze uratować. Muszą 
odwrócić się od grzechu teraz, jeśli chcą być zbawieni. Ci z was, Moi wyznawcy, 
którzy macie może członka rodziny lub szczególnego znajomego, kroczących 
ścieżką grzechu – waszym obowiązkiem jest spróbować i otworzyć ich oczy na 
Prawdę. 

Przygotujcie się teraz, aby nie przyjąć znaku bestii 

Wiele wydarzeń, zarówno na ziemi, jak i w niebiosach, które zmienią bieg historii, ma 
teraz mieć miejsce. Przygotowujcie się wszyscy w tym czasie. Powiedziałem wam 
wcześniej, że pieniądze będą postrachem, spróbujcie więc proszę przygotować 
wasze rodziny do przeżycia, dzięki czemu nie będziecie musieli przyjąć znaku. 
Proszę, nie ignorujcie Moich apeli. 

Grupy modlitewne są teraz niezbędne, aby chronić was samych i uratować świat od 
prześladowania przez globalne polityczne organizacje, bankowość i tzw. organizacje 
praw człowieka. Ich cel jest jeden, władza i kontrola nad wami Moje Dzieci, chociaż 
wielu z was nie widzi tego. Jednak z czasem będziecie. A czas ten jest blisko. 
Rozpocznijcie teraz przygotowanie do waszego przyszłego przetrwania i pozostańcie 
w modlitwie. Ja zaoferuję Moje Szczególne Łaski dla ochrony was wszystkich. 
Proszę, nie bójcie się, gdyż wszystko, co naprawdę będzie miało znaczenie, to 
wasza wierność dla Mnie. 

Podczas gdy Nowy Porządek Świata przejmuje kontrolę Bliskiego Wschodu, 
będziecie zaskoczeni, jak wiele krajów będzie pod ich kontrolą. Ile niewinnych dusz 
uwierzy, że te nowe reżimy oferują im wolność. Ale tak nie będzie. 

Rosja i Chiny spowodują zakłócenia 

Zobaczcie teraz, jak Rosja i Chiny stają się trzecim podmiotem powodującym 
zakłócenia. Bardzo szybko ci, którzy oddali kontrolę nad swoimi krajami anonimowym 
grupom bez oblicza, które traktują was jak marionetki, szybko zobaczą, jak złowrogie 
grupy tych politycznych sił, nie od Boga, próbują dyktować, jak macie żyć. Obrońcie 
siebie przez modlitwę. Każdego dnia i każdej godziny złagodzę wasze cierpienia. 
Przyjmujcie mnie w Eucharystii, a zyskacie siłę, która będzie was wzmacniać w 
niezwykłym stopniu podczas tego prześladowania. 
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Ja, Jezus Chrystus, nie chcę wywołać paniki w waszym życiu. Ale nie mogę stać z 
boku i nie ostrzegać was przed tymi wydarzeniami. Z Mojego Miłosierdzia daję wam 
szansę przygotowania, nie tylko waszego duchowego dobra, ale też środków 
przeżycia dla waszych rodzin. Aby uniknąć znaku,  przygotowujcie się proszę 
starannie. 

Ostrzeżenie, bez wątpienia, ułatwi prześladowania, ponieważ będzie tak wielu 
nawróconych. 

Módlcie się, módlcie się teraz o ogólnoświatowe Nawrócenie i osłabienie każdej 
udręki, która rozwinie się w czasie panowania antychrysta i fałszywego proroka. 

Wasz ukochany Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Szatan wprowadza chaos i spustoszenie w świecie, 
ale jego dni s ą teraz policzone  

Orędzie nr 80 z serii Ostrzeżenie. 

Środa 4 maj 2011, godz.20:45 

Moja ukochana córko, jest teraz sprawą najpilniejszą, aby świat i wszyscy, którzy nie 
obudzili się na Prawdę Mojej Nauki, koniecznie wysłuchali Mojego Świętego Słowa. 
Podczas, gdy zamieszanie na świecie stale będzie rosnąć, musicie się teraz 
zastanowić i rozważać Pismo Święte – co zostało wam powiedziane o zmianach, 
które będą obserwowane na ziemi, jeśli grzech będzie kontynuowany. 
Nawet ci, którzy wątpią w istnienie Boga, Wiecznego Ojca, albo Mnie, waszego 
Boskiego Zbawiciela, widzieć będą grzech popełniany codziennie przed waszymi 
oczami. Niezależnie od tego, czy nastąpiło to podczas osobistych spotkań w życiu 
codziennym, w gazetach, radio i telewizji, czy w internecie – jest to trudne do 
zignorowania. Nawet ci, którzy są tolerancyjni w akceptacji grzechu, zszokowani są 
poziomem deprawacji, której zmuszeni jesteście być świadkami. 
 

Co widzicie? Co szokuje was najbardziej? Czy jest to złowroga przemoc, w którą 
jesteście wtajemniczani przez telewizję, oglądając ją w zaciszu własnego domu? Czy 
są to morderstwa, które są dokonywane i tolerowane przez rządy w imię 
sprawiedliwości? Czy jest to deprawacja, pokazywana przez obsceniczną 
pornografię, przedstawianą jako sztukę? Czy też są to kłamstwa głoszone przez 
podstępnych oszustów zza systemu prawnego, mogących sobie pozwolić na kupno 
bezkarności? Czy wynika to z nienawiści ludzi wobec obcych, których spotkają na 
ulicy? Czy jest to terror z rąk własnego rządu, odczuwany przez zwykłych obywateli? 
Jest teraz tak wiele wykroczeń wobec Praw Mojżesza, przeciwko Dziesięciu 
Przykazaniom, że nie można ich wszystkich ogarnąć, tak wiele na raz. Prawo i 
porządek zniknęły. Szybko znikają miłość i wspaniałomyślność okazywane sąsiadowi 
przez sąsiada. Nawet ci wierni Mnie słudzy, którzy działają w imię Boga, nie 
prowadzą już swojej Trzody. 
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Chaos ten spowodowany jest przez króla oszustwa – szatana, złego, który dokłada 
wszelkich starań, aby ukryć swą tożsamość przed ludzkością. Tchórza, który 
wykorzystuje swe moce, aby kusić. Nie popełnijcie błędu, gdyż ma on siły, których 
używa dla zniszczenia ludzkości. Zwraca człowieka przeciw człowiekowi, brata 
przeciwko bratu, sąsiada przeciw sąsiadowi, a wszystko w jednym celu. W tak 
krótkim okresie czasu, jak tylko może, szybko wprowadzić chaos i spustoszenie. On 
nigdy nie przestanie dręczyć was, Moje Dzieci. Stawcie czoła jego realności. 
Zaakceptujcie jego istnienie. 

Dla ludzi niewierzących: tylko wtedy, kiedy wreszcie zrozumiecie prawdę o 
egzystencji szatana, zrozumiecie Prawdę. A jest Nią to, że Bóg, Ojciec Przedwieczny 
faktycznie istnieje. 
Zapamiętajcie tylko, że dni szatana są policzone. Nie pozwólcie mu wygrać. Módlcie 
się za wszystkich na świecie, żeby nie wpadli w pułapkę nienawiści, którą zastawia, 
by usidlić Boże Dzieci. Czyni to, nie tylko z nienawiści do was, Moje Dzieci, ale także 
z nienawiści, którą czuje do Mnie, Jezusa Chrystusa i Mojego Przedwiecznego Ojca. 
On nie spocznie, dopóki nie spowoduje jak najwięcej zniszczeń. 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby jego moc malała. Módlcie się szczególnie 
modlitwą Różańca Świętego, gdyż jest to modlitwa, która zetrze szatana. 
Gdy powrócę na Ziemię, pamiętajcie, że będzie tylko jedna droga do Wieczności, i że 
tylko tą jedną drogą trzeba iść – przeze Mnie. 

Wasz ukochany Zbawiciel 
Jezus Chrystus 

 

Okrucie ństwa Mojego Ukrzy żowania nie zostały 
ujawnione ludzko ści w sposób, w jaki powinny by ć 

Orędzie nr 81 z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano sobota, 7 maja 2011, godz. 9.50 

Moja ukochana córko musisz teraz wziąć Mój krzyż i pomóc Mi go nieść po drodze, 
którą wyznaczyłem dla ciebie. Moja droga córko jak wiele musiałaś wycierpieć w tych 
ostatnich tygodniach. Zezwoliłem na nie, aby przybliżyły cię one do Mojego serca. 

Wiele dusz zostało wezwanych do rozpowszechniania Moich orędzi w świecie. Ich, 
jakość i wnikliwość będzie zależna tylko od dobrowolnego oczyszczenia ze strony 
tych dusz. Mówiąc inaczej, jeśli dusza, która wybrałem do rozpowszechniania Moich 
orędzi jest czysta, wówczas ich efekt będzie większy. Będą one wywierać trwalsze 
wrażenia na duszach. Będą one pełne miłosierdzia, a równocześnie będą ukazywać 
ogólnie Moje nauczanie. 

Nie mam czasu na subtelności i oczekiwania człowieka, który sobie zastrzega 
odbieranie Moich słów w określony sposób, najlepiej w niewymownej wersji. Nawet 
Moja męka Krzyżowa i okrucieństwa dokonywane przez człowieka w Moim 
Ukrzyżowaniu nie zostały ukazane światu w sposób, w jaki one powinne były być. 
Tak niewielu z was moje dzieci, rozumie przerażające traktowanie Mnie, waszego 
Miłosiernego Zbawiciela ręką człowieka. To dzisiejsze traktowanie Mnie, gdzie 
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jestem wykpiony, wyśmiewany, przeklinany, ignorowany, te nadużycia są nadal 
widoczne. Moja śmierć utorowała drogę ratunku dla waszych dusz od wiecznego 
potępienia. Jest to nadal aktualny stan. Nie odrzucajcie daru zbawienia, ponieważ 
bez zaakceptowania prawdy nie zostaniecie zbawieni. 

Słuchajcie. Ja jestem Prawdą. Jestem kluczem do waszego zbawienia. Nawet, gdy 
zwrócicie się do Mnie i poprosicie o przebaczenie, pomimo ze Mnie ignorowaliście, 
zaprzeczaliście Mojej nauce i prawdziwości Mojego istnienia. Nigdy nie jest za 
późno, by zwrócić się do Mnie z prośbą o podanie wam ręki i o zaprowadzenie was 
do Królestwa Mego Ojca Niebieskiego. Ale to możecie zrobić tylko, gdy jeszcze 
żyjecie tu na ziemi. Jest to wasza jedyna szansa by otrzymać Wieczne Życie. Po 
śmierci będzie już na to za późno. 

Wasz Ukochany Miłosierny Zbawiciel 

 

Dar Ducha Świętego wylany został nad 
całym światem  

Orędzie nr 82 z serii Ostrzeżenie. 

Wtorek 10 maja 2011, godz.16:00 

Moja córko, powiedz światu, że ważny akt Mojego Miłosierdzia odbył się dziś, gdy 
Duch Święty, jeden z Największych Darów dla Moich Dzieci, rozlany został na cały 
świat. Dar ten ma zasadnicze znaczenie dla pomocy ludzkości w przygotowaniu się 
do Ostrzeżenia. Moi wyświęceni słudzy i wierni, natchnieni mocą Ducha Świętego, 
zostaną znacznie umocnieni w swej miłości dla Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. 

Ten Dar Życia przyniesie nowy impuls do waszych wołających o oświecenie, 
zmęczonych, oziębłych dusz. Zostało to przepowiedziane i skorzystają na tym 
wszyscy, włącznie z najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. 

Moje Miłosierdzia, jak już powiedziałem, nie zna granic. Wszyscy Moi zwolennicy na 
całym świecie,  wypełnieni teraz Duchem Światła i Świętości, musicie być teraz 
odważni i głosić Moje Słowo wszystkim, z którymi możecie nawiązać kontakt. 
Odrzućcie pogardę, której być może doświadczycie, gdyż jest już zbyt ważne, by 
ignorować Moje błagania o nawrócenie. 

Wysłuchajcie teraz Mojej modlitwy dającej wam zachętę, której potrzebujecie: 

„Napełnij mnie teraz, o Panie, darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze 
Słowa do grzeszników, których muszę pomóc uratować w Twoim Imieniu. Pomóż mi 
okryć ich dzięki mojej modlitwie Twą Drogocenną Krwią, aby mogli zostać 
przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Daj mi dar Ducha Świętego, aby te 
biedne dusze mogły upajać się Twoim Nowym Rajem”.  

Odmawiajcie tą modlitwę codziennie, po Koronce do Mojego Bożego Miłosierdzia, a 
poprzez swoją wierność do Mnie, pomożecie uratować Moje Dzieci. 
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Uchrońcie mnie od męki, jaką cierpię w Moim Sercu, gdy z wielkim smutkiem 
obserwuję sposób, w jaki Moje Święte Imię odbierane jest w dzisiejszym świecie. 
Wiele, wiele dusz, nieusatysfakcjonowanych odrzucaniem Mnie, reaguje ze złością, 
jeśli wy, Moi wierni wyznawcy, ośmielacie się zaledwie wspomnieć, co reprezentuję. 
Są one bardzo rozzłoszczone, gdyż oszust tak sprytnie zakręcił ich umysły, aby nie 
zauważały Prawdy. Wy wszyscy pomóżcie tym duszom. Módlcie się i proście Mnie 
teraz o siłę, którą potrzebujecie w tej pracy. 

 Szczególne łaski dla tych, którzy szerzą Nawrócenie.  

Wszystkim, którzy szerzą Nawrócenie, dane będą szczególne łaski i zarezerwowane 
będzie dla Was szczególne miejsce w Królestwie Mojego Ojca. Idźcie teraz i 
pozwólcie Duchowi Świętemu wypełnić wasze dusze, aby pomóc Mi ocalić ludzkość. 

Kocham was wszystkich. Każdy z was posiada miejsce w Moim Najświętszym Sercu. 
Nikt z was, włącznie z grzesznikami, nie zostanie wykluczony z Mojej walki o 
ocalenie dusz. 

Wasz Kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 
Król Miłosierdzia 

Uwaga: Końcowy komentarz naszego Pana Jezusa Chrystusa dla wizjonerki na 
końcu tej wiadomości.  

 ”Moja córko, to wydarzenie ma duże znaczenie. Pozwoli uratować wiele dusz zanim 
odbędzie się Ostrzeżenie i będzie nadal kontynuowane na świecie potem, aby 
pomóc uchronić grzeszników przed powrotem do zła.  

To zostało przewidziane Moja Córko i stanowi wspaniałą wiadomość. Ale Moi 
uczniowie muszą teraz ciężko pracować, aby Mi pomóc prowadzić walkę o Dusze”.  

 

Przesłanie od Marii Dziewicy dotycz ące 
wstawiennictwa Świętych  

Orędzie nr 83 z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano środa, 11 maja 2011, godz. 22.30 

Moje dziecko, obecnie coraz bardziej przybliżasz się do Najdroższego Serca Mojego 
Syna. Twoje podróżowanie jest trudne i w dodatku miało miejsce w ciągu krótkiego 
okresu czasu. Było to z nakazu Boga Ojca, który wysłał Mnie, by ci przekazać o 
twoim wezwaniu do wykonania tego dzieła. Twoja odpowiedź była natychmiastowa. 
Nigdy się nie wahałaś. Jest to wynikiem twojej mocnej miłości, jaką masz dla Mnie, 
Twojej Błogosławionej Matki. Ja cię ochraniałam i nakłaniałam do tego specjalnego 
zadania. Proszę zwracaj się do Mnie twojej Ukochanej Matki z prośbą o opiekę na 
każdy dzień. Wszyscy Święci zawsze idą z tobą, ale ty o tym nie wiesz. Musisz 
wzywać Świętego Benedykta, Świętego Józefa, Świętego Jana Ewangelistę, 
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Świętego Augustyna i Świętego Michała Archanioła by udzielali ci wsparcia, którego 
będziesz potrzebować. Jesteś teraz znacznie silniejsza Moje dziecko tak, że 
zaczynasz się zastanawiać, dlaczego. Jest tak z powodu twojego całkowitego 
posłuszeństwa Mojemu Ukochanemu Synowi, od którego teraz odbierasz potrzebne 
ci Łaski do specjalnej Boskiej Misji, dla której zostałaś wybrana. 

Modlenie się codziennie na Moim Najświętszym Różańcu jest bardzo ważne, 
ponieważ będzie cię chroniło od złego. Święty Benedykt został ci przeznaczony na 
cały czas, by cię chronić przed atakami zwodziciela. Dlatego te najgorsze duchy 
trzymały się z dala od ciebie. Módl się do Niego codziennie Moje dziecko i proś o 
Jego nieustanna ochronę. 

Zaakceptuj cierpienia żądane od ciebie przez Mojego Najdroższego Syna, Jezusa 
Chrystusa, ponieważ uratuje to niezliczone rzesze dusz. Twój specjalny dar oddania 
twojej wolnej woli Jemu, ochroni miliony dusz przed wejściem do ognia piekielnego. 
Zapamiętaj, co twoje cierpienia osiągają i jaką radość przynoszą Najświętszemu 
Sercu Mojego Syna. 

Rozkoszujesz się teraz specjalnym darem bycia w Jedności z Moim Synem. Im 
bardziej, całkowicie poddasz się Jemu, okażesz pokorę, i dokonasz dalszych ofiar, 
tym bardziej będą Mu pomocne w tym dziele, które jest tak ważne dla Niego. 

Bądź wdzięczna Moje dziecko, że zostałaś wezwana do tego Świętego Dzieła, przez 
które miliony dusz może zostać zbawionych. 

Przybliż się teraz do Mojego Serca i pozwól Mi trzymać cię blisko Mojego Syna. Ja 
będę cię chronić i strzec przez cały czas. 

Wasza Ukochana Matka, Królowa Pokoju 

 

Przewidywane trz ęsienie ziemi w Europie odbyło 
się dziś 

Orędzie nr 84 z serii Ostrzeżenie. 

Środa, 11 maja 2011, godz.23.00 

Moja ukochana Córko, dzisiaj miało miejsce trzęsienie ziemi w Europie, w Hiszpanii, 
o którym mówiłem przed kilkoma miesiącami (18.03.11 – przyp.tłum.). Nastąpią 
jeszcze inne ekologiczne wydarzenia, w tym wybuch wulkanu, powodzie i fala 
upałów. Uważaj na te wydarzenia, potwierdzające, że wiadomości te pochodzą ode 
Mnie, Jezusa Chrystusa. To, Moja Córko, ręka Mojego Ojca, który uwolni karę dla 
świata pomagającą wykorzenić grzech. Módl się nadal o więcej nawróceń dla 
złagodzenia tych katastrof. 

Moja ukochana Matka wyjaśniła ci szereg ważnych rzeczy tego wieczoru. Potrzebę 
codziennej modlitwy i ważność Adoracji – tak często, jak to tylko możliwe, gdyż 
przyniesie to niezwykłe wyniki w twojej pracy, Moja Córko. 
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Teraz odpocznij, gdyż jesteś zmęczona. Porozmawiamy jutro. Idź w pokoju. 

Twój Boski Zbawiciel 
Jezus Chrystus 

 

Dlaczego Bóg, Przedwieczny Ojciec, posyła w świat 
nowych proroków  

Orędzie nr 85  z serii Ostrzeżenie. 

Piątek 13 maja 2011 godz.22:45 

Moja ukochana córko, niedowiarkom, a zwłaszcza Moim wyświęconym sługom, 
którzy odrzucają Moje Słowo przekazywane za pośrednictwem tych przekazów, 
chciałbym powiedzieć: Wzmocnijcie waszą wiarę we Mnie przez uznanie, że Moje 
Słowo dane było światu nie tylko podczas Mojego Czasu na ziemi, lecz także potem, 
dzięki mocy Ducha Świętego. 

Od początku czasu, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, komunikował się z ludzkością 
przez proroków. W ten sposób dane było ludziom nauczanie Prawdy, aby ich wiara 
pozostała mocna. Inne objawienia i nauki w Prawdzie, dawane były ludzkości także 
przez Apostołów, innych pobożnych uczniów i przez proroka Jana Ewangelistę. Moje 
Słowo, Moje Nauki i wszystko, czego człowiek potrzebne, by doprowadzić go do 
zbawienia, zostały uporządkowane. Teraz, gdy świat stoi w obliczu największej 
zmiany w swojej historii, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, posłał w świat nowych 
proroków. Prorocy ci, nie popełnijcie pomyłki, nie przynoszą wam nowych nauk, gdyż 
to nie jest konieczne. Zamiast tego są posyłani z trzech powodów. 

Po pierwsze, aby przypomnieć ludzkości Prawdę zawartą w Księdze Objawienia. 

Po drugie, aby zwrócić uwagę człowieka na czasy w jakich żyje, tak aby mógł 
odnowić swą wiarę. 

Po trzecie, aby pomóc w szerzeniu się nawrócenia, tak by Moi uczniowie mogli 
utworzyć największą z wszystkich armii, w celu ratowania dusz. 

Za pośrednictwem tej prorokini i przez innych proroków komunikuję się tak, że Moje 
Słowo słyszane jest w każdym zakątku świata. 

 Pamiętajcie o Mojej Absolutnej Miłości i Współczuciu.  

Słuchajcie uważnie wszystkich tych przekazów, które głoszą nie tylko znane wam 
Moje Słowo, ale ujawniają Moją Absolutną Miłość i Współczucie dla każdego z was. 
Pamiętajcie też o Moim Wielkim Miłosierdziu. Wszystkim grzesznikom będzie 
wybaczone, jeżeli tylko poproszą o odkupienie. 
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Znaczenie Różańca Świętego i Bożego Miłosierdzia.  

Chociaż nastąpią ekologiczne katastrofy,  nie zapominajcie proszę, że modlitwy, w 
tym modlitwa Różańca Świętego i koronka do Bożego Miłosierdzia, mogą pomóc 
wielu z nich zapobiec. Zapamiętajcie umiłowane dzieci, że ci, którzy wierzą we Mnie i 
Mego Przedwiecznego Ojca 

i przestrzegają Moich Słów, nie mają się czego obawiać. Chciałbym wam także 
przypomnieć, że dzięki dwóm aktom Wielkiego Miłosierdzia – darowi Ducha 
Świętego, który dany był światu kilka dni temu oraz Wielkiemu Ostrzeżeniu, miliony 
nawrócą się do Prawdy. To będzie wielki cud, który wielu przyniesie radość. 

Prześladowanie przez czerwonego smoka i tych, którzy nie są od Boga. 

Chociaż szatan podnosi się poprzez swoich biednych, wprowadzanych w błąd 
zwolenników, których odciąga ode Mnie – ich Jedynej Nadziei wiecznego zbawienia 
– będzie to tylko krótki okres. Będzie to, muszę was jednak ostrzec, przerażający 
okres prześladowań kierowanych przez czerwonego smoka i te polityczne jednostki, 
które nie są od Boga. Poprzez modlitwę i sakramenty znajdziecie siłę do wytrwania 
podczas tych rozpraw. Wszystkie te wydarzenia zostały przepowiedziane i muszą 
nadejść, aby zło mogło być ostatecznie zlikwidowane na świecie. To dlatego jest 
konieczne, aby odbyło się oczyszczanie i cykl kar; bo tylko wtedy świat będzie 
gotowy do Nowego Raju na ziemi. 

Nie ignorujcie nigdy Mojego wołania. Kiedy tylko zobaczycie, że proroctwa objawione 
przez Moich posłańców zaczynają się spełniać, będziecie wiedzieć na pewno, że to 
Ja Jestem, który do was mówi. 

Wasz Boski Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Odrzu ćcie prace spirytualizmu New Age  

Orędzie nr 87 z serii Ostrzeżenie. 

Niedziela 15 maja 2011, godz.17.00 

Moja ukochana Córko, wzywam wszystkich Moich uczniów do demaskowania pracy 
ruchu New Age, który ogarnął świat. 

Chrześcijaństwo zawsze było głównym celem szatana. Ponieważ jest on tak 
przebiegły, będzie się starał ciągle uwieść tych z duchowo zagubionymi i pustymi 
duszami. Zawsze będzie próbował przedstawić swoje kłamstwa przeformułowane w 
coś, co wydawać się będzie miłością. Będzie zatem starał się kontrolować umysły 
Moich Dzieci za pomocą starożytnych pogańskich taktyk, mających na celu 
uwolnienie waszych umysłów od tzw. stresów współczesnego życia. Strzeżcie się 
tych, którzy ulegają praktykom twierdzącym, że w imię medytacji wprowadzają wasz 
stan psychiczny w fazę zapomnienia. Gdy tylko pozwolicie swojemu umysłowi być 
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kontrolowanym w ten sposób, szatan i jego demony mogą wprowadzić się tak cicho, 
że nie zdacie sobie z tego sprawy; tak gładkie będzie to przejście. 

Unikajcie starożytnych spirytystycznych praktyk, w tym korzystania z kart tarota. 

Wiele, wiele dusz na świecie głodnych jest duchowego kierownictwa. W swoim 
poszukiwaniu, aby wnieść znaczenie w swoje życie, nieświadomie pozwalają wessać 
się w praktyki, które równoznaczne są z pogaństwem. Każdy fałszywy dogmat, który 
kusi was do uwierzenia, że pokój w waszym sercu i duszy można osiągnąć przez 
starożytne praktyki duchowe, musi być zawsze unikany. Nauczcie się rozpoznawać 
je, czym one są w rzeczywistości. 

Korzystanie z kryształów, medytacji, reiki, jogi, kart tarota, wiara w duchowych 
przewodników, metafizykę i tzw. cudownych uzdrowicieli, mają nakłonić was do wiary 
w alternatywną nadrzędną egzystencję, poza Tym, co Stworzone przez Boga, 
Przedwiecznego Ojca. 

Ostrzeżenie przed Wniebowstąpionymi Mistrzami. 

Dziś wielu z was, którzy ciągle poszukujecie duchowego ukojenia w praktyce 
podążania za swoimi aniołami, musicie być także wyczuleni na fakt, że jeśli tylko 
wymieniony zostanie termin Wniebowstąpiony Mistrz, to możecie być pewni, że 
anioły te nie pochodzą z nieba. Wniebowstąpieni Mistrzowie, Moje Dzieci, są 
upadłymi aniołami i pochodzą z ciemności. Mimo to zostanie wam powiedziane, a 
następnie będziecie przekonani, że pochodzą one ze światła. Cały ten pogański 
spirytualizm, jeśli pozwolicie opanować mu swoje życie, ostatecznie wciągnie was w 
dół, do głębin ciemności, kiedy najmniej się tego spodziewacie. Szatan będzie tak 
ostrożny w tym, jak przedstawia te ciemne kłamstwa; z tego powodu cały czas 
będzie wam mówione, że wszystkie te rzeczy są dobre, a wy będziecie w to wierzyć. 

Większość z tych praktyk przedstawianych jest, jako dobrych dla waszego poczucia 
własnej wartości, pewności siebie, kontroli nad własnym życiem – wszystko to jest 
kłamstwem. Praktyki te nie tylko oddalają was od Prawdy, ale przynoszą nieopisane 
cierpienia, gdy złe duchy wejdą do waszej duszy – jako bezpośredni rezultat tych 
praktyk. 

Biblia ostrzega przed niebezpieczeństwami magii. 

Prawda nigdy nie może być sfałszowana. Nauki przekazane człowiekowi w Piśmie 
Świętym ostrzegają ludzkość przed niebezpieczeństwem magii, wróżeniem i 
schlebianiem fałszywym bogom. W dzisiejszym świecie praktyki te przedstawiane są 
jako nieszkodliwe, ale niezbędne dla waszego duchowego dobra. Ze względu na 
łagodną naturę dusz, wiele z nich w naturalny sposób zostanie wciągniętych do 
praktyk New Age, z powodu fałszywej fasady miłości, którą emanują. Nic nie 
mogłoby być dalsze od prawdy. 

Ostrzeżenie przed fanatycznym oddaniem aniołom. 

Pamiętajcie, że to szatan i jego upadli aniołowie są tymi, którzy ostrożnie i przebiegle 
wciągają was w te niewinnie wyglądające kłamstwa. Dla tych z Was, którzy 
propagują prawie fanatyczne oddanie aniołom, mam do powiedzenia: Dlaczego nie 
głosicie najpierw Słowa Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca? Czy obsesja aniołów 
nie jest po prostu inną formą bałwochwalstwa? Tak, oczywiście, módlcie się o pomoc 
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Świętych Aniołów, jednak postawcie sobie zawsze to pytanie: Czy wasze oddanie 
aniołom nie odbywa się kosztem waszej miłości do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego 
albo Boga, Przedwiecznego Ojca? Jeśli tak, to obrażacie Mnie, waszego Boskiego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Obudźcie się teraz wobec kłamstw tzw. spirytualizmu. Aniołowie, których 
przyciągacie przy uczestniczeniu w takich praktykach, nie pochodzą z Nieba lub ze 
Światła. Będą się wydawać pochodzącymi ze światła, ale jest to oszustwo, którego 
szatan i jego demony sprytnie używają do kamuflażu swoich działań. 

Pamiętajcie o jednej końcowej lekcji. Przedstawiacie wasze pogańskie praktyki tak 
bardzo jak wam się podoba, aby wyglądały jakbyście składali hołd Boskiemu Światłu 
z Nieba, ale będzie to kłamstwem. To kłamstwo i tych, którzy przekonują was do tej 
dziwacznej podróży, do tzw. sfery duchowej, poza Tą od Mojego Ojca, zaniosą was 
tak blisko do szatana, że od pewnego punktu nie będzie powrotu. 

Jedyną Boską Sferą Miłości, która istnieje poza tą ziemią jest Niebo. Wszystko inne, 
co wam powiedziano, jest nieprawdziwe. Jakkolwiek szatan chce, abyście uwierzyli, 
że tak jest. Rzeczywistością jest, że wciąga on te wszystkie nieświadome i 
przesądne dusze ze sobą i wszystkimi upadłymi aniołami w ciemności piekła. 
Wszystko w imię fałszywej miłości. 

Pamiętajcie proszę, że Miłość, Prawdziwa Miłość, pochodzić może tylko od Boga, 
Przedwiecznego Ojca. 

Wasz Kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Znaczenie postu i wyrzeczenia siebie  

Orędzie nr 86 z serii Ostrzeżenie. 

Poniedziałek ,16 maj 2011, godz.11:30 

Moja ukochana córko zaczynasz ostatecznie rozumieć, że beze Mnie jesteś 
niczym. To właśnie dzięki Moim łaskom, dzięki którym otrzymasz życie w Królestwie 
Mojego Ojca. Bez mojej obecności w twoim życiu ono będzie puste i pozbawione 
realnego sensu. Och jak Ja bym sobie życzył, aby wszystkie moje dzieci zrozumiały, 
jakie mogę im dać życie szczególnie poprzez Sakrament Komunii Świętej. Jest to 
tylko wtedy, gdy przyjmujecie Mnie do swojej wątłej duszy pod postacią 
Najświętszego Chleba i Wina będziecie naprawdę odczuwać Moja prawdziwa miłość. 
Ta miłość wzmocni was nie tylko na duchu, ale również na umyśle. Moja obecność 
podniesie was byście się stali prawdziwymi Moimi wyznawcami. 

Mój wyznawca, który nie otrzymuje Mnie regularnie w tym Najświętszym 
Sakramencie będzie podobny do statku, który jest tylko w połowię pełny. 
Potrzebujecie Mojego Ciała i Krwi, która była przelana dla was by was napełnić Moją 
prawdziwą obecnością. Ponieważ bez tego nie będziecie w stanie odnaleźć 
prawdziwej mocy by móc w pełni głosić Moja chwałę. 
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Dzieci musicie zrozumieć, że wiara w Moje prawdziwe istnienie jest tylko częścią 
waszej duchowej podróży. Jest tam dużo więcej, potrzebujecie zrozumieć, ze będzie 
to tylko poprzez wasze wyrzeczenie się przyjemności dla ciała byście się mogli 
całkowicie spełnić. Z uwagi na fakt, że szatan kontroluje człowieka poprzez pokusy 
cielesne, zamknijcie mu dostęp do tych rozkoszy, których możecie poszukiwać. Post 
jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów by oczyścić wasze dusz z szatana i 
jego demonów. Tak niewielu ludzi na świecie zobowiązuje się na taką ofiarę, a 
przecież jest to tak proste i nie szkodzi waszemu zdrowiu. Jeden dzień postu w 
tygodniu przyniesie wam specjalne łaski. Przez uczynienie małej ofiary na Moją 
cześć, waszego Boskiego Zbawiciela, możecie nie tylko uratować dusze, ale również 
to przybliży was do Mnie. W innych ofiarach gdzie wyrzekacie się ziemskich dóbr 
przybliżacie się również do Mojego Najświętszego Serca. 

Życie, moje dzieci, nie powinno być tylko gonitwą za rzeczami materialnymi, gdyż są 
one naddatkiem do waszych rzeczywistych potrzeb. Przez akceptowanie skromnych 
potrzeb i poświęcenie waszego czasu Mnie, doświadczycie prawdziwego 
zadowolenia. Nie tylko to, ale po raz pierwszy w swoim życiu poznacie prawdziwe 
znaczenie wolności. Pamiętajcie, że szatan kontroluje człowieka poprzez pożądania 
cielesne i materialne, w tym:, żywności, ubiorów, namiętności cielesnych, domów, 
samochodów, wyjazdów urlopowych, luksusów życia, muzyki, alkoholu i wielbienia 
popularnych ludzi. Przyjmując, że są to po prostu złudzenia tylko w tedy zrozumiecie, 
że wasz czas na tej ziemi nie powinien być marnowany dla takich niepotrzebnych 
zajęć. 

Dzieci, wasz czas na ziemi jest tylko częścią podróży do wieczności. Życie innego 
rodzaju będzie nadal się toczyć dla was po śmierci. Bez względu na to, czy ludzie 
wierzą w Boga, Ojca Przedwiecznego czy nie, ich dusze będą nadal istniały po 
śmierci. Poszukujcie teraz światła, tak żeby wasze dusze mogły doświadczać 
prawdziwej szczęśliwości na wieczność, na wywyższonym miejscu w Raju. By 
osiągnąć ten poziom duchowej świętości proszę dokonujcie ofiar cielesnych, podczas 
gdy wciąż żyjecie na ziemi. Oferujcie również, wszystkie swoje cierpienia w waszym 
życiu za dusze zagubione, a będziecie zbierać korzyści oczekujące na was w 
przyszłym życiu. 

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus 

 

Czcijcie Mojego Ojca  

Orędzie nr 88 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano środa, 18 maj 2011, godz.17.00 

Moja ukochana Córko, tęskniłem za czasem, który obiecałaś Mi wczoraj. Zdaję sobie 
sprawę, że prowadzisz bardzo pracowite życie, ale pamiętaj, że Ja jestem Życiem, 
którego należy szukać przed wszystkimi codziennymi zajęciami. 

Czas, by człowiek uczciwie zastanowił się nad swoim życiem 

Dla ludzkości nadszedł czas na zastanowienie się nad życiem w prawdziwie szczery 
sposób. Wszystkie Moje Dzieci, wszędzie, w każdym zakątku świata, muszą zadać 



Strona 14 z 31 

sobie to pytanie. Czy wierzą, że Bóg Ojciec istnieje, lub – czy nie wierzą? Gdy 
zapowiedziane czasy ostateczne są coraz bliżej i bliżej, musicie dokonać wyboru. 
Czy uznajecie Moje Dzieci, że stworzył was Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec? Jeśli tak, 
to odpowiedzcie na kolejne pytanie. Ile czasu spędzacie dziękując Mu za dar życia, 
rodziny i przyjaciół? Za dom, w którym mieszkacie? Za pokarmy, które spożywacie? 
Jeśli nie robicie tego, nie jesteście wyznawcami Prawdy. 

Okażcie szacunek Mojemu Ojcu 

Ci z was, którzy wierzą w Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy –  czyż nie wiecie, że 
modlitwa jest niezbędna, jeśli zamierzacie skorzystać z przyszłego chwalebnego 
życia, które On dla was zaplanował. Mówcie do Niego codziennie. Okażcie Mu 
szacunek, na jaki zasługuje, ponieważ nie zwracając na Niego uwagi, obrażacie 
Mnie. Ja, wasz Boski Zbawiciel, Jezus Chrystus, wzywam teraz wszystkich Moich 
wiernych wyznawców, by zrozumieli jak ważne jest oddawanie czci Mojemu Ojcu. 
Nie poświęcacie Mu uwagi na jaką zasługuje. Wiele osób ma taki obraz Boga Ojca – 
surowego, przerażające i gniewnego. Tak więc wasz strach powoduje, że odsuwacie 
Go na bok. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo On pragnie waszej miłości, upadlibyście 
natychmiast na kolana prosząc Go o przebaczenie. Proszę, módlcie się do Boga 
Ojca. On potrzebuje waszej miłości. On potrzebuje waszej pobożności. Modlitwa do 
Mojego Ojca przynosi ogromne Miłosierdzie, kiedy prosicie Go w Moim Imieniu, by 
chronił was i ratował. On rzadko odmawia prośbom zgodnym z Jego Najświętszą 
Wolą. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec jest kochający i współczujący, a wierność Mu 
przyniesie światu wielkie łaski i Zbawienie. 

Módlcie się do Mojego Ojca, aby uniknąć globalnej katastrofy 

Módlcie się do Mojego Ojca w Imieniu Jego umiłowanego Syna, aby uniknąć 
globalnej katastrofy, a On wysłucha waszych modlitw. Tak niewielu na świecie, 
szczególnie chrześcijan, wzywa Go kiedykolwiek do pomocy. On, który z taką 
miłością stworzył człowieka na Swój Obraz, został zapomniany. Okażcie mu cześć, 
która jest obecnie niezbędna, aby pomóc złagodzić ekologiczne katastrofy, które 
pojawią się na Ziemi podczas Wielkiego Ucisku. 

Mój Ojciec trzyma świat w Swoich Rękach. Jednak Jego Dzieci już nie oddają Mu 
czci i nie adorują Go. Nie zważają na fakt, że podczas gdy szatan nadal kradnie 
dusze, jest tylko jedna Moc, która wytrzyma wieczność, i jest to Moc Boga. W Swoim 
Miłosierdziu usłyszy wasze wołania o pomoc. Proszę, wołajcie do Niego teraz, 
szczególnie w tych czasach wielkiej zmiany. 

Wasz ukochany Zbawiciel 

Syna Boga, Wszechmogącego Ojca 

Jezus Chrystus 
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Odpowiedzialno ść rodziców w dzisiejszym świecie  

Orędzie nr 89 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano czwartek, 19 maj 2011, godz.18.15 

Moja droga, najmilsza Córko, świat zapadł się teraz w głębiny skrajnego zwątpienia, 
w swoim braku wiary w istnienie Boga, Wszechmogącego Ojca. Teraz nawet małe 
dzieci z uśmiechem zaprzeczają Jego istnieniu. Puste, zatwardziałe dusze obrażają 
nie tylko Mojego Przedwiecznego Ojca, ale wywołują także głęboką troskę u Mnie. 

Tak nisko upadłyście Dzieci, że zostało przez was całkowicie odrzucone wszelkie 
poczucie duchowości, z którym się urodziłyście. Jak daleko, myślicie, zaprowadzi 
was wasza miłość do świata i jego materializmu? Ci z was, pogrążeni w bogactwie i 
wygodach wszystkich ziemskich atrakcji, musicie wiedzieć, że wkrótce będą wam 
one zabrane, jako część nadchodzącego oczyszczenia. 

Odpowiedzialność rodziców 

Dlaczego uczycie wasze dzieci znaczenia ludzkiego materializmu, kosztem ich 
biednych, małych dusz? Waszym głównym celem stało się nauczenie swych dzieci 
znaczenia tworzenia i budowania bogactwa. Rzadko uczycie je zasad moralnych 
potrzebnych im w ich obowiązkach jako dorosłych, tego jak powinni okazywać 
szacunek dla innych, pojmowania znaczenia uczciwości oraz konieczności 
okazywania zrozumienia dla swoich braci i sióstr. Niestety, Moje Dzieci zupełnie 
zgubiły się na duchowej ścieżce, niezbędnej dla osiągnięcia ostatecznego celu. Czy 
nie odczuwacie wstydu? Kiedy nauczycie się, że wasza obsesyjna miłość do 
pieniędzy i wszystkiego, co one oferują zakończy się katastrofą? Tylko wtedy, gdy 
będziecie zupełnie pozbawieni tych udogodnień, których tak pragniecie, zdacie sobie 
sprawę, jak jesteście samotni. 

Posłuchajcie mnie teraz, dopóki możecie. Umieszczajcie na pierwszym miejscu 
potrzeby waszych rodzin, gdyż jest to słuszne. Troszczcie się o nie. Ale proszę, nie 
zachęcajcie waszych dzieci, by stały się niewolnikami bogactwa i pragnienia sławy, 
gdyż będziecie pchali je w ramiona szatana. Wasze dzieci urodziły się i przez was 
dane im było życie fizycznie. Ale zostały stworzone przez Boga, Przedwiecznego 
Ojca, gdy dane im były ich dusze. Oczywiście, pokazujecie odpowiedzialność jako 
rodziców, przez zapewnianie fizycznych potrzeb waszych dzieci. Pamiętajcie jednak, 
że ich dusze też potrzebują pożywienia. Nauczcie je Prawdy Moich Nauk i znaczenia 
dbania o swe dusze. Tylko wtedy dacie swoim dzieciom prawdziwy pokarm dla ciała i 
umysłu, którego potrzebują, aby mogły cieszyć się Życiem Wiecznym. 

Wasz kochający Boski Zbawiciel 

Jezus Chrystus 
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Zamieszanie, co oznacza ć będzie Moje 
Powtórne Przyj ście 

Orędzie nr 90  z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano piątek, 20 maj 2011, godz.10.00 

Moja najmilsza Córko, wiele osób zastanawia się, co naprawdę oznacza Powtórne 
Przyjście, więc pozwól Mi to wyjaśnić. 

Po raz pierwszy przyszedłem na świat, aby odkupić ludzkość z wiecznej ciemności, 
tak aby mogła skorzystać z Wiecznego Życia. Bóg, Wszechmogący Ojciec, posłał 
Mnie ze Swojego Miłosierdzia, aby Życie miały wszystkie Jego Dzieci. Do tej pory, ze 
względu na grzechy Adama i Ewy, nie byłoby to możliwe. Przyjdę powtórnie, tym 
razem aby nagrodzić tych, którzy podążają za Mną. 

W odniesieniu do tego Wydarzenia istnieje na świecie wiele zamieszania. Wielu ludzi 
wierzy, że Moje Powtórne Przyjście wskazuje nadejście końca świata. Tak nie jest, 
natomiast oznaczać będzie końcowy czas, kiedy szatan i jego zwolennicy, którzy 
tworzą nieopisane cierpienia na świecie, wygnani będą z ziemi na 1000 lat. 

O Nowym Raju na ziemi 

Ten Nowy Raj, który obiecałem, przyjdzie kiedy niebo i ziemia połączą się w 
Jedność.  Nowe Życie, które  przyniosę wszystkim Moim oddanym wiernym, jest 
życiem miłości i chwały. Wy, Moi wyznawcy, będziecie musieli jednak znieść wiele 
cierpień, gdy odbywa się to przejście. Aby pomóc przygotować świat na to Wielkie 
Wydarzenie, przynoszę wcześniej Wielki Dar Mojego Miłosierdzia. Wielkie 
Ostrzeżenie, które każdemu z was da szansę zobaczenia swoich grzechów i tego jak 
Mnie obrażają, umożliwi wam zobaczenie Prawdy. Kiedy zdacie sobie sprawę ze 
zmazy grzechu, który istnieje w was, dopiero wtedy naprawdę zrozumiecie smutek, 
który Ja czuję. 

Spojrzenie na to, co stanie się na Sądzie Ostatecznym 

Dzięki możliwości doświadczenia przez wszystkich tego Wielkiego Aktu Mojego 
Miłosierdzia będziecie mieć prawdziwy wgląd w to, co się stanie w Dniu Sądu 
Ostatecznego. W ten sposób dana wam będzie sprawiedliwa szansa, aby  jeszcze 
raz zawrócić do Mnie. Widzicie, Ja kocham was wszystkich z tak trwałą i głęboką 
pasją, że zrobię wszystko, aby uratować was z uścisku oszusta. 

Ostrzegam jednak, że szatan będzie zwiększać swoją aktywność za pośrednictwem 
waszych braci i sióstr, aby skłonić was do odwrócenia się ode Mnie nawet po tym, 
gdy to Wielkie Wydarzenie się odbędzie. Musicie teraz otworzyć wasze umysły i 
odłożyć na bok całe ludzkie rozumowanie, aby zaakceptować Prawdę waszego 
istnienia na ziemi. Popełnione zostanie każde kłamstwo, sformułowane w naukowym, 
ludzkim, logicznym myśleniu, aby uniemożliwić wam akceptację Prawdy. 

Szatan nie chce, abyście wy, Moje Dzieci, przyszli do Mnie. Jego uścisk jak imadło 
musi być zerwany, ale może to być dokonane jedynie przy waszej pomocy. Nie 
pozwólcie mu zaciemniać waszego osądu jego kłamstwami. Będzie dla was bardzo 
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trudne, aby zignorować jego argumenty, drwiny i szyderstwa, gdyż taka jest metoda 
jego działania. 

Szatan działa poprzez innych ludzi, aby was zniechęcić 

Wielu z was nie będzie wiedziało, że szatan działa w ten sposób poprzez innych 
ludzi, których poglądy być może respektujecie. Ale to jest właśnie dokładnie tak, jak 
on pracuje. Będzie komunikować się przez te biedne dusze, które przyciągane są do 
ciemności. On zapewni, że ich umysły są zablokowane na Prawdę Mojej Chwały i 
Wiecznego Życia, do których macie prawo. Nigdy, przenigdy nie pozwólcie, by jego 
wpływ zakłócił waszą miłość do Mnie. I pamiętajcie: ponieważ on nie wygra tej walki, 
to te biedne dusze, które pójdą za nim, razem z nim wrzucone będą do piekła. Jeśli 
pragniecie Wiecznego Życia, wykorzystajcie ten czas na ziemi, aby potępić szatana 
dopóki możecie. 

Będę panował na ziemi przez 1000 lat  

Moja Córko, będę panował na ziemi przez 1000 lat. Nie popełnijcie błędu, bo kieruję 
teraz wydarzeniami, które obecnie rozwijać się będą w świecie. Przygotowałem teraz 
drogę dla Mojego Nowego Królestwa na ziemi, a czas ten jest bliski. Znacznie bliżej 
niż wielu pojmuje. Radość tej wiadomości powitana będzie przez wszystkich. Położy 
kres wszelkiemu cierpieniu na świecie. Zainicjuje Źródło miłości i chwały, aby miały w 
nim udział wszystkie Moje Dzieci. 

Ten Nowy Raj wykracza poza wasze zrozumienie, ale posłuchajcie: To nowe życie, 
życie wolne od zmartwień, zaoferowane będzie wam wszystkim Moim pobożnym 
wyznawcom. Nie będziecie niczego potrzebować. Wszystko otrzymacie ode Mnie. 
Każdy z was, kto wybiera to Chwalebne Królestwo będzie zdumiony Drogocennym 
Klejnotem, który na was czeka. Módlcie się teraz, aby wasi bracia i siostry otworzyli 
oczy na Prawdę obietnic, które uczyniłem, tak aby i oni mogli wejść do Nowego Życia 
na ziemi. 

Wasz kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Przebaczenie – droga do wolno ści  

Orędzie nr 91 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano sobota, 21 maj 2011, godz.10.40 

Moja Córko, przebaczenie jest drogą do wolności. Kiedy przebaczacie tym, którzy 
was obrażają lub wyrządzają wam ból, stajecie się wolni duchem. Tak jest, kiedy 
radość wypełnia duszę. Oznacza to również, że Ja jestem w was obecny. Gdy 
przebaczacie innym, jest to znak miłości nie tylko do bliźniego, ale miłości do Mnie, 
waszego Boskiego Zbawiciela. Ci, którzy Mi nie wierzą, niech wiedzą, że kiedy 
przebaczają innym, Ja także jestem obecny i idę z nimi. Mimo to nie mają pojęcia, że 
tak właśnie jest. 
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Przebaczenie jest miłością. Moja miłość nie zna końca; ale błagam was, Moje Dzieci, 
umożliwcie Mi przebaczenie wam waszych grzechów. Gdybyście tylko mogli Mnie 
poprosić, abym to zrobił, nie tylko będziecie wolni, ale miłość i radość, których 
doświadczycie będzie dla was zaskoczeniem. Ten akt pokory pozwali wam łączyć się 
w miłości z innymi. Wasze światło będzie świecić i będzie wpływać na innych w 
szczególny sposób, ale ani wy, ani inni nie będą tego świadomi. Gdy nastąpi akt 
umorzenia win, Moja miłość zaleje wasze dusze. Wasze czyste dusze będą jak 
magnes przyciągać innych do siebie. 

Przebaczyć innym nie jest łatwo, Moje Dzieci. Duma i poczucie własnej wartości 
zapobiegają tym wielkim aktom miłosierdzia. Jest to dzieło szatana. On wie, że brak 
przebaczenia prowadzi do innych, bardziej poważnych grzechów wobec Boga Ojca. 
Jeżeli nie możecie wybaczyć innym, przede wszystkim budujecie urazę, która, gdy 
się zaognia, prowadzi do nienawiści, a nawet morderstwa. W wielu przypadkach 
może doprowadzić to do wojny. 

Gdyby ludzie sobie wszędzie wspaniałomyślnie przebaczali, wtedy nie istniałaby 
nienawiść. Nie tak częste byłyby morderstwa i rozprzestrzeniałaby się miłość, Miłość 
Boga, Przedwiecznego Ojca. 

Uczcie się wybaczać sobie nawzajem. Odsuńcie na bok dumę i proście o Moje 
Miłosierdzie, bo gdy prosicie o coś zgodnie z Moją Świętą Wolą, wasza prośba 
będzie spełniona. 

Wasz Kochający Zbawiciel 

Król Miłosierdzia Jezus Chrystus 

 

Nowe przepowiednie – powód ź we Francji tego lata  

Orędzie nr 92  z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano niedziela, 22 maj 2011, godz.14.30 

Moja ukochana Córko, objawienie dane ci 18 marca 2011r o północy, że w maju 
nastąpi wybuch wulkanu w Islandii (miejsce i czas znane było wizjonerce – przyp.tł.), 
spełniło się teraz. Może zastanawiasz się, dlaczego jesteś tak wstrząśnięta, kiedy 
stało się tak, jak było przewidziane. Chcę więc to wytłumaczyć. 

Mimo, że większość twoich wątpliwości dotyczących autentyczności Mojej łączności 
z tobą zostało rozwianych, bałaś się jeszcze, że nie rozpoznajesz poprawnie tych 
proroctw. Musisz teraz napełnić się ufnością i pozwolić Mi rozwiać twoje obawy. 
Działaj teraz i ogłaszaj publicznie, bez wahania, inne wydarzenia, które ci objawiłem. 
Dzięki temu więcej ludzi zrozumie, że to Jestem Ja, Jezus Chrystus, który obecnie 
domaga się uwagi, niezbędnej by pomóc w ratowaniu dusz. 

Kiedy potwierdzą się te proroctwa, będzie mniej wątpliwości co do ich autentyczności 
w sercach Moich zwolenników. Jednak będą też nadal nieprzekonane, zatwardziałe 
dusze, które wzbraniają się uwierzyć, i które zawsze oferują logiczną odpowiedź, gdy 
są świadkami Prawdy. 
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Powodzie we Francji, fale upałów w Turcji 

Słuchajcie Mnie teraz. Tego lata nastąpią powodzie w południowej Francji. Fala 
upałów będzie mieć miejsce w Turcji. Nastąpią inne ekologiczne wydarzenia, które 
spowodują chaos, w tym trzęsienie ziemi w Anglii (ale nie natychmiast). Niektóre z 
nich będą miały wpływ na inne kraje europejskie. Oczekujcie wzrostu poziomu morza 
w rejonie Morza Śródziemnego, które zszokuje każdego. Trzęsienia ziemi będą 
odczuwalne również w Norwegii i w Ameryce Południowej. 

Chcę, Moja Córko, ujawnić Ci inne wydarzenia, ale tylko z jednego powodu: dla 
Nawrócenia Moich Dzieci. W przypadku, gdy zaakceptują, że Ja mówię do nich przez 
ciebie, przyniesie Mi to radość. Nie mam zamiaru przerażać Moich Dzieci, ale 
wydarzenia te będą nadal eskalować na świecie, jako część nadchodzącej Wielkiej 
Kary. Są one niezbędną częścią walki z oszustem. 

Módlcie się, Moje Dzieci, aby osłabić i zapobiec tym wydarzeniom, gdyż modlitwa 
jest niezwykle potężnym środkiem Wybaczenia. 

Idźcie teraz w pokoju. Nie obawiajcie się opublikowania tych proroctw, gdyż 
wydarzenia te nastąpią. 

Wasz  Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Dlaczego przekazuj ę światu w taki sposób  

Orędzie nr 93  z serii Ostrzeżenie. 

Poniedziałek, 23 maja 2011, godz.9:45 

Moja droga córko, nadszedł teraz czas, aby zastanowić się nad Moimi Świętymi 
Przekazami i stwierdzić, że wielu grzeszników z całego świata zwróciło na Nie 
uwagę. 

Nie popełnijcie błędu. Orędzia te dane są światu jako dar, aby pomóc uratować was 
wszystkich, wszystkie Moje Dzieci, włącznie z tymi, które różnymi ścieżkami 
zmierzają do Boga, Przedwiecznego Ojca. 

Ludzie, szczególnie katolicy, będą zdezorientowani, że nie faworyzuję ich przed 
Moimi innymi Dziećmi różnych wyznań. Mój Wybór Słów przeznaczony jest do 
wysłuchania przez wszystkich, a nie tylko przez niewielu wybranych. Moja Miłość nie 
robi żadnych różnic. Posłuchajcie Mnie ci, którzy sprawdzają, w jaki sposób 
przemawiam do ludzi za pomocą tej wizjonerki. Jeśli wy, Moi uczniowie, rozumiecie, 
że Prawda nigdy nie zmieniła się od czasu Mojego Ukrzyżowania, wiecie także, że 
muszę rozszerzyć Moją Miłość na wszystkie Dzieci Boże. Nikt nie jest lepszy od 
innych. 

Moja córko, nie musisz reagować lub próbować bronić Moich Słów, gdy padnie 
żądanie wyjaśnienia, dlaczego mówię w taki sposób. Moje Słowo jest Słowem 
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Boskim. Nie może być zmienione lub poprawione, aby odpowiadało tym, którzy 
uważają się za ekspertów w zakresie teologicznego prawa. Moje Słowo zostanie 
dane światu w języku, który dzisiaj będzie jasno zrozumiany przez ludzkość. Wielu 
zapyta, dlaczego Słowa te nie używają tej samej terminologii i wyrażeń stosowanych 
przez Moich Proroków i Apostołów z minionych czasów. Odpowiem im teraz: 

Pamiętajcie, Moje Nauki nie zmieniają się nigdy. Bez względu na to, jakiego języka 
używam dzisiaj do przekazywania w nowoczesnym stylu, Prawda pozostaje ta sama, 
nienaruszona. 

Uważajcie na wizjonerów i jasnowidzów, którzy twierdzą, że otrzymują ode Mnie 
wiadomości, przy użyciu starożytnego języka lub fragmentów z Pisma Świętego. To 
nie jest sposób, w jaki dziś zwracałbym się do ludzkości. Dlaczego miałbym to 
zrobić? Czy nie wyobcowałbym przez to nowej generacji? Tych, którzy nie znają 
języka zawartego w Świętej Księdze Mojego Ojca? 

Prostota jest kluczem, Moje Dzieci, przy przekazywaniu Mojego Najświętszego 
Słowa. Pamiętajcie, gdy będziecie nauczać innych Prawdy o Moim Istnieniu, że 
prostota jest niezbędna w waszym sposobie nauki. Jeśli tak nie zrobicie, nie 
będziecie docierać do tych zagubionych dusz, gdyż pozostaną one głuche na wasze 
słowa. 

Moje Przesłanie Miłości . 

Moje Przesłanie Miłości jest bardzo proste. Ja Jestem Życiem, którego łakną Moje 
Dzieci na ziemi. Wyjaśniajcie, że Ja Jestem Prawdą. Dajcie to jasno do zrozumienia. 
Beze Mnie nie ma żadnego Wiecznego Życia. Wykorzystajcie przepowiednie, które 
ujawniam tej wizjonerce, aby zwrócić uwagę niewierzących. Z tego powodu są one 
dane światu; nie aby ich przerazić, ale by udowodnić, że dziś wyrażam się w sposób, 
w którym Moje Najświętsze Słowo nie tylko będzie słyszane, ale także będzie w Nie 
uwierzone. 

Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel 

Jezus Chrystus Król Miłosierdzia 

 

Niebiosa otworz ą się podczas Ostrze żenia 

Orędzie nr 94  z serii Ostrzeżenie. 

Poniedziałek 23 maja 2011 godz.14:30 

Moja droga, ukochana Córko, cierpisz z powodu męki, którą znoszę dla grzechów 
człowieka. Tak to odczuwasz. Teraz właśnie dostrzegasz maleńki ułamek Mojego 
cierpienia, którego doznaję w każdej minucie waszego dnia. Moja Córko, nie lękajcie 
się Ostrzeżenia. 
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Ostrzeżenie będzie dramatycznym wydarzeniem. 

Wielu ludzi na świecie dozna wstrząsu, ponieważ będzie to dramatyczne wydarzenie, 
gdzie Niebo otworzy się i Płomienie Miłosierdzia wystrzelą na cały świat. Wielu ludzie 
nie zrozumie, co się dzieje. Będą tak wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są 
świadkami końca świata. Powiedz im, żeby radowali się, gdyż będą świadkami Mojej 
Chwały. Będzie to, jeśli będą odpowiednio do tego przygotowani, najbardziej 
spektakularny przykład Mojego Miłosierdzia od dnia Mojego Ukrzyżowania. Moje 
Dzieci, to będzie wasza Ratująca Łaska i będzie chronić tych, którzy w przeciwnym 
razie zostaliby skazani na potępienie w głębinach Piekła. 

Wszystkie Moje Dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy 
oczekiwać. Nakłońcie je, by szukały teraz pojednania przez wyznawanie swych 
grzechów. Ważne jest, by tak wielu ludzi jak tylko możliwie znalazło się wcześniej w 
stanie łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego Wydarzenia. Znacznie 
lepiej jest być wcześniej świadomym tego niezwykłego Boskiego Wydarzenia, niż 
pozostać nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego. 

Bądźcie wszyscy silni. Cieszcie się, jeśli jesteście pobożnymi wyznawcami – wam 
pokazany zostanie moment Mojej Boskiej Obecności, której wasi przodkowie 
podczas swojego życia nigdy nie widzieli. Módlcie się za resztę Moich Dzieci. 
Powiedzcie im Prawdę teraz, dopóki możecie. Ignorujcie ich pogardę, gdy powinni 
teraz działać, by przez modlitwy uzyskać przebaczenie swych grzechów – podziękują 
wam potem, gdy Wielki Cud się wydarzy. 

Idźcie teraz w pokoju. Nie bójcie się. Módlcie się właśnie za te dusze bez wiary, aby 
nie zginęły w stanie grzechu śmiertelnego. 

Wasz Boski Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Jeśli uwa żacie, że to trudne – modli ć się 

Orędzie nr 95  z serii Ostrzeżenie. 

Wtorek, 24 maja 2011 godz.18.00 

Moja ukochana Córko, cieszę się dzisiaj, że tak dużo pracy zostało wykonanej, w 
celu przekazania światu Mojego Najświętszego Słowa poprzez twoje działanie. Nie 
wolno ci nigdy odczuwać, ze względu na ilość ludzi odrzucających te orędzia, że nie 
robisz wystarczająco dużo. Te z Moich Dzieci, które nie akceptują Mojego Słowa 
teraz, uczynią to z upływem czasu. Będą wówczas spragnione, by usłyszeć Mój 
Głos. 

Skoncentruj się  teraz na Mnie. Nie daj się zwieść tym, którzy przekazy te traktują z 
pogardą. Nie zniechęcaj się nigdy dla tych, którzy słuchają teraz Mojego Słowa i 
rzeczywiście, z miłości do Mnie, rozprzestrzeniają Prawdę wobec innych. 
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Nawrócenie jest trudnym wyzwaniem w świecie tak ślepym na Prawdę o Życiu 
Wiecznym. Niezbędna jest wytrwałość, a z pomocą Ducha Świętego, którego Moc 
odczuwalna jest wszędzie na całym świecie, Moje Dzieci powrócą w końcu do Mnie; 
ale nie wszystkie. Dla tych, które wolą sztuczne udogodnienia oferowane im przez 
oszusta, odrzucenie życia, które prowadzą, będzie bardzo trudne. 

Módlcie się za wasze rodziny i wszystkich przyjaciół, abyście podczas Ostrzeżenia 
mogli połączyć się wszyscy w miłości do Mnie. Jeśli przyjmiecie to Wydarzenie jako 
waszą drogę do Wolności, będziecie nagrodzeni Moim Wielkim Miłosierdziem. 

Modlitwa nie jest łatwa.  

Modlitwa nie jest łatwa dla wielu Moich Dzieci, które recytację długich powtarzalnych 
modlitw uważają za trochę nudną. Jeśli jest to wasz sposób modlenia się i zmagacie 
się z tym, po prostu usiądźcie spokojnie i komunikujcie się ze Mną w milczeniu. 
Wystarczy, gdy zastanowicie się nad Moim Życiem na ziemi. Przypomnijcie sobie 
czas, który tam spędziłem i lekcje Miłości, które dałem wam wszystkim. To 
wystarczy. Pozwólcie uspokoić się waszemu umysłowi, a Ja wezmę udział z wami w 
rozważaniach. 

Wędruję z każdym z was. Jestem obecny w każdej minucie dnia, bez względu na to, 
co robicie. Ja nigdy nie jestem daleko. Pamiętajcie, że jestem waszą Podporą w 
życiu. Oprzyjcie się na Mnie. Proście szczerze o Moje Wsparcie, a Ja usłyszę wasze 
wołanie. Nigdy nie odrzucam waszych próśb, jeśli są zgodne z Moją Świętą Wolą. 
Jeżeli jednak prosicie o przysługi, które mają na celu przekazanie wam światowego 
zbytku, wiedzcie, że tym nie obdarzam nigdy. Nigdy nie daję prezentów, o których 
wiem, że są złe dla duszy. Moje dary są dawane, bym mógł was zbliżyć do Mojego 
Serca. Gdy to się stanie, nie będziecie chcieć niczego więcej. 

Wasz Kochający i Oddany Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Chciałbym podzi ękować tym, którzy pomagaj ą w 
rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa  

Orędzie nr 96 z serii Ostrzeżenie. 

Czwartek 25 maja 2011, godz.16.00 

Przychodzę teraz, by dodać odwagi wszystkim tym Moim wiernym, którzy po uznaniu 
Mojego Prawdziwego Głosu, zareagowali wielkimi dziełami życzliwości. Chciałbym 
podziękować tym z Was, którzy hojnie poświęcają swój czas w celu promowania i 
rozpowszechniania Moich Przekazów. Moje Drogie Dzieci, wy przynosicie w tym 
czasie dziejów wielką radość do Mojego zasmuconego Serca. Wy, Moje Dzieci 
jesteście dzielne, odważne i przeniknięte Darem Ducha Świętego. Wasza wierność i 
podarunek dla Mnie waszego czasu i miłości w oddaniu Prawdzie, przyniosą wielkie 
łaski w Nowym Raju, który obiecałem Moim Dzieciom. 
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Poprowadzę waszą rękę w trakcie trwania tej Świętej Pracy, i czujecie Moją Miłość. 
Nigdy nie bójcie się głosić Mojego Słowa, gdyż każdy mały wysiłek, każdego kto 
promuje te orędzia, zostanie nagrodzony. 

Idźcie teraz, Moi drodzy wierni wyznawcy. Rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo i 
pomóżcie swoim braciom i siostrom, którzy potrzebują prowadzenia. 

Wasz kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Orędzie z ostrze żeniem dla światowych przywódców  

Orędzie nr 97 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano czwartek, 25 maj 2011, godz.22.00 

Moja Córko, w krajach na całym świecie wrze pod powierzchnią z niepokoju, 
zarówno ze względu na nienawiść okazywaną człowiekowi przez człowieka, jak 
również trwające wstrząsy ekologiczne. Tak jest, gdy Matka Natura uwolni wkrótce 
Nieoczekiwane, aby pokazać człowiekowi, że nie jest w stanie, niezależnie od jego 
aroganckiej pewności siebie, kontrolować wszystkiego. 

Człowiek ma wiele lekcji do nauczenia. Ciągłe wysiłki, w celu zwiększenia władzy na 
najwyższych szczeblach przez tych, którzy rządzą, mają wpływ na zwykłego 
człowieka, który polegać ma na tym rządzie i liderach interesu, że będą dbać o jego 
potrzeby. Pomoc, której potrzebuje człowiek okazana będzie tylko wtedy, gdy 
przywódcy ci rządzą z prawdziwą miłością w sercach dla swoich bliźnich. Niestety, 
chciwość i żądza władzy oznacza, że w rzeczywistości nie to jest celem wielu 
przywódców świata. 

Bóg Ojciec nie b ędzie dłu żej tolerowa ć waszych grzesznych czynów  

Moje ostrzeżenie dla przywódców z całego świata, kimkolwiek są, jest następujące: 

Narzucanie waszym bliźnim nieuczciwych praktyk i życiowych utrudnień spowoduje, 
że ręka Mojego Przedwiecznego Ojca szybko spadnie w tych krajach i miejscach , 
w których przebywacie. On nie będzie dłużej tolerować waszych grzesznych czynów. 
Ukrywajcie się jeśli chcecie, ale będzie to bezużyteczne. Wasze bronie zagłady 
zostaną zniszczone. Traktowanie waszych bliźnich stworzy sytuację, w której czy 
tego chcecie, czy nie, będziecie musieli odpowiedzieć przed Bogiem, Przedwiecznym 
Ojcem. Wasze moralne zobowiązania muszą być dotrzymane, ponieważ ostatecznie 
osądzeni będziecie za swoje działania. 

Kierujcie waszymi bliźnimi z miłością, godnością i szacunkiem dla ich fizycznego i 
moralnego dobra. Jeżeli odmawiacie ludziom prawa do religijnej wolności lub 
narzucacie im  jakiegokolwiek rodzaju dyktaturę, która w imię jedności politycznej 
zmusza ich do zaprzestania lub ograniczenia ich religijnych praktyk, to jesteście 
zgubieni. Nie tylko będziecie cierpieć za swoje działania, ale osąd będzie surowy. Ci 
z was, którzy przysięgają wierność swoim bliźnim w imię Boga, Przedwiecznego 
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Ojca, a mimo to przygotowują nieuczciwe nowe ustawy odmawiające im prawa do 
żywności, schronienia i religijnej wolności, skonfrontowani zostaną z gniewem i ręką 
Boga Ojca. 

Świat cierpi teraz w każdym kraju z powodu dyktatur, choć nie w miejscach, gdzie 
można było je przypuszczać. Świat cierpi również trudności finansowe, które 
wrażliwych czynią słabszymi. Mówię teraz do tych przywódców, którzy mają 
jakiekolwiek poczucie chrześcijańskiego obowiązku, by walczyli o prawo 
umożliwienia Moim Naukom oddziaływania na ich decyzje mające bezpośredni 
wpływ na Moje Dzieci na całym świecie. 

Ci z was, którzy zmawiają się w kuluarach władzy w celu stłumienia w kontrolowany 
sposób wielu krajów, co będzie miało wpływ na naród po narodzie i wszędzie 
doprowadzi do życiowych trudności, zdajcie sobie sprawę, że wasze działania będą 
ukarane. Bóg, Przedwieczny Ojciec okazywał do tej pory cierpliwość w nadziei, że 
ujrzycie bezcelowość waszych dróg. Zamiast tego przecie do przodu jak elitarna 
grupa , która uważa się za ważniejszą od reszty ludzkości. Wasze działania, bądźcie 
ostrzeżeni, zakończą się katastrofą. Wasze uzależnienie od bogactwa, dominacji i 
chciwości pozostawi was nie tylko nagimi i wrażliwymi, ale w jeszcze gorszym stanie 
niż ci, których maltretowaliście przez nadużycie władzy. 

Nadszedł czas walki, aby uwolnić świat od zła i władzy szatana. Bóg Ojciec jest teraz 
w trakcie uwalniania wielu trzęsień ziemi, tsunami i powodzi , w próbie obudzenia 
was. Wasze zmowy dla obalenia przywódców światowych i przywódców grup 
religijnych oraz wprowadzenia środków kontroli, w tym jednej światowej waluty , nie 
będą ignorowane. Ponieważ będziecie świadkami tych wydarzeń rozgrywających się 
teraz, nie będzie dla was możliwe, by je zlekceważyć. Wydarzenia te wstrząsną 
waszym ślepym pędem do władzy. Uświadomicie sobie błędy waszych metod. A 
kiedy to nastąpi, będę ciągle oczekiwał. Przybiegniecie do Mnie prosić, nie tylko o 
przebaczenie, ale także aby wykorzystać dla zadośćuczynienia waszą miłość do 
Mnie. Wy, Moje Dzieci, które macie głęboką, stanowiącą podstawę miłość do Mnie, 
jesteście teraz Moją największą nadzieją w pokonywaniu zła i niesprawiedliwej 
politycznej korupcji na świecie. Módlcie się o łaski, które pomogą wam wrócić do 
Mnie. 

Katastrofy klimatyczne, nie widziane od czasów Noeg o 

Modlitwa pomoże, jak mówiłem wcześniej, osłabić żywioły na świecie, które teraz 
prowadzą do serii katastrof związanych z klimatem, jakich człowiek nie był nigdy 
świadkiem od czasów Noego. Świat, który znacie, będzie cierpieć tak wiele zdarzeń 
na raz, że chaos i zamieszanie staną się normą. 

Dlaczego mielibyście umożliwiać, aby to się zdarzyło? Mówię do tych, z olbrzymim 
politycznym i finansowym wpływem, którzy są wtajemniczeni w to, co dzieje się za 
zamkniętymi drzwiami. To jest wasza ostatnia szansa, dawana z poczucia Miłości i 
Współczucia dla ludzi na całym świecie, aby zawrócić teraz i zakończyć wasze złe 
drogi, albo – ponosić konsekwencje. 

Wasz Sprawiedliwy Sędzia 

Jezus Chrystus 

Król Miłosierdzia 
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Radzenie sobie z trudno ściami finansowymi  

Orędzie nr 98 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano piątek, 27 maj 2011, godz.13.00 

Moja droga, umiłowana Córko, jest Moim życzeniem, abyś zaczęła teraz co najmniej 
jeden dzień w tygodniu pościć. Jeśli uczynisz to, ucieszysz Mnie bardzo. Ofiara ta 
wzmocni czystość twojej duszy i zbliży cię do Mojego Najświętszego Serca. 

Moje Dzieci na świecie stoją w tych czasach przed wieloma wyzwaniami, z którymi 
nigdy wcześniej nie miały do czynienia. Największym wyzwaniem jest teraz odnaleźć 
się w sytuacji, gdy zaczyna brakować pieniędzy. Dla wielu, którzy potrzebują ich, aby 
utrzymać swe domy i wyżywić rodziny, jest to bardzo przerażające. Druga trudność 
polega na braku jakichkolwiek sensownych duchowych wskazówek w ich życiu, które 
do tej pory postrzegane było jako ważne. 

Jeśli tracicie wasze dochody, tracicie aspiracje do luksusowych dóbr ziemskich. Po 
co luksusowy samochód, kiedy nie możecie nakarmić waszej rodziny? Jaki jest 
pożytek z pięknej sukni, gdy nie możecie utrzymać ciepła w domu, bo nie możecie 
sobie na to pozwolić, by ogrzewać go prawidłowo? Dopiero, gdy Moje Dzieci 
stwierdzą, że pozbawione zostały nadmiaru obfitości, do których przywykły, 
zrozumieją rzeczywistość, w jakiej teraz zostały pogrążone. 

Dzisiaj, waszym priorytetem muszą być podstawowe potrzeby. Następnie należy 
zadać sobie pytanie, co jest teraz ważne? Gdy będziecie nakarmieni i ubrani, co 
wtedy? Pokazanie się przed innymi nie ma już znaczenia, gdy staracie się o 
podstawowe rzeczy, by przetrwać. Nie liczy się już zazdrość bogactwa i statusu 
sąsiadów. Teraz dopiero szukać będziecie duchowej pociechy, której przez tak długi 
czas brakowało w waszym życiu. 

W dążeniu do znalezienia komfortu myśli, zwróćcie się do Mnie i Mojego 
Przedwiecznego Ojca, do Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy. Nie ulegajcie pokusie 
szukania remedium u duchowych uzdrowicieli , jeżeli nie reprezentują Mnie. Nie 
szukajcie pociechy w sztucznych stymulatorach, aby ulżyć waszemu bólowi i 
smutkowi. Jedynym sposobem, by stać się wolnym od trosk i cierpień, jest zwrócić 
się do Mnie, Jezusa Chrystusa, Waszego Zbawiciela. 

Czekam teraz. Proście Mnie o pomoc, a zaspokoję wasze podstawowe potrzeby. 
Zawsze zapewnię wam to, czego chcecie. Ale poproście Mnie najpierw. Nigdy nie 
zatrzymujcie waszych obaw dla siebie. Podzielcie się nimi ze Mną. Przekażcie Mi 
wszystkie wasze troski. Odpowiem od razu, gdyż radość wypełni Mnie, jeśli zaufacie 
Mi całkowicie. 

Kocham was wszystkich. 

Wasz oddany Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

Król Miłosierdzia i Współczucia 
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Miecze Sprawiedliwo ści opadn ą teraz 

Orędzie nr 99  z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano niedziela, 29 maj 2011, godz.3.00 

Słuchajcie Mnie teraz Moje Dzieci wszędzie. Miecze Sprawiedliwości spadną na tych, 
którzy zaniechają odpowiedniego przygotowania się do Ostrzeżenia. 

Moje Płomienie Boskiego Miłosierdzia, przedstawione światu, aby każdemu z was 
dać przedsmak tego, jak będzie w Dniu Sądu Ostatecznego, zostaną przez tak wielu 
z was błędnie zinterpretowane. Ten Wielki Dzień Ostrzeżenia przybliża się co 
miesiąc tak, że musicie teraz znaleźć czas dla przygotowania się na Moje Boskie 
Miłosierdzie. 

Wiele, wiele dusz będzie mieć trudności ze zrozumieniem, co to Wydarzenie 
naprawdę oznacza. Tak wielu umrze na skutek wstrząsu, co Mnie zasmuca, 
ponieważ dla tych, którzy nie przetrwają, przyczyną będzie opłakany stan ich dusz. 

Katolicy, szukajcie teraz wszędzie spowiedzi, jeśli chcecie skorzystać z Mojego 
Wielkiego Aktu Miłości i Miłosierdzia. Chrześcijanie i inne wyznania, w ciszy mówcie i 
powiedzcie Bogu, jak pełni jesteście skruchy. Jak bardzo żałujecie swoich przewinień 
i prosicie Go o wybaczenie wam za wasze grzechy. Tylko ci, którzy z serca silni są w 
swojej miłości do Mnie i Boga, Wszechmogącego Ojca, będą wystarczająco 
przygotowani. Inni, z powodu swej mocy umysłu i charakteru, w końcu zrozumieją 
Prawdę i przyjmą Mnie z miłością w swoich sercach. 

Co do innych: wstrząs będzie tak dotkliwy, że padną martwi, gdy zostaną im 
odsłonięte ich dusze w swej ciemności. Wtedy będzie już za późno, aby prosić o 
przebaczenie. Nie będzie dla nich nadziei. Módlcie się, módlcie się wszyscy, aby jak 
najwięcej dusz jak tylko możliwe przetrwało Wielki Akt Miłosierdzia. 

Wasz Kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Grzech jest zawsze grzechem, bez wzgl ędu na 
sposób usprawiedliwienia  

Orędzie nr 100 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano niedziela, 29 maj 2011, godz.17.30 

Moja droga, ukochana Córko, jakże płaczę nad wszystkimi Moimi Dziećmi, które 
grzeszą, bo nie rozumieją Moich Nauk. Wielu z nich nie jest świadomych, że 
obrażają Mnie, ponieważ albo nigdy nie zostali nauczeni Prawdy, albo zdecydowali 
się bronić swoich grzechów. Wielu z tych, którzy grzeszą, próbuje usprawiedliwić 
swoje działania słuchając innych, wykorzystujących tolerancję jako pretekst dla 
usprawiedliwienia grzechu. Grzech jest zawsze grzechem w oczach Mojego Ojca, nie 
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ważne jak ten grzech jest mały. Wielu z tych, którzy popełniają grzech ciężki, jakoś 
zawsze daje sobie radę z obronieniem ich „prawa do grzechu ” przez uczynienie 
siebie ślepymi na zło, które ich grzech stanowi. 

Moje Dzieci s ą szczęśliwe, że wybaczam im ich grzechy  

Jeśli tylko Moje Dzieci na całym świecie wiedziałyby o Moim Miłosierdziu, zdałyby 
sobie sprawę, jak są szczęśliwe, że dany jest im ten Wielki Dar Przebaczenia, który 
oferuję im w tym życiu. Jeśli nie proszą regularnie o przebaczenie, to ich grzechy 
doprowadzą ich do kontynuowania grzeszenia, ponownie i ponownie. Im więcej 
grzeszą, tym dalej będą odsuwać się ode Mnie i trudniej im będzie wrócić do Mnie. 

Posłuchajcie Mnie. Moje Miłosierdzie jest dla was wszystkich, abyście z Niego 
skorzystali. Przyjmijcie Je teraz  ode Mnie. Nie pozwólcie światu łapać się w pułapkę, 
dopuszczając byście padli ofiarą pokus grzechu. Grzesząc wpadacie w pułapkę i nie 
wiecie gdzie się zwrócić. Grzech sprawia, że czujecie się nieswojo wewnątrz, w głębi 
duszy. 

Tolerancja jest dzisiaj modna  

Tak wiele Moich Dzieci głośne woła o potrzebie „tolerancji w społeczeństwie”. 
Tolerancja w swoim nieprecyzyjnym pojęciu jest dziś modna. Może być wykorzystana 
do zafałszowania nawet najcięższych grzechów. Tolerancja jest sprytnie 
ukształtowana, by bronić każdego rodzaju grzechu znanego człowiekowi w 
dzisiejszym świecie. Każdy zastrzega sobie prawo do tolerancji. Bez względu o jaki 
grzech chodzi, w większości przypadków promowany będzie jako prawo 
obywatelskie. Jakkolwiek grzechy te są promowane jako „racjonalnie uzasadnione”, 
to zawsze będą błędem. Nadszedł czas, że człowiek staje w obliczu Prawdy; aby 
ponownie stać się odpowiedzialnym; aby zaakceptować, że akty grzechu, w których 
uczestniczy są moralnie złe; aby traktować bliźnich, w tym dzieci w łonie matki, jako 
równoprawnych pod każdym względem. 

Módlcie się mocno o Łaskę, aby zobaczyć Prawdę, taką jaka jest, a nie 
zmanipulowaną wersję, w którą  zdecydujecie się uwierzyć, ponieważ odpowiada 
waszym egoistycznym celom. Jest tylko jedna Prawda. W waszych sercach każdy z 
was zna różnicę pomiędzy dobrem i złem. Zaakceptujcie to teraz, jeśli chcecie, bym 
uratował was od ognia piekielnego. 

Wasz Zbawiciel 

Jezus Chrystus 
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Ostrze żenie dla tych, którzy bior ą udział w 
kulcie szatana  

Orędzie nr 101 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano poniedziałek, 30 maj 2011, godz.22.00 

Moja Córko, stajesz się teraz coraz silniejsza i przez twoje posłuszeństwo Mojej 
Świętej Woli możesz teraz ostrzegać świat przed tym, co jeszcze nastąpi. 

Gdy mówię o grzechu, nie ujawniałem haniebnych grzechów, które są popełniane, i 
które nawet zatwardziałym grzesznikom trudno byłoby sobie wyobrazić. Obrzydliwe 
praktyki, dokonywane za zamkniętymi drzwiami przez tzw. wyrafinowane zachodnie 
społeczeństwa, wstrząsnęłyby wami aż do szpiku kości. 

Okrutne bestialstwa, gdzie w hołdzie szatanowi rytualnie mordowane są dzieci, to 
rzeczywistość w dzisiejszym świecie. Ale to tylko niektóre ze skrajnie złych czynów, 
które popełnione zostały przez człowieka pod wpływem szatana. Jeśli idziecie tak 
daleko, Moje Dzieci, to będzie niemożliwe, aby do Mnie wrócić. Inne czyny, które 
łamią Moje Serce, to fizyczna przemoc, szczególnie wobec młodych, niewinnych 
dzieci. 

Pozwólcie Mi uzmysłowić wam rodzaj grzechów, które wielu z was sprawiłyby wielką 
udrękę, gdybym opisał je w szczegółach. Wyznawcy szatana, ze względu na ich kult, 
są bezlitośni w traktowaniu człowieka, dla którego nie mają szacunku. Ofiary, w tym 
ofiary składane z ludzi, bluźnierstwa i przekleństwa, akty profanacji Mnie, Mojego 
Przedwiecznego Ojca i Mojej Ukochanej Matki – są to regularne rytuały. Tak niewiele 
wstydu mają ci wyznawcy szatana, że swój brak szacunku afiszują publicznie 
poprzez muzykę, kino, telewizję i sztukę. 

Winni takich świętokradztw, stoicie przed wiecznym potępieniem w piekle, gdzie 
będziecie się palić na wieki. 

Jest to jedno z ostatnich ostrzeżeń, które otrzymacie ode Mnie, waszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Jest to również Moja końcowa prośba do was, ratujcie się póki 
możecie. 

Ja, Jezus Chrystus, nie robię żadnych próżnych gróźb. Zrobię wszystko, aby was 
uratować. Ale od pewnego punktu nie ma nic, co mógłbym zrobić, aby zatrzymać 
was w poszukiwaniu fałszywego pocieszenia, które jak myślicie, zaoferowane będzie 
przez złego. Zrzućcie kajdany szatana, które was krępują i uciekajcie teraz do Mnie. 
Uratuję was, ale musicie Mnie poprosić o przebaczenie wtedy, gdy jeszcze żyjecie. 

Pamiętajcie, że to jest wasz wybór. Niebo albo piekło. Wybieracie, gdy wciąż jeszcze 
żyjecie na Tej ziemi,  ponieważ nie będzie to dla was możliwe przy przejściu do 
następnego życia. 

Wasz zawsze cierpliwy i kochający Jezus Chrystus 
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Powiedz im, że ich kocham, ale chc ę, żeby ze 
Mną rozmawiali  

Orędzie nr 102 z serii Ostrzeżenie. 

Wtorek,  31 maja 2011, godz.10.00 

Moja droga, ukochana Córko, to była dość niezwykła podróż dla ciebie, w tak krótkim 
czasie. Zdaję sobie sprawę, że jesteś zmęczona. Szybkość, z jaką orędzia te zostały 
odebrane przez Ciebie i tak prędko, w tak wielu językach opublikowane, pokazuje 
naglącą potrzebę, którą reprezentują. Pokazuje to również Boskie przewodnictwo w 
pracy, w najdoskonalszym formacie. 

Przekazy te, pełne Mojej Nauki, naprawdę są w celu wyjaśnienia znaczenia waszych 
dusz w tym życiu, póki jest to możliwe. Wielu ludzi, czytających te orędzia, 
szczególnie tych z małą wiarą w Boga, Przedwiecznego Ojca, będzie przez nie 
zaniepokojonych. Wielu nawróci się. Niektórzy będą się obawiać o swoją przyszłość 
na tej ziemi, o przyszłość swych rodzin i przyjaciół. 

Proszę powiedz im, że ich kocham 

Jeśli otworzą swoje umysły na pierwszy fakt, że Bóg rzeczywiście istnieje, wtedy 
będą gotowi do drugiego etapu. Wtedy, kiedy zaczną się zastanawiać, dlaczego takie 
przekazywanie ma miejsce, dlaczego Jezus Chrystus, jedyny Syn Boga, 
Przedwiecznego Ojca, podejmuje tak nadzwyczajne kroki, dojdą do oczywistego 
wniosku. Ponieważ kocham każdego z was, chcę was uratować. Chcę otoczyć troską 
was wszystkich i muszę podjąć nadzwyczajne środki, aby zbliżyć was do Mojego 
Serca. 

Chcę dotknąć was w waszych sercach tak, aby Światło zaiskrzyło w waszej duszy. 
Nie macie się czego obawiać na tym świecie, jeśli zaufacie Mi całkowicie. Mam 
cudowne plany dla wszystkich, którzy zbliżą się do Mojego Najświętszego Serca. 
Najbardziej niezwykłe dary czekają na was. Nie bójcie się światowych niepokojów. 
Będę chronić tych, którzy wierzą we Mnie, i zatroszczę się o potrzeby waszych ciał. 
Zaufajcie Mi, Panu ludzkości, posłanemu raz jeszcze, by uratować was od wiecznej 
ciemności. 

Zwróćcie się do Mnie jak niewinne dzieci 

Nie musicie nauczyć się modlitw, jeśli ich w ogóle nie znacie. Tak, one są pomocne, 
ale wszystko o co was proszę, by zrobić, to porozmawiać ze Mną. W taki sposób, jak 
 normalnie rozmawialibyście z przyjacielem. Odprężcie się, zaufajcie Mi. Poproście 
Mnie o Moją pomoc. Moje Miłosierdzie jest pełne, tak pełne, że tylko czeka, aby je 
wylać na was. Gdybyście tylko znali Współczucie, które Mam dla wszystkich na 
ziemi, nawet dla grzeszników. Moje Dzieci pozostają Moimi Dzieci nawet wtedy, gdy 
grzech plami ich dusze. Brzydzę się grzechu, ale kocham grzesznika. 

Tak wielu z was obawia się prosić regularnie o przebaczenie. Nigdy nie musicie się 
tym martwić. Nigdy. Jeśli naprawdę żałujecie, będzie wam odpuszczone. 

Grzech, Moje Dzieci, będzie stałym problemem. Nawet Moi najbardziej pobożni 
wyznawcy grzeszą, grzeszą i grzeszą ponownie. To jest fakt. Gdy szatan został 
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zwolniony, grzech stał się powszechny. Wielu wstydzi się za bardzo, aby zwrócić się 
do Mnie. Spuszczają głowy i przymykają oczy, gdy się źle zachowali. Zbyt dumni i 
speszeni brną nadal, jak gdyby mogło to być zapomniane. Nie rozumieją, że 
ciemność przyciąga ciemność. 

Jeśli raz zgrzeszycie, o wiele łatwiej jest grzeszyć ponownie. Przez blokowanie 
waszych sumień cykl ten powtarza się wtedy w koło. Gdyż grzesznicy wynajdą 
wszelkie preteksty do zignorowania tego, że robią źle. Będą spadali dalej spiralą w 
dół, i to dlatego, że nie wiedzą, jak prosić o przebaczenie. Ponieważ nie zrozumieli 
znaczenia pokory, nie są w stanie zwrócić się do Mnie. 

Wiedzcie – to nie jest skomplikowane, prosić Mnie o przebaczenie. Nigdy nie 
obawiajcie się Mnie. Czekam na każdego z was, kto ma odwagę potępić własne 
grzechy. Jeśli uczynicie z tego wasz zwyczaj, dane wam będą niektóre 
nadzwyczajne dary. Po wyznaniu waszych grzechów pozostawać będziecie w stanie 
Łaski. Następnie,  podczas sakramentu Eucharystii poczujecie rosnącą energię, 
która będzie dla was zaskoczeniem. Wtedy i tylko wtedy znajdziecie prawdziwy 
Pokój. 

Nic was nie zakłopocze. Będziecie silni nie tylko w waszej duszy. Wasz umysł będzie 
spokojniejszy i bardziej opanowany. Stawicie czoła życiu z innej i bardziej pozytywnej 
perspektywy. Kto nie chciałby takiego życia? 

Wróćcie do Mnie Dzieci, w tych czasach smutku na świecie. Pozwólcie Mi pokazać 
radość, która jest waszą radością, gdy zwrócicie się do Mnie. 

Pamiętajcie, że kiedyś oddałem Moje Życie dla was. Moja Miłość nie zna granic. 
Odpowiem na wasze wołanie. Wszystko co musicie zrobić, to poprosić. 

Wasz drogi, kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Proroctwo z Garabandal b ędzie si ę teraz 
stawać rzeczywisto ścią 

Orędzie nr 103  z serii Ostrzeżenie. 

Wtorek 31 maja 2011, godz.15.30 

Moja droga, ukochana Córko, przeszliśmy tak długą drogę w tak krótkim czasie. Był 
tego powód. Do tego przez cały czas było potrzebne, by przekazywać Moje 
Najświętsze Słowa w świecie głodnym Mojej Miłości. 

Oni jeszcze nie słuchają. Ponieważ nie chcą wiedzieć. Podczas, gdy wielu z Moich 
wiernych wyznawców jest teraz świadomych nadchodzących zmian, tak wielu nie ma 
w ogóle żadnego zainteresowania dla ostrzeżeń danych do tej pory dla świata, przez 
Moją Ukochaną Matkę. Proroctwa podane w Garabandal będą się teraz stawać 
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rzeczywistością. Przygotowujcie się teraz na to Wydarzenie, pozostało wam tylko 
kilka miesięcy na przygotowanie waszych dusz. 

Proszę nie bój się Moja Córko, bo wiem, że wydarzenia te zasmucały cię, gdyż 
myślisz o przyszłości swoich dzieci. Ostrzeżenie zmieni wszystko, ale przedstawi 
rozwidlenie dróg. Ludzkość, gdy zostanie obudzona dla Prawdy o istnieniu Boga, 
wybierze następnie z własnej wolnej woli jedną z dwóch ścieżek. Drogę zbawienia. 
Albo drogę potępienia. 

Kara zetrze wiele ze świata 

Módlcie się mocno, by człowiek wybrał tą pierwszą. Bo jeśli nie uczyni tego, świat 
ucierpi najpoważniejszą karę, a znaczna jego część będzie starta. Dlaczego Moje 
Dzieci chciałyby tego? Jednak z powodu grzechu, człowiek postanawia niestety 
zignorować Moją Obietnicę i iść drogą oszusta. Powiedziałem wam, że nie podam 
wam daty Ostrzeżenia, która jest znana tylko kilku wybranym duszom. Bo jeśli Ta 
data byłaby podana publicznie, to ludzie skłanialiby się do szukania zbawienia z 
poczucia fałszywej pokory. Zaufajcie mi. Wszystko będzie dobrze, Dzieci. Jesteście 
błogosławione, aby otrzymać ten Cudowny Dar Objawienia. Świat będzie teraz 
wydawał się cichszy i nieco niezwykły w nadchodzących miesiącach 
poprzedzających Ostrzeżenie. Gdy się to wydarzy, choć będzie na niebie wizualnie 
spektakularne, tak spokojne będzie to Mistyczne Doświadczenie, że będziecie 
bardziej przygotowani do tego cichego spotkania z waszym własnym sumieniem. 

Pamiętajcie, im więcej ludzi uprzedzonych będzie o tym Wydarzeniu, tym więcej dusz 
zostanie uratowanych. Módlcie się, módlcie o Moje Boskie Miłosierdzie dla tych dusz, 
które umrą podczas Ostrzeżenia. One potrzebują waszych modlitw. 

Wasz kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

 


