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OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie, akt wielkiego Bożego Miłosierdzia, nastąpi wkrótce – 
w ramach przygotowań na zbliżające się Powtórne Przyjście Jezusa Chry-
stusa. Na niebie pojawią się dwie komety oraz Krzyż Chrystusa. W jednej 
chwili Ogień Ducha Świętego dotknie serc wszystkich ludzi na świecie, by 
pokazać każdemu człowiekowi prawdę, że Bóg istnieje, a także stan jego 
duszy.

Odniesienia do tego wydarzenia znajdują się 
w Piśmie Świętym oraz w pismach autorów chrześci-
jańskich. Zostało ono także przepowiedziane w pro-
roctwach i w objawieniach prywatnych.

Fragment z „Dzienniczka” s. Faustyny (punkt 83):
„[Jezus do Faustyny] Napisz to: Nim przyjdę jako 

Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król 
miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, 
będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na 
niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak 
krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, 
będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać 
ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym”.

Niektórzy interpretują poniższy fragment Pisma Świętego jako Ostrze-
żenie (z wersu Mt 24,30):

„Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. I będą lamento-
wać wszystkie narody ziemi”.

Dlaczego będzie miało miejsce Ostrzeżenie?

• By dowieść, że Bóg istnieje.
• By przyprowadzić każdego z powrotem do Jezusa i na drogę Prawdy.
• By zmniejszyć skutki grzechu i zła na świecie poprzez nawrócenie.
• By pomóc ocalić nas przed Dniem Ostatecznym i Sądem, dając nam 

szansę, byśmy prosili o przebaczenie popełnionych przez nas grze-
chów.

• By nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szansy odkupienia 
bez tej wielkiej Łaski Miłosierdzia.

• By umocnić wiarę wierzących.
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Co się stanie podczas Ostrzeżenia?
• Każdy powyżej 7 roku życia doświadczy prywatnego mistycznego 

spotkania z Jezusem Chrystusem, które potrwa mniej więcej 15 
minut.

• Jest to Dar od Boga Ojca, by nawrócić ludzi do Prawdy. Będzie to 
tak, jakby nastał Dzień Ostateczny i Sąd, tylko teraz nie będziemy 
potępieni. Przeciwnie, będziemy mieli szansę, by prosić o przeba-
czenie.

• Na niebie zderzą się dwie komety.
• Ludzie będą wierzyć, że jest to katastrofa gorsza niż trzęsienie ziemi, 

ale to nie będzie to – jest to znak, że Jezus przyjdzie.
• Niebo stanie się czerwone, będzie wyglądało jak ogień i wtedy na 

niebie będzie widać wielki krzyż, byśmy się wcześniej przygotowali.
• Ateiści powiedzą, że była to światowa iluzja. Naukowcy będą szukać 

logicznego wyjaśnienia, ale nie będzie takiego.
• To wydarzenie będzie spektakularne, ale nie będzie nas ranić, 

ponieważ dzieje się to jako Akt Miłości i Miłosierdzia od Jezusa.
• Nasze grzechy zostaną nam pokazane tak, jak widzi je Bóg, i to 

sprawi, że odczujemy przerażający smutek i wstyd.
• Inni będą tak osłabli i zszokowani poprzez sposób, w jaki ich grze-

chy zostaną im ujawnione, że skonają, zanim poproszą o łaskę prze-
baczenia.

• Każdy ujrzy stan swojej duszy przed Bogiem – dobro, które uczynił 
w swoim życiu, smutek, którzy wywołał u innych i wszystko, czego 
nie zdołał uczynić.

• Wielu ludzi upadnie i będzie roniło łzy ulgi. Łzy radości i szczę-
ścia. Łzy cudu i miłości. Ponieważ ostatecznie będzie możliwe żyć 
nowym życiem po tym, kiedy będziemy znali całą prawdę.

Jezus prosi teraz każdego z nas, by modlić się za te dusze, które umrą na 
skutek szoku, a które mogą być w grzechu śmiertelnym. Każdy potrze-
buje się teraz przygotować. Jezus prosi, by wszyscy zabiegali o przeba-
czenie swoich grzechów przed Ostrzeżeniem.
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ORĘDZIA NA TEMAT OSTRZEŻENIA

Wszystkie serca odczują Ogień Ducha Świętego
niedziela, 9 grudnia 2012 roku, godz. 19.00

„Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem nie jest straszenie 
Moich wyznawców, lecz okazanie Miłości i współczucia, które mam w Ser-
cu dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.  Z powodu Mojej Miłości 
do każdego dziecka Bożego, w tym tych, którzy przeciwstawiają się Słowu 
Bożemu, chcę okryć je Płomieniem Mojego Miłosierdzia.

Bądźcie przygotowani, wy wszyscy, bo niedługo będziecie świadka-
mi Mocy Boga i Jego Boskiej Interwencji na świecie, kiedy zatrzyma 
On wszystko, co jest, na czas piętnastu minut.  Wszystkie serca odczują 
Ogień Ducha Świętego.

Dla tych, którzy będą w stanie Łaski, będzie to uczucie radości, miło-
ści i współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.

Ci, którzy będą w stanie grzechu powszedniego, odczują ból czyśćca, 
ale wkrótce zostaną oczyszczeni, a następnie w swoich sercach doświad-
czą głębokiego pokoju i miłości do Mnie.

Ci z was, którzy będą w grzechu śmiertelnym, doświadczą takiej 
nędzy i bólu, jakby pogrążyli się w ogniu piekielnym.  Niektórzy z was, 
w tym stanie grzechu, będą błagać o Moje przebaczenie i Łaskę zakończe-
nia waszego wewnętrznego cierpienia. Udzielę wam tego, jeśli zdobędzie-
cie się na prawdziwą skruchę w swoich sercach i uznacie, że wasze grzechy 
ciężko Mnie ranią i sprawiają Mi ból, bo obrażają Boga.

Będą także te biedne, nieszczęsne dusze, które będą pluć na Mnie, wal-
czyć ze Mną, a potem odwrócą się do Mnie plecami. Powodem strachu, 
który będą czuli, będzie opanowanie ich dusz przez szatana.  Nie będą 
mogli znieść bólu, gdy zobaczą Moje Światło, i będą uciekać w objęcia 
złego ducha, którego ciemność przyniesie im ulgę.

Wreszcie będą ci, którzy natychmiast umrą z powodu wstrząsu, którego 
doznają. Proszę, módlcie się za te dusze każdego dnia, bo wasze modlitwy 
uzyskają dla nich wejście do Mojego Królestwa.

Jest to jeden z największych cudów, jaki kiedykolwiek został przyzna-
ny dzieciom Bożym.

Moje objawienie się wam podczas tego wydarzenia obudzi was na fakt, 
że Moja obietnica powrotu, aby uratować rodzaj ludzki, żeby mógł odzie-
dziczyć Chwalebne Życie, jakie go czeka, wkrótce się wypełni.

Wasz Jezus”
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Ostrzeżenie, choć nie należy się go lękać, spowoduje 
ból u tych, którzy nie będą w stanie Łaski

czwartek, 14 czerwca 2012 roku, godz. 18.15

„Ja, twój umiłowany Jezus, pragnę, abyś ty, Moja szczerze umiłowana cór-
ko, poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie Moich pole-
ceń. Spójrzcie na każdego członka swojej własnej rodziny, tych pośród was, 
którzy nie przestrzegają Mojego Nauczania. Popatrzcie wokół siebie na te 
dusze, które są dla Mnie zagubione i otwarcie Mnie odrzucają. Dlatego 
proszę, abyście w tym czasie mocno się za nich modlili. Musicie błagać 
o Miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą ich ocalić od 
straszliwego cierpienia podczas oczyszczenia przy Ostrzeżeniu. Ostrzeże-
nie, choć nie należy się go lękać i musi zostać przyjęte jako Mój szczególny 
Dar, spowoduje ból u tych, którzy nie będą w stanie Łaski.

Przygotujcie swoje dusze wcześniej, bo dla zdrowych dusz Ostrzeże-
nie będzie wydarzeniem radosnym. Nie będą cierpieć, bo będą w stanie 
Łaski, zwłaszcza jeśli regularnie korzystają z sakramentu spowiedzi. Ich 
siła pomoże tym, którzy muszą przejść przez ból czyśćca po Ostrzeżeniu. 
Pomóżcie tym, którzy nie będą słuchać, poprzez codzienne odmawianie 
Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia. Złóżcie Mi, waszemu Jezusowi, 
ofiarę jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin. Okażę Miłosierdzie 
każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy, kiedy podczas Ostrzeżenia 
zostaną mu ukazane jego grzechy. Przebaczę tylko tym z prawdziwą poko-
rą i czystym sercem.

Ci, którzy Mnie opuścili, w tym dzieci, rozpaczliwie potrzebują waszych 
modlitw (...).

Dzieci Boga, każdego dnia przygotowujcie się na Ostrzeżenie, bo 
może ono nastąpić w każdej chwili.

Wasz Jezus”

Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, 
bo będzie się wydawało, że świat dobiegł końca

czwartek, 12 lipca 2012 roku, godz. 10.50

„Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie lekcewa-
ży wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość. Ostrzeżenie 
będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, bo będzie się wydawało, że 
świat dobiegł końca. Wielu będzie świadkami tego, co będzie postrzegane 
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jako zdarzenie katastroficzne, kiedy jak będzie się zdawało, dwie komety 
się zderzą i eksplodują blisko powierzchni Ziemi.

Płomienie ognia będą sprawiały wrażenie, że na niebie wybuchł wul-
kan, i wielu będzie przerażonych. Promienie czerwonego ognia są Pro-
mieniami Mojej Krwi, Promieniami Mojego Miłosierdzia, danymi wam 
wszystkim jako Dar mający tak wielkie znaczenie, że żaden człowiek nie 
będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje. Wielu odczuje palący się w ich 
ciałach ogień, tak jak gdyby owładnął nimi żar słońca. Będą odczuwać 
w sobie palący żar, aż ich poczucie świadomości umożliwi im ujrzenie 
widowiska swoich dusz.

Wielu poczuje wstrząsy ziemi, jak gdyby było to trzęsienie ziemi. Zie-
mia zadrży, wyda jęk i wielu upadnie, chwytając się czegokolwiek, czego 
będą mogli, aby się chronić. Ale ziemia się nie otworzy i ich nie pochłonie. 
Bo nie będzie to fizyczne trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone.

Zanim się to stanie, zmienią się warunki atmosferyczne. Po eksplo-
zji na niebie ukaże się Mój Krzyż. Wielu będzie płakać gorzkimi łza-
mi skruchy i smutku oraz będą znosić ból upokorzenia z powodu swoich 
grzechów. Inni będą krzyczeć i przeklinać, ponieważ nie będą w stanie 
wytrzymać oświecenia, Boskiego znaku, z powodu ciemności swoich dusz, 
i będą opierać się światłu Mojego Miłosierdzia. Będą wyć z bólu ognia pie-
kielnego, gdy Mój znak Miłosierdzia wskaże im los, który ich czeka, jeśli 
nie będą pokutować i nie zmienią swojego postępowania.

Dobre dusze, które Mnie kochają, także będą cierpieć, bo wiele z nich 
będzie również splamionych grzechem, ale otrzymają natychmiastowe 
rozgrzeszenie. Oni też zostaną upokorzeni, gdy zostanie im ukazany ich 
grzech pychy. Wielu pozostanie potem w domach przez kilka dni i wielu 
będzie musiało radzić sobie samemu z powodu braku usług i zaopatrze-
nia. To dlatego musicie się przygotować. Będzie to również okres cier-
pienia, kiedy dusze będą znosić ból czyśćca, bo nastąpi ich oczyszczenie. 
W ten sposób wielu doświadczy ujawnienia im stanu ich dusz i spokornie-
ją w taki sposób, jakiego nigdy wcześniej nie zaznali. Tak wielu ludzi zaak-
ceptuje to, co się stanie, i będą wiedzieć, że otrzymali wielki Dar Moich 
Łask i Mojego Bożego Miłosierdzia. Nawrócenie będzie powszechne i na 
taką skalę, jakiej nie widziano od Mojej Śmierci na Krzyżu. Miliardy zwró-
cą się do Boga, bo prawda stanie się oczywista. Będą dokładnie wiedzie-
li, co się stanie w Dniu Sądu, i będą wiedzieli, jak ratować swoje dusze, 
ponieważ ogarnie ich Moja Miłość. Będą mogli ponownie odzyskać jed-
ność w umyśle, ciele i duszy.



6

Mój Krzyż będzie dowodem ukazania przeze Mnie Mojego Bożego 
Miłosierdzia, obiecanego ludzkości od tak dawna. Będzie on widoczny 
na niebie na całym świecie.

Spokój zstąpi na całą ziemię w wyniku tego aktu Boskiej Interwencji 
danej dzieciom Bożym, aby obudzić ich ze snu.

Ale upadłe anioły zaatakują wszystkie dzieci Boże poprzez oddaną sobie 
armię, która odrzuci Mój Kielich Zbawienia. Pełni goryczy, z kamienny-
mi sercami i skażeni przez szatana, będą walczyć z tymi, którzy kochają 
Boga. Ich liczba nie będzie tak wielka jak tych, którzy podążają za Prawdą, 
ale nienawiść natchnie ich do planowania w ukryciu złych czynów, które 
będą niszczyć pokój i ciszę. Zostanie stworzony plan przekonania świata, 
że tak naprawdę to wydarzenie w istocie było kosmicznym zjawiskiem, co, 
jak będą mówić, naukowcy mogą udowodnić. Smutne jest, że wielu wte-
dy uwierzy, że tak właśnie było i wiele dzieci Bożych powróci do starego 
grzesznego życia, które kiedyś prowadziły. Rozpocznie się wtedy walka 
o dusze i będzie trwała przez pewien czas, aż dojdzie do ostatecznej kon-
frontacji, gdy Moje Powtórne Przyjście przyniesie kres niegodziwości.

Moi drodzy wyznawcy, nie pozwólcie, aby te objawienia powodo-
wały lęk. Zamiast tego przygotujcie się na to Chwalebne Wydarzenie 
i pozwólcie swoim duszom je przyjąć. Przyjmijcie ten wspaniały Boski 
Akt, aby wzmocnić swoje postanowienie i nadal szerzyć Moją Miłość 
wśród waszych rodzin i przyjaciół. Bądźcie dumni z waszej więzi ze Mną, 
waszym Jezusem, i pomóżcie Mi ocalić te dusze, które odmówią przyjęcia 
Mojego Miłosierdzia. Idźcie. Przygotujcie się. Radujcie się, bo chwila jest 
bliska. Kocham was.

Wasz Jezus

Niebo zostanie odsłonięte, tak jakby dach się otworzył
sobota, 16 czerwca 2012 roku, godz. 19.40

„(...) Niebo zostanie odsłonięte, tak jakby dach się otworzył, by ukazać 
ognie i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia. Ziemia się zatrzęsie z taką 
siłą, że żaden człowiek nie ucieknie przed Moimi Oczami, Moim Duchem 
ani Moim Darem. Wielu będzie drżeć ze strachu, bo tylko dzięki temu wie-
lu ludzi po raz pierwszy uświadomi sobie wtedy, że posiada dusze. Dowie-
dzą się, że miłość do swoich ciał, swoich zmysłów, które starają się karmić, 
jest bez znaczenia. Zobaczą każdą część swojej duszy, ale nie we własnych 
oczach będą ją widzieć. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami. Będą 
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czuć się źle i będą mieli mdłości, tak jak Ja je odczuwam na widok brzydo-
ty ich nikczemnych złych czynów. Zobaczą, jak podłe było ich zachowanie 
wobec innych, i to zło, które wyrządzili bliźnim, istotom ludzkim, swoim 
braciom i siostrom. Wtedy ujrzą swoją miłość własną, próżność i miłość 
do fałszywych bogów i dowiedzą się, jak Mnie to obraża.

Bo ci, których grzechy są tak czarne, będą czuli się źle, odczują ból i nie 
będą w stanie znieść grozy tego, co będą musieli oglądać. Będą potrzebo-
wali wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie, które jest konieczne, aby 
mogli przetrwać i podążyć Drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że na tym polega Ostrzeżenie. Przybywam 
ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone. Przy-
chodzę, aby pokazać im, jak będzie wyglądał Dzień Sądu. Co sprawi, że 
ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, będą zbawieni. Ci, któ-
rzy wciąż będą Mnie odrzucać, otrzymają czas, ale nie za wiele, aby poku-
tować. Jeśli wciąż będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, to będę musiał 
się wycofać. Wtedy oddzielę sprawiedliwych – na jedną stronę, a nie-
sprawiedliwych – na drugą. Jeszcze jedna szansa, by poprosić o odku-
pienie, i ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną 
strąceni do piekła.

To proroctwo było przepowiadane od początku. Zwróćcie uwagę na 
Ostrzeżenie i ratujcie swoje dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus”

„Nie wracajcie po Ostrzeżeniu 
do waszych starych zwyczajów. 
Wzywam was wszystkich, abyście 
kiedy już zobaczycie Moją Obec-
ność i zostanie wam pokazane, jak 
grzech nie tylko Mnie obraża, ale popycha was dalej na drodze do pie-
kła, nie wracali do waszych starych zwyczajów, nie wolno wam.

Okres po Ostrzeżeniu jest kluczowy dla pokoju na świecie i dla wasze-
go zbawienia. Nie odrzucajcie tego Daru. Chwyćcie Go obiema rękami. 
Niech Ostrzeżenie przyniesie wam jedność we Mnie. Kiedy tak uczyni-
cie i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym 
Rajem na ziemi, gdzie niczego nie będzie wam brakować” (środa, 22 
czerwca 2011 roku, godz. 19.00).
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TE ORĘDZIA, KSIĘGA PRAWDY,  
TO ZWÓJ Z KSIĘGI APOKALIPSY

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela 
(Dn 10,21 oraz 12,4-9). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej 
Księgi. Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu 
objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy.

Danielowi zostało powiedziane, by 
zapieczętował Księgę, ponieważ jest 
ona przeznaczona na inny czas – wła-
śnie na koniec czasów.

Treść Księgi Prawdy została obja-
wiona także św. Janowi Ewangeliście, 
a on przekazał ją w Księdze Apoka-
lipsy za pomocą symboli i proroctw, 
w tym Pieczęci.

Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie Pieczęcie.
Księga Prawdy jest przekazywana jako Orędzia w objawieniach Marii 

od Bożego Miłosierdzia.
„Księga Prawdy jest teraz przekazywana światu, aby ludzkość mogła 

odczuć Miłość Boga i zostać poprowadzona ku Prawdzie, aby odnalazła 
wolność” (piątek, 30 listopada 2012 roku, godz. 15.55).

„Spiesz teraz, Moje dziecko, nieść Orędzia, dane światu przez Mojego 
Syna, aby ratować grzeszników, którzy są zagubieni. Mój Syn ma jeden 
cel, a jest nim ratowanie dusz. Nie lękaj się, Moje dziecko, ponieważ nic, 
co mówi ci Mój Syn, nie sprzeciwia się Nauczaniu Jego najświętszego 
Kościoła na ziemi. Jego Dary dla Moich dzieci są bardzo szczególne i są 
na ten koniec czasów dawane wszystkim duszom. Tak hojny i miłosier-
ny jest Mój Syn, że pragnie wylać na grzeszników szczególe Łaski, aby 
zapewnić im zbawienie. 

Każdy, kto próbuje powstrzymać Mojego Syna w Jego Misji przygo-
towania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie zatrzymany Ręką 
Mojego Ojca Przedwiecznego.

To Dzieło ujawnienia Księgi Prawdy, gdy Pieczęcie są łamane, jest dla 
Mojego Ojca jedną z najważniejszych Misji na ziemi” (środa, 1 lutego 
2012 roku, godz. 20.15).

„Księga Prawdy jest ostatnią częścią Mojej Interwencji przed Dniem 
Ostatecznym” (czwartek, 13 marca 2014 roku, godz. 20.45).
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„Wy wszyscy, Moi wyznawcy, musicie Mi oddać swoją wolę i całkowi-
cie Mi zaufać, gdy was prowadzę przez to krwawe pole bitwy. Nie miejcie 
złudzeń, szatan i jego demony są wściekli z powodu tego planu, osta-
tecznego Planu Zbawienia. Będzie powodował zamieszanie w tym Dzie-
le. Będzie wywoływał dyskusje, będzie rzucał oszczerstwa na to Dzieło 
i uczyni wszystko, co może, aby powstrzymać rozpowszechnianie Mojej 
Księgi Prawdy, Moich świętych Orędzi. Możecie także spodziewać się 
dezaprobaty od grup z wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi i rozszala-
łych kłótni między chrześcijanami co do autentyczności Mojego święte-
go Słowa. Gdy nadchodząca burza nabierze tempa, a Moje Słowo będzie 
zwielokrotniane w każdej mowie i w każdym języku, dźwięk Mojego 
Głosu będzie ogłuszający. Mocy Boga nigdy nie można lekceważyć, bo 
Ja Jestem Królem ludzkości” (poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku, godz. 
3.30).

ROZEZNANIE I PRZYJĘCIE KSIĘGI PRAWDY
„Istnieje wielka potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych świętych 
Orędzi z Moich Boskich Ust, ostatnich takich Orędzi w swoim rodza-
ju na ten koniec czasów. Nigdy nie wyrabiajcie sobie swoich własnych 
opinii opartych na błędnym rozumieniu tego, Kim Ja Jestem, i Mojego 
Nauczania” (sobota, 7 stycznia 2012 roku, godz. 15.40).

Modlitwa, by móc dostrzec,  
że te Orędzia mają Boskie pochodzenie

Jezus: „Mój Ojciec wzywa teraz tych wszystkich, którzy po raz pierw-
szy czytają te Orędzia. Musicie uważnie czytać każde Orędzie. Módlcie 
się wtedy do Ducha Świętego o Łaskę, by móc dostrzec, że te Orędzia 
mają Boskie pochodzenie. Otwórzcie wasze serce, by przyjąć Moje 
Słowo. Odczujecie Mnie w duszy, gdy będziecie prosić w ten sposób:”

Jezu, jeśli to naprawdę jesteś Ty, proszę, napełnij moją duszę znakiem 
Swojej Miłości, abym mógł rozpoznać Cię jako tego, Kim Ty jesteś. Nie 
pozwól, abym został zwiedziony przez kłamstwa. Okaż mi zamiast tego 
Swoje Miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego 
Nowego Raju na ziemi. Amen.

„Nigdy nie potępiajcie jakiegokolwiek z Moich orędzi, nie modląc 
się o rozeznanie. Nawet wtedy musicie być ostrożni, abyście nie odmó-
wili dzieciom Bożym Daru Łask, których teraz udzielam tym biednym 
duszom, które są pozbawione prawdy Mojego Nauczania” (niedziela, 24 
czerwca 2012 roku, godz. 17.30).
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PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO
Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym.

„I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego 
pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, 
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 

«Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy 
na czołach sługi Boga naszego» (...)” (Ap 7,1-3).

Pieczęć Boga Żywego została nam teraz przekazana w Księdze Prawdy.
Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, trzeba nosić zawsze przy 

sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich domach. 
Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, 
i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej 
sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego.

Graficzne przedstawienie Pieczęci umieszczone na dole po prawej stro-
nie tekstu zostało zaprojektowane po tym, jak Maria od Bożego Miłosier-
dzia otrzymała Boskie Orędzie z 20 lutego 2012 roku z godziny 12.20, 
w którym Bóg jej powiedział, że daje światu Pieczęć Boga Żywego, aby 
chronić przed antychrystem każdego, kto ją przyjmie. Powinna zostać 
poświęcona przez kapłana.

W Orędziach znajdujemy także wiele innych 
nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę 
i znaczenie.

Modlitwa Krucjaty 33 – Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję 
z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć 
Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na 
wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką 
miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. 
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna 
Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia 
wszystkich Twoich dzieci. Amen.
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MODLITWY KRUCJATY 

W Księdze Prawdy zostało przekazanych 170 Modlitw Krucjaty, 6 Litanii 
oraz około 40 innych krótkich modlitw.

„Te Modlitwy zostały napisane w Niebie 
i obiecują nadzwyczajne Łaski. Mają tylko 
jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz, 
każdego dziecka; z każdego wyznania, każdej 
płci, z każdej religii i ateistów. To jest Moje 
największe pragnienie” (niedziela, 11 listopada 
2012 roku, godz. 22.00).

„Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na 
ziemi zrozumieli, jak modlitwa może uratować i uratuje ludzkość. (...)
Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję, i odmawiajcie je, aby-
ście się mogli skupić na różnych prośbach...” (środa, 7 marca 2013 roku, 
godz. 11.05).

„Te Modlitwy dane są z Mocy Boga i są z nimi związane wielkie cuda. 
Te modlitwy rozszerzą nawrócenie, zapewnią uzdrowienie fizyczne 
i osłabią wpływ wojny, głodu i biedy” (niedziela, 8 września 2013, godz. 
21.10).

„Musicie trwać na modlitwie, dzieci, i nadal odmawiać Modlitwy 
Krucjaty, bo one są pełne mocy i pomogą złagodzić cierpienie, które jest 
planowane przez nikczemną grupę” (piątek, 18 stycznia 2013 roku, godz. 
19.30).

„Pomóżcie swoim braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy tworzą 
prawa ingerujące w te, które zostały utworzone przez Boga Najwyższego. 
Musicie to robić przez Modlitwy Krucjaty. Bądźcie silni. Bądźcie dziel-
ni. Bądźcie pełni nadziei i niczego się nie lękajcie, jeśli Mnie kochacie” 
(poniedziałek, 14 stycznia 2013 roku, godz. 18.12).

„Moje dzieci, musicie się starać poświęcać co najmniej piętnaście 
minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty” (środa, 23 stycznia 
2013, g. 16.05). Maria mówi, że nawet odmawianie kilku modlitw z serca, 
przez krótszy czas, przynosi łaski i błogosławieństwa.

„Za pośrednictwem Moich Modlitw Krucjaty wzmogą się cuda, któ-
re obiecałem światu, a wielu będzie świadkami uzdrowień i nawróceń” 
(sobota, 11 maja 2013 roku, godz. 20.20).

„Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie. Bądźcie wdzięczni za 
Modlitwy Krucjaty, bo niosą one ze sobą wielkie błogosławieństwa” 
(sobota, 8 listopada 2014, godz. 17.05).
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GRUPY MODLITEWNE

„Musicie zakładać grupy modlitewne pod wezwaniem «Jezus do ludz-
kości». Módlcie się w tych grupach, odmawiając wszystkie dane wam 
Modlitwy Krucjaty” (środa, 16 maja 2012 roku, godz. 17.38).

„Pragnę zalecić ostrożność Moim grupom Kru-
cjaty Modlitwy, gdy będziecie je zakładać w swoich 
krajach. Musicie trzymać w pobliżu wodę święconą, 
mieć krucyfiks, który Mnie przedstawia, i odma-
wiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty «O błogosła-
wieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modli-
twy» (...). Muszę także was pouczyć, Moi umiłowani 
uczniowie, abyście dopilnowali, by podstawą każ-
dego spotkania modlitewnego była modlitwa. Nie 
chcę, abyście rozmyślali o rzeczach negatywnych 
ani też dopuszczali do siebie lęki, ponieważ Ja przy-

noszę jedynie Miłość i Miłosierdzie” (piątek, 25 stycznia 2013 roku, godz. 
20.00).

„(...) Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję, i odmawiajcie 
je, abyście się mogli skupić na różnych prośbach w każdej grupie modli-
tewnej [na każdym spotkaniu] (...) Idźcie i planujcie spotkania Krucjaty 
Modlitwy oparte na podanej wam formie, dzielcie je jednak na części, 
dzięki czemu będziecie się mogli skoncentrować na szczególnych inten-
cjach. Nie ma potrzeby, aby odmawiać na raz wszystkie modlitwy, choć 
nalegam, abyście w jednym tygodniu odmawiali ich jak najwięcej” (śro-
da, 16 maja 2012 roku, godz. 17.38).

„Osłonię każdą grupę Krucjaty Modlitwy obfitością Moich Łask, łącz-
nie z Darem rozeznania (...). Złagodzę wiele przepowiedzianego cier-
pienia przez moc Moich grup Krucjaty Modlitwy” (piątek, 25 stycznia 
2013 roku, godz. 20.00).

„Będę błogosławił każdej grupie modlitewnej, gdy zgodzą się na Moje 
prowadzenie. Potrzebuję zaangażowania członków duchowieństwa 
i używania modlitewników (...) Przygotujcie się do tej ogólnoświatowej 
Misji, jak do żadnej innej. To jest ostatnia Misja ratowania dusz, a każdy 
krok tej drogi jest podyktowany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę 
zatem, abyście złożyli całą swoją ufność we Mnie. Radujcie się, bo otrzy-
manie takiej roli w tym najważniejszym czasie w historii świata jest dla 
was błogosławieństwem. Do tego zadania otrzymacie ode Mnie wiele 
Darów, bo potrzebuję waszej pomocy, by ratować dusze” (wtorek, 5 lute-
go 2013 roku, godz. 19.45).
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MEDALIK ZBAWIENIA
Polecenie utworzenia i wybicia Medalika zostało przez Matkę Bożą prze-
kazane Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziu z 18 lipca 2013 roku, 
godz. 19.14: „Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania 
i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym 
kroku tej drogi, a potem musisz zadbać o to, 
żeby był on dostępny na całym świecie...” 

„Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła 
przed znakiem bestii, a Medalik Zbawienia – 
przed herezją, wylewającą się z ust Moich wro-
gów, którzy przechwycą Mój Kościół na ziemi” 
(poniedziałek, 5 maja 2014 roku, godz. 16.10).

„Chciałabym, aby na odwrotnej stronie 
Medalika zostało przedstawione Najświęt-
sze Serce Mojego Syna z dwoma Mieczami 
Zbawienia po każdej stronie, które mają być 
skrzyżowane. Miecze Zbawienia będą miały 
dwojaki cel. Pierwszy Miecz zgładzi bestię, a Ja 
otrzymałam władzę, aby tego dokonać w Dniu 
Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie serca 
najbardziej zatwardziałych grzeszników i wła-
śnie dzięki temu Mieczowi ich dusze zostaną 
zbawione” (czwartek, 18 lipca 2013 roku, godz. 
19.14).

„Każda osoba, która otrzyma Medalik, 
nawet jeśli nie będzie on mógł być poświęco-
ny, otrzyma niezwykły Dar. Wkrótce potem Bóg zaszczepi w niej Łaskę, 
wgląd w swoją własną bezradność, i świadomość Wszechmogącej Miło-
ści Boga. On oświeci nawet najbardziej uparte dusze i te z sercami 
z kamienia. Wkrótce będą oni szukali Prawdy, a następnie będą wołali 
do Boga, błagając Go, aby pomógł uspokoić ich serca i wypełnić je Jego 
Wielkim Miłosierdziem”.

„Dopilnujcie, proszę, aby ten Medalik Zbawienia został przekazany 
jak największej liczbie ludzi” (poniedziałek, 20 stycznia 2014 roku, godz. 
12.09).

„Medalik Zbawienia – silniejszy niż jakiekolwiek inne – będzie waszą 
obroną przed urokiem antychrysta. Podejmą wszelkie próby powstrzy-
mania Medalika Zbawienia, ale nic nie powstrzyma Mocy związanych 
z tym Darem” (czwartek, 20 lutego 2014 roku, godz. 18.39)
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BENEDYKT XVI

„Módlcie się za Mojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, 
ponieważ stanie on w obliczu straszliwego prześladowania. Ten czas jest 
teraz bliski” (wtorek, 6 marca 2012 roku, godz. 15.20).

„Wzywam wszystkie Moje dzieci wszę-
dzie, aby modliły się za papieża Bene-
dykta XVI, który jest w niebezpieczeń-
stwie wygnania z Rzymu. On, najświęt-
szy Wikariusz Kościoła katolickiego, jest 
znienawidzony w wielu kręgach w Waty-
kanie. Niegodziwy spisek, planowany od 
ponad roku, będzie wkrótce widoczny 
na całym świecie” (wtorek, 20 marca 2012 
roku, godz. 20.30).

Z Orędzia przekazanego 11 lutego 2012 
roku, godz. 11.30 – dokładnie jeden rok 
przed ogłoszeniem przez Benedykta XVI 
rezygnacji.

„Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsu-
nięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie. (...) W minionym roku, Moja 
córko, powiedziałem ci o spisku w korytarzach Watykanu. Plan znisz-
czenia Mojego świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy (...) 
i dojdzie do skutku, ponieważ zostało to przepowiedziane”.

Modlitwa Krucjaty 38: „(...) O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, 
módl się w tych trudnych czasach za Kościół katolicki i za naszego uko-
chanego papieża Benedykta XVI, by złagodzić jego cierpienie”.

„Mój umiłowany papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym 
papieżem na tej ziemi” (czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27).

„On, przeciwko któremu złośliwie i celowo spiskowali, został potrak-
towany tak samo jak Ja, Jezus Chrystus, Który byłem bity i biczowany. 
Teraz będą próbowali go zabić, tak jak Mnie zabili. Powiedzą, że był 
winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny (...).

Klucze Rzymu są we władaniu Mojego ukochanego Ojca (...)
Płaczę nad Moim niewinnym, umiłowanym ostatnim papieżem na 

ziemi, Benedyktem XVI, wybranym przeze Mnie do prowadzenia Moje-
go Kościoła w tych ostatnich dniach” (wtorek, 19 lutego 2013 roku, godz. 
14.30).
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SIEDEM PIECZĘCI KSIĘGI APOKALIPSY

Fragmenty z Apokalipsy św. Jana Apostoła (z rozdziałów 5-8).
„I ujrzałem na prawej ręce Zasiadają-

cego na tronie księgę zapisaną wewnątrz 
i na odwrocie zapieczętowaną na siedem 
pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, 
obwieszczającego głosem donośnym: 
«Kto godzien jest otworzyć księgę i zła-
mać jej pieczęcie?»”.

Pierwsza Pieczęć: „I ujrzałem: gdy 
Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze 
z czterech Zwierząt, mówiące jakby głosem gromu: «Przyjdź!». I ujrza-
łem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, 
i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać”.

Druga: „koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi 
pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali – i dano mu wielki miecz”.

Trzecia: „czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę”.
Czwarta: „oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, 

i Otchłań mu towarzyszyła”.
Piąta: „pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadec-

twa, jakie mieli”.
Szósta: „stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak 

włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew”.
Siódma: „A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza 

jakby na pół godziny. I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed 
Bogiem, a dano im siedem trąb”.

Pieczęcie są teraz otwierane przez Jezusa i ujawniane w objawieniach 
Marii od Bożego Miłosierdzia. Na dzień dzisiejszy (grudzień 2016), zosta-
ły złamane i wyjaśnione trzy pieczęcie.

„(...) żaden człowiek nie ma wiedzy ani władzy do odsłonięcia prawdy 
zawartej w Księdze Apokalipsy. Bez względu na to, jak bardzo kompe-
tentnymi mogą się sobie wydawać, tylko Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel 
i Odkupiciel ludzkości, jestem Tym, Który ma władzę, aby odsłonić 
przed światem, co jest zawarte w Księdze Prawdy.

Tylko Ja, Baranek Boży, mam prawo przekazać dzisiejszemu światu 
prawdę daną Mojemu uczniowi, Janowi Ewangeliście, narzędziu Prawdy” 
(środa, 7 marca 2012 roku, godz. 15.40).
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ODSTĘPSTWO OD WIARY (PIERWSZA PIECZĘĆ)

„Moje dzieci, trzymajcie się teraz blisko Mnie, ponieważ pierwsza Pie-
częć została w końcu otwarta” (wtorek, 21 lutego 2012 roku, godz. 0.30).

„Pierwszą Pieczęcią jest odstęp-
stwo, widoczne nie tylko wśród 
niewierzących, ale także pośród 
tych, którzy twierdzą, że Mnie 
znają, i tych, którzy publicznie 
głoszą swoją miłość do Mnie. To 
jest ten czas, kiedy prawdziwa 
wiara będzie przeinaczana, kiedy 
wam, Moje dzieci, zostanie przed-
stawiona rozmyta doktryna, która 

jest obrazą Mojego Nauczania. Mówię wam, dzieci, że kiedy spostrzeże-
cie nowe fałszywe wierzenia i powstające doktryny religijne, będziecie 
wiedzieli, że to teraz jest czas na ujawnienie Pierwszej Pieczęci (...).

Jest tylko jeden Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty w jednej Trójcy Świę-
tej. Każdy inny bóg pochodzi od szatana, bez względu na to, jak atrak-
cyjną formę przybierze.

Proszę, nie traćcie swojego Życia Wiecznego, ślubując wierność tym 
wierzeniom, w których zachowuje się praktyki New Age, włączając w to 
reiki, jogę, medytację New Age, karty tarota, jasnowidzenie (...). 

Te fałszywe doktryny religijne szerzą się tak szybko, że pochłaniają 
miliardy dzieci Bożych, które znajdują w nich teraz tak wiele fałszywego 
pocieszenia, tak że już dłużej nie uznają Istnienia jedynego prawdziwe-
go Boga” (środa, 7 marca 2012 roku, godz. 15.40).

„Te czasy ujrzą, jak podział Mojego Kościoła staje się większy. Jed-
na strona cierpi, chroniąc Moją Ewangelię, druga stara się na nowo 
wymyślić Mój Kościół, zmodernizować Moje Nauczanie i wprowadzić 
do Mojego Kościoła prawa pełne nieprzyzwoitości” (poniedziałek, 8 paź-
dziernika 2012 roku, godz. 19.00).

„Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy. Pierwszy 
etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy naprawdę Mnie znają i rozumie-
ją Prawdę Świętej Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć kłamstw 
w Moje Imię. Drugi etap nadejdzie wówczas, kiedy ludzie wyrzekną się 
świętych sakramentów w takiej postaci, w jakiej powinny być. Trzeci 
etap będzie wtedy, gdy Moje kościoły zostaną zbezczeszczone i gdy Moje 
wyświęcone sługi wreszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Księdze Apo-
kalipsy” (niedziela, 20 października 2013 roku, godz. 17.48).
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FAŁSZYWE NAUCZANIE

Troska o biednych zamiast wiary w Boga. „Okazywanie troski o potrze-
by innych ludzi jest godne podziwu. Lecz gdy przedkładacie fizyczne 
potrzeby i dobrobyt człowieka nad jego potrzeby duchowe, to nie idzie-
cie za Mną, Jezusem Chrystusem. (...) Być chrześcijaninem znaczy oddać 
wszystko Mnie, rzucając się z pełną pokorą do Moich Stóp. Oznacza to 
pozwolenie Mi na prowadzenie was. A to oznacza posłuszeństwo wobec 
Mojego Prawa i robienie wszystkiego, co możecie, aby dać przykład Mojej 
Miłości do was wszystkich” (piątek, 29 marca 2013 roku, godz. 19.00).

Tolerancja. „Dzisiejsze tak zwane tolerancyjne społeczeństwo krzywo 
patrzy na to, gdy się powie, że się wierzy w Jezusa Chrystusa” (środa, 
18 lipca 2012 roku, godz. 18.15), „Tak wiele Moich dzieci wciąż głośno 
krzyczy o potrzebie tolerancji w społeczeństwie. Tolerancja, w swoim 
nieprecyzyjnym ujęciu, jest dzisiaj modna. Może zostać wykorzystana 
do przeinaczenia nawet najcięższych grzechów. Tolerancja jest prze-
myślnie przedstawiana, by bronić każdego rodzaju grzechu znanego 
człowiekowi w dzisiejszym świecie. Każdy domaga się prawa do tole-
rancji. Jakikolwiek byłby ten grzech, w większości przypadków będzie 
on promowany jako prawo obywatelskie” (niedziela, 29 maja 2011 roku, 
godz. 17.30).

Humanizm w miejsce Boga. „(...) nigdy nie można zastępować Boga, 
stawiając potrzeby człowieka na pierwszym miejscu. Gdy tak postępu-
jecie, obrażacie Boga. Choć humanizm posiada wszystkie zewnętrzne 
oznaki miłości do Boga, nie jest jednak tym, czym się wydaje. Za maską 
miłości kryje się miłość własna. Człowiek umrze, jego ciało obróci się 
w proch, jego dusza będzie żyć, jednak humanizm ma sprawić, byście 
uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny” (sobota, 27 lipca 2013 roku, 
godz. 19.22).

WEZWANIE DO KAPŁANÓW
W Księdze Prawdy znajdujemy wiele Orędzi do kapłanów. Przytoczmy 
choćby króciutki fragment jednego z nich: „Kościół katolicki będzie tym 
Kościołem, w którym rozpocznie się wielki podział. To w tym Koście-
le kapłani Mojego Syna będą cierpieli najbardziej podczas wielkie-
go odstępstwa, które już wkrótce będą musieli znosić z wewnątrz. (...) 
Nigdy nie wolno wam odczuć pokusy porzucenia Jego Kościoła poprzez 
zaakceptowanie fałszerstwa pochodzącego od tych z was, którzy popadli 
w poważny błąd. Musicie za wszelką cenę czcić Mojego Syna i prowadzić 
Jego lud drogą do świętości bez względu na to, jak to będzie dla was 
trudne” (poniedziałek, 5 sierpnia 2013 roku, godz. 13.05).
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FAŁSZYWY PROROK

„(...) pojawi się teraz wielu nowych samozwańczych proroków (...). Oni, 
Moja córko, zostali posłani, aby przygotować dzieci Boże na przyjęcie 
następnego papieża, który nadejdzie po Moim umiłowanym Wikariu-
szu, papieżu Benedykcie XVI. Ten papież może zostać wybrany przez 
członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem. 
Popierający go elektorzy są wilkami w owczej skórze i są członkami taj-

nej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej 
przez szatana. To tak szatan będzie próbował 
zniszczyć Mój Kościół. Niestety on, ten fałszy-
wy prorok, przyciągnie wielu zwolenników. Ci, 
którzy się mu sprzeciwią, będą prześladowani” 
(czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27).

„Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby 
fałszywy prorok został rozpoznany jako ten, kim 
jest. Zwróćcie uwagę na jego postawę. Na jego 
przyciągający uwagę program działania, na spo-
sób, w jaki Moi wprowadzeni w błąd wyświęceni 
słudzy padną mu w podziwie do stóp. Uważnie 
słuchajcie też tego, co ma do powiedzenia. Jego 

pokora będzie fałszywa, jego intencje złośliwe, a miłość, którą będzie 
promieniował, będzie dotyczyć jego samego. Będzie postrzegany jako 
innowacyjny, dynamiczny – powiew świeżego powietrza. Choć będzie 
wytrwały i energiczny, jego siły nie będą pochodzić od Boga, Ojca 
Przedwiecznego. Pochodzą one od szatana, od złego” (sobota, 5 marca 
2011 roku, godz. 10.00).

„Będziecie kuszeni, aby Mnie porzucić, wyprzeć się Mojego praw-
dziwego Nauczania oraz będziecie zmuszani, by oddawać cześć wilkowi 
w owczej skórze i być mu posłusznym. Tak wiele biednych dusz nie tylko 
ulegnie urokowi fałszywego papieża – fałszywego proroka, przepowie-
dzianego tak dawno temu – lecz sprawi on także, że uwierzycie, że ma on 
boskie moce” (wtorek, 20 marca 2012 roku, godz. 21.20). 

„Klucze Rzymu zostały zwrócone Mojemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, 
Który będzie panował z Niebios. Wielka odpowiedzialność będzie spo-
czywała na wszystkich tych świętych kapłanach, biskupach i kardyna-
łach, którzy bardzo kochają Mojego Syna. Będą oni potrzebowali wie-
le odwagi i Bożego męstwa, aby prowadzić dusze ku Nowemu Rajowi” 
(wtorek, 20 marca 2012 roku, godz. 20.30).
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TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA (DRUGA PIECZĘĆ)

„Moja najdroższa, umiłowana córko, muszę cię poinformować, że 
wkrótce na świecie nastąpi III wojna światowa. Dziś rano płyną Moje 
Łzy (...). Druga Pieczęć ma się wkrótce wypełnić, co zostało przepowie-
dziane Janowi Ewangeliście w Księdze Apokalipsy.

Rozpocznie się to w Europie. Przyczyną będzie wasz system banko-
wy, a Niemcy po raz kolejny będą zaangażowane w tę tragedię, jak to 
było w ostatnich dwóch przypadkach. Kiedy się to rozpocznie, wiele 
będzie już uczynione dla ocalenia gospodarki, a katastrofa dotknie Gre-
cję z wielkimi negatywnymi konsekwencjami dla Francji. Bliski Wschód 
z Izraelem i Iranem również będzie zaangażowany w wojnę, a Syria ode-
gra poważną rolę w upadku Egiptu.

Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby cię straszyć, ale 
aby przynaglić w tym czasie do wielkiej modlitwy za Europę” (środa, 16 
maja 2012 roku, godz. 3.10).

„Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas na otwarcie Drugiej 
Pieczęci, gdy wojny będą się nasilać i rozprzestrzeniać. Mściwy anioł 
ciemności pochodzi z jednego źródła, Moja córko, a te wszystkie wojny 
są ze sobą związane. Nie wydarzyły się one z powodu lokalnych zamie-
szek, one były planowane przez Zachód. Te wojny zostały świadomie 
rozpoczęte w celu pozyskania kontroli, i wiele z tych narodów jest uka-
zywanych jako demoniczne, podczas gdy rozpowszechnia się kłamstwa 
o ich politycznych przywódcach.

Dzieci, te wojny zostały przebiegle zaaranżowane, wszystkie naraz, 
a ich celem jest usuwanie przywódcy po przywódcy. Zostaną przedsta-
wione rozwiązania pokojowe, i będą one oklaskiwane, ale są nieprawdzi-
we. Wy, Moje dzieci, jesteście oszukiwani (...) Jak myślisz, dlaczego tak 
wiele krajów zostało wplątanych w te wojny w tym samym czasie?

To nie był zbieg okoliczności. Istnieje plan, który jest ukła-
dany przez antychrysta (...). Kiedy te wojny będą się nasilać 
i staną się uciążliwe, to wtedy antychryst da 
się poznać jako pokojowy negocjator. 
Nielicznym z was mówi się prawdę 
z powodu kontroli, którą anty-
chryst i jego organizacje sprawu-
ją w świecie przekazu informacji” 
(sobota, 10 marca 2012 roku, godz. 
15.30).
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ANTYCHRYST
„(...) świat jest przygotowywany do nadejścia antychrysta. Szereg potęż-
nych sił politycznych tak to aranżuje, by nastąpiło jego wielkie wejście.  
Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu, ale będzie 
kochany, czczony i szanowany zarówno przez Wschód, jak i Zachód, 
w każdym zakątku ziemi. Rozpocznie się to w następujący sposób.

Antychryst z pomocą wrogów Boga szybko doprowadzi do wojny 
między dwoma narodami kierowanymi przez dwóch upartych i silnych 
przywódców. Wojny będą się intensyfikować, a następnie rozleją się na 
inne kraje. Gdy zagrożenie stanie się tak poważne, że zacznie mieć wpływ 
na najpotężniejsze narody, wtedy rozpoczną się negocjacje pokojowe.

Bestia wkroczy znikąd. A umiejętnościami, które 
zadziwią świat, doprowadzi do zakończenia wojen. 
Będzie miał potężny głos. Będzie bardzo inteligentny 
i wykreuje imponujący, charyzmatyczny wizerunek. 
Jego przystojny, dobry wygląd, urok i poczucie humo-
ru będą jak silny hipnotyczny magnes. Będzie odbie-
rać wielkie pochwały od znanych światowych przy-
wódców oraz mediów i stanie się sławny. Jego postawa 
spodoba się przywódcom biznesu (...).

Antychryst okaże się tak niezwykły, że narody będą się głośno doma-
gać i zachęcać go do tego, aby odwiedził ich kraje. Będzie kochany 
i będzie naśladował najmniejszy szczegół, każdą chwilę Mojej Misji, 
gdy chodziłem po ziemi. Głosząc znaczenie miłości, pokoju i jedności 
między narodami, będzie postrzegany jako ten, który dokonuje wielkich 
cudów, dokądkolwiek się uda. To nie jest człowiek jak każdy inny. To nie 
jest człowiek jak każdy inny charyzmatyczny marionetkowy przywód-
ca. Będzie tak olśniewający i wspaniały jak nikt inny przed nim. Będzie 
postrzegany jako symboliczny przywódca jednej światowej humanitar-
nej religii. Jemu zostanie przypisany tak zwany sukces tej obrzydliwo-
ści. Wszyscy upadną do jego stóp. Wszędzie będą obrazy z jego twarzą. 
Będzie widziany z głowami wielu religijnych wyznań. Wkrótce będzie 
się mówić, że w jego obecności ludzie spontanicznie doznają uzdrowie-
nia. Dzięki mocy szatana będzie mógł dokonywać czynów, które zaszo-
kują wielu i które zostaną uznane za cudowne.

Już wtedy nieświadomi będą go postrzegali jako Mesjasza. Następ-
nie zasugeruje, że został posłany przez Boga, aby zbawić świat. Wielu 
na świecie, łącznie z tymi, którzy nie uznają Mojego Istnienia, będzie 
przekonanych, że ten człowiek jest Synem Człowieczym, Jezusem Chry-



21

stusem. Ci, którzy będą oddawać mu cześć i będą posłuszni temu, o co 
ich prosi, i którzy będą go uwielbiali, zostaną opanowani przez takie zło, 
że ich dusze będą wciągnięte do próżni, z której nie będą się w stanie 
wydostać.

Ci, którzy znają Prawdę Mojego Nauczania, rozpoznają oszustwa, 
które są podsuwane rodzajowi ludzkiemu i przeciwstawią się tej obrzy-
dliwości” (piątek, 26 kwietnia 2013 roku, godz. 12.30).

NOWY ŚWIATOWY PORZĄDEK

„Gdy jeden światowy porządek przejmie kontrolę nad Bliskim Wscho-
dem, będziecie zadziwieni, jak wiele krajów będzie pod ich kontrolą, ile 
niewinnych dusz uwierzy, że te nowe reżimy oferują im wolność. Ale tak 
nie będzie” (niedziela, 1 maja 2011 roku, godz. 21.00). 

„Skutek tej wojny [III wojny światowej] 
(...), to zjednoczenie [religii] i fałszywy 
pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak 
antychryst się ujawni, by wprowadzić fał-
szywy pokój i tak zwane zakończenie wojny. 
Ten pokojowy pakt obejmie świat zachod-
ni, dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się 
w sprawy świata. Staną się one zagrożeniem dla Bestii z dziesięcioma 
rogami – Europy, i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komu-
nizm” (środa, 16 maja 2012 roku, godz. 3.10).

„Gdy wszystko będzie wydawało się beznadziejne, 
zostanie utworzona zjednoczona grupa, składająca 
się z przywódców politycznych i przywódców kościo-
ła chrześcijańskiego, w ramach organizacji jednego 
świata – a z niej wykiełkuje nowa obrzydliwość – nowa 
religia jednego świata” (czwartek, 20 marca 2014 roku, 
godz. 21.42).

„Wszystkie te mocarstwa [Chiny, Rosja, USA i Europa] połączą się, 
aby utworzyć zjednoczony rząd, który będzie miał pod kontrolą zaso-
by globalne i zaludnienie” (wtorek, 24 września 2013 roku, godz. 11.18), 
„Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego 
wyjdzie zakończenie wszystkich wojen (...) Wszystkie te narody będą 
walczyły między sobą, chociaż będą utrzymywać, że współpracują. Gdy 
wzrośnie nieufność, wszystkie będą się nawzajem prześcigały i wtedy 
walka posunie się dalej” (sobota, 21 września 2013 roku, godz. 12.22).



22

JEDEN ŚWIATOWY KOŚCIÓŁ

„On [antychryst] i fałszywy prorok, który będzie siedział jak król w Stoli-
cy Piotrowej, będą potajemnie planowali jedną światową religię. Będzie 
się wydawało, że jest to typ religii chrześcijańskiej, która głosi miłość. 
Ona jednak nie będzie promować miłości wzajemnej, która pochodzi od 
Boga. Zamiast tego będzie promować miłość i wierność antychrystowi 
i miłość do samego siebie (piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15).

„Moja szczerze umiłowana córko, jest jed-
na religia, która sprawia Mi największe cier-
pienie, a jest nią fałszywa religia, która czci 
bestię. Jeden porządek świata jest największą 
parodią prawdziwego Trójjedynego Boga” 
(piątek, 5 lipca 2013 roku, godz. 14.10).

„Jego [antychrysta] ostatnim wielkim suk-
cesem będzie to, że wprowadzi te wszyst-
kie narody, które zjednoczył, w przestrzeń 
Kościoła katolickiego i innych wyznań 

chrześcijańskich. To zjednoczenie utworzy nową, jedną światową reli-
gię” (piątek, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 14.09).

„Nastąpią wszelkie korekty mszałów Kościoła, a jako przyczynę popra-
wek podadzą, że odzwierciedlają one współczesny świat, zatem należy je 
uwzględnić, by odpowiadały innym wyznaniom i religiom. Skoro tyl-
ko prawdziwe Słowo Boże i Nauczanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
zostaną zmienione, staną się one jałowe, bo nie będą odzwierciedlały 
Prawdy danej światu przez Mojego Syna.

Antychryst najpierw zyska popularność z powodu swoich umiejętno-
ści politycznych. Następnie skieruje uwagę na różne religie, ale nasta-
wiony będzie głównie na chrześcijaństwo. Chrystus jest jego najwięk-
szym wrogiem i przedmiotem jego nienawiści, zatem jego ostatecznym 
celem jest zniszczenie Kościoła Mojego Syna. Kościół zostanie zdemon-
towany na różne sposoby, jeszcze zanim antychryst zostanie poproszony 
o zaangażowanie się. Włączy się on w podejmowanie decyzji w ramach 
planu wprowadzania nowej jednej światowej religii. Wszystkie te zmia-
ny – gdzie Kościół publicznie będzie wzywał do zjednoczenia wszyst-
kich religii – nastąpią, zanim antychryst zajmie swoje miejsce na Tronie 
Mojego Syna na ziemi” (niedziela, 7 września 2014 roku, godz. 19.30).

„Dar Ducha Świętego opadnie tylko na tych, którzy są godni otrzymać 
ten cenny Dar od Boga. Pozbawieni Ducha Świętego będą wykrzykiwać 
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obelgi i próbować przekonać was do pójścia za herezjami, które wkrótce 
staną się powszechne we wszystkich kościołach chrześcijańskich” (wto-
rek, 22 października 2013 roku, godz. 13.30).

GŁÓD (TRZECIA PIECZĘĆ)

„Ten nikczemny diabelski plan [jeden światowy porządek] już od pew-
nego czasu jest knuty przez tych węży, zwolenników szatana. Niektó-
re z ich przebiegłych planów są obecnie ujawniane, a pomimo to wielu 
ludzi wierzy, że świat przechodzi po prostu przez jeszcze jeden kry-
zys finansowy. Obudźcie się teraz, wy wszyscy. Rozejrzyjcie się dokoła 
i sami zobaczcie. Przestańcie próbować sugerować, że świat doświadcza 
po prostu bólów depresji spowodowanej załamaniem się gospodarki, bo 
nie jest to prawdą. (...) Proszę, zważcie na Moje Słowo. Wasze pieniądze 
będą bezwartościowe. Wasz dostęp do żywności oraz innych koniecz-
nych rzeczy będzie możliwy tylko poprzez znamię, identyfikację, o któ-
rej mówiłem” (niedziela, 17 kwietnia 2011 roku, godz. 9.00).

„Z powodu wojny i braku pieniędzy wiele zbiorów zostanie utraco-
nych i doprowadzi to do otwarcia Trzeciej Pieczęci, która oznacza głód.

To dlatego przynaglam teraz wszyst-
kie dzieci Boże, aby próbowały magazy-
nować suszoną i niepsującą się żywność 
do wyżywienia swoich rodzin. Ważne 
jest, aby posiadać swoje własne uprawy, 
jeśli to możliwe. Pamiętajcie jednak, że 
modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia” (środa, 16 maja 2012 
roku, godz. 3.10).

„Tak wiele krajów się w nie zaangażuje, że wszystkich to zaskoczy. 
Wkrótce antychryst da się poznać w samym środku rzezi. Dezorienta-
cja, strach i utrata upraw pogorszą problem. Niedługo po tym Trzecia 
Pieczęć zostanie ujawniona, kiedy człowiek będzie walczył o jedzenie, 
gdy ludzkość zazna głodu. Ludzkość pozbawiona żywności, wygłodzona 
duchowo i bez pomocy, chwyci się czegokolwiek lub kogokolwiek, kto 
zaoferuje wytchnienie” (sobota, 16 marca 2013 roku, godz. 15.25).

„(...) głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie 
otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia dla ciała. 
Głód, o którym mówię, będzie głodem ducha, gdy wszystkie ślady Praw-
dy zostaną usunięte przez wrogów, którzy przenikną do Kościoła stwo-
rzonego na ziemi przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa” (poniedziałek, 
24 marca 2014 roku, godz. 15.33).
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ZNAMIĘ BESTII – CHIP 666

„(...) kiedy [antychryst i fałszywy prorok] uwiodą dzieci Boże, rozpocz-
nie się atak.

Nagle wszyscy zostaną poproszeni o przyjęcie jednego światowego 
znamienia wierności. Dla zjednoczonego świata, w którym wszyscy 
ludzie będą musieli uczestniczyć. Będzie to kontrola waszych pieniędzy, 
waszego dostępu do żywności i tego, jak żyjecie. Wiele z regulacji spra-
wi, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel [komórek – red.], 
który będzie was trzymał pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 

666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, 
w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmu-
szani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś 
szczepionki. Raz przyjęty zatruje nie tylko wasz 
umysł i duszę, ale i wasze ciało. Bo spowoduje 
on plagę mającą na celu zgładzenie dużej części 
światowej populacji. Nie wolno wam przyjmo-

wać tego znamienia. Zamiast tego wskażę wam, co macie czynić. Wielu 
będzie przyjmować znamię, ponieważ będą się czuli bezradni.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostat-
nią deską ratunku. Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam 
przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmo-
wać znamienia [bestii]. Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie 
widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel, stanie się bowiem 
niewidzialny w oczach armii szatana. Będziecie musieli trzymać w ukry-
ciu żywność, która przetrwa kilka lat. Będziecie musieli mieć swoje wła-
sne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszyst-
kie święte przedmioty (...).

Te niewinne dusze, które będą w stanie Łaski w czasie, gdy będą zmu-
szane do przyjęcia chipa, zostaną uratowane” (piątek, 1 czerwca 2012 
roku, godz. 20.15).

„Powiedzą, że jest to znak prawdziwego pokoju na świecie, miłości 
i jedności, ale w jego ohydnym jądrze będzie ukryta liczba 666, znamię 
bestii. Podobnie jak święty medalik oferuje ochronę z Nieba mocą od 
Boga, tak znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy i śmierć 
przez straszną chorobę. Ci, którzy go odrzucą będą musieli się ukryć 
i przygotować. Wiem, że to straszne, ale to prawda. Będę interwenio-
wał za pomocą waszych modlitw, aby położyć kres prześladowaniom” 
(poniedziałek, 29 lipca 2013 roku, godz. 11.23).
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ZNIESIENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII  
I PRZEŚLADOWANIE PRAWDZIWEJ WIARY

„Moja szczerze umiłowana córko, ludzie mogą pytać, dlaczego tak ważne 
jest, aby Ofiara Mszy Świętej została za wszelką cenę zachowana? Msza 
jest centralnym punktem Mojej Obecności – Mojej prawdziwej Obec-
ności w świecie. Moja Obecność przynosi zarów-
no Życie, jak i Światło. Ona przynosi duszy życie 
i wypełnia ją wyjątkową Łaską. Niesie ze sobą 
Światło – Moje Światło – które jest potężniejsze 
od słońca. Przebłysk Mojego Światła wystarczy, 
by rozświetlić przestrzeń, która jest w ciemności. 
Dopóki Moja Eucharystia jest otaczana wielką 
Chwałą na ołtarzach Moich kościołów, będzie ist-
niało życie. Bez niej będzie ciemność. Kiedy Ja nie 
Jestem obecny, nie ma Światła. Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz 
ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie 
ma Życia” (wtorek, 10 czerwca 2014 roku, godz. 12.05).

„Gdy powiedzą wam, że Moje Ciało znaczy coś innego niż Moje 
fizyczne Ciało, wówczas będziecie wiedzieli, że komunia święta, którą 
będziecie przyjmować, to już nie będę Ja. Nigdy nie wolno pozwolić im 
zmienić znaczenia Najświętszej Eucharystii. Dopiero wtedy, gdy Naj-
świętsza Eucharystia zostanie całkowicie usunięta, antychryst wejdzie 
do Mojego Kościoła. To będzie ten dzień, kiedy dowiecie się, że świat 
polityki wszędzie połączył się z kościołami chrześcijańskimi i że Ja nie 
będę już w nich obecny” (sobota, 15 marca 2014 roku, godz. 20.10).

„Nowe zasady, zawierające zmiany poczynione w modlitwach podczas 
Mszy Świętej, będą wydawać się niewinne. Wielu nie dostrzeże ich zna-
czenia, ale będzie się to odnosiło do Eucharystii i Mojej w Niej Obecno-
ści. Zostanie użyte słowo „upamiętniać” [* Może „wspomnieć”, „obcho-
dzić” albo jeszcze jakieś inne, trudno domyślać się, jakie słowo znajdzie się 
w polskiej wersji]” (wtorek, 30 kwietnia 2013 roku, godz. 15.40).

„To Mój Kościół będzie prześladowany jako pierwszy, a ci, którzy są 
słabi w wierze, oddadzą hołd bestii. To właśnie ci ludzie, którzy twier-
dzą, że reprezentują Mój Kościół – jeszcze raz Mnie ukrzyżują” (wtorek, 
10 czerwca 2014 roku, godz. 12.05).

„Nigdy nie wolno wam obawiać się prześladowań w Moje Święte Imię, 
ponieważ gdy się okaże, że jesteście krytykowani za mówienie Prawdy, 
wiedzcie wtedy, że jesteście Moimi prawdziwymi sługami” (wtorek, 18 
marca 2014 roku, godz. 16.20).
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RESZTA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

„Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec 
której będzie bezsilny, będzie Msza Święta i przeistoczenie chleba i wina 
w Moje Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Moje Msze muszą być 
kontynuowane. Ci z was, którzy o tym wiedzą, muszą teraz wzrosnąć 
liczebnie i rozpocząć przygotowania” (piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 
20.15). 

„Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie tworzyć Resztę Kościoła na 
ziemi i będziecie prowadzeni przez te dzielne wyświęcone sługi, którzy 
rozpoznają fałszywego proroka jako tego, kim jest” (wtorek, 20 marca 
2012 roku, godz. 21.20). 

„Reszta Mojego Kościoła będzie rosnąć i rozszerzać się i otrzymacie 
schronienie, jeśli będzie potrzebne. Potrzeba teraz wiele planowania” 
(piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15). 

„Reszta Mojego Kościoła chrze-
ścijańskiego będzie szerzyć świętą 
Ewangelię w każdym zakątku ziemi. 
Ogień spadnie na tych, którzy będą 
próbowali zaszkodzić Reszcie Moje-
go Kościoła. Bo niewielu będzie w stanie wytrzymać Prawdę Mojego 
świętego Słowa, kiedy zostanie im ona pokazana. Będzie ich tylu, że 
ich liczba sięgnie dwudziestu milionów. Powstaną wśród was przywód-
cy, a w niektórych kręgach będziecie musieli praktykować swoją wiarę 
w ukryciu. Poprowadzicie Krucjatę Mojego Nauczania, a Moje Modli-
twy Krucjaty będą waszą bronią do zwyciężenia wroga. Obcy staną się 
sobie bliscy, ludzie z różnych krajów połączą się razem, a religie roz-
dzielone w przeszłości z powodu różnic wszystkie połączą się w jedno” 
(piątek, 18 maja 2012 roku, godz. 10.48).

„(...) Modlitwa Krucjaty numer 33, Pieczęć Boga Żywego, będą chro-
nić Moich wyznawców, Resztę Mojego Kościoła. Wy, Moje dzieci, prze-
trwacie, choć nie będzie to łatwe. Będziecie prześladowani z powodu 
waszego chrześcijaństwa, ale nigdy Mnie nie potępicie ani nie odrzu-
cicie. Dlatego otrzymacie Dary” (środa, 16 maja 2012 roku, godz. 3.10).

„Jedna Reszta Kościoła będzie trwać niezwyciężona aż do powstania 
Nowego Jeruzalem” (piątek, 18 maja 2012 roku, godz. 10.48).

„Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa 
w Księdze Apokalipsy” (niedziela, 15 kwietnia 2012 roku, godz. 19.16).
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MISJA ZBAWIENIA I ARMIA JEZUSA

„Moi drodzy wyznawcy, będziecie potrzebowali Mojej Ochrony bardziej 
niż kiedykolwiek, w miarę gdy ta Misja będzie wzrastać. Moja Miłość 
będzie zawsze was osłaniać i dam się wam poznać przez Moje Słowo, 
Łaskę Ducha Świętego i przez nawrócenia poprzez modlitwę, które ta 

Misja Zbawienia przyniesie światu” (poniedziałek, 
9 czerwca 2014 roku, godz. 21.42).

„Moja Armia powstała. Będzie się rozwijać 
i rozszerzać wszędzie, przyprowadzając ze sobą 
wiele dusz, za którymi tęsknię. Tej Armii zostały 
udzielone przeze Mnie wielkie Łaski i przez Moc 
Ducha Świętego będzie podtrzymywać płomień 
chrześcijaństwa i będzie nieść Pochodnię Prawdy 
aż do ostatniego dnia. Będzie niosła Światło Boga 

do najciemniejszych zakątków i milionom otworzy oczy na prawdziwe 
Słowo Boże, kiedy odstępstwo będzie pożerało Mój Kościół na ziemi” 
(niedziela, 15 września 2013 roku, godz. 23.50).

MARIA OD BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

„Moje dziecko [Jezus mówi do Marii, która otrzymuje te Orędzia], wkrót-
ce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już 
dłużej otrzymywać orędzi, aby przygotować drogę dla tych najważ-
niejszych Orędzi. Wkrótce wiele Moich dzieł, dokonywanych poprzez 
wizjonerów, zostanie wstrzymanych, aby ustąpić miejsca Głosowi 
Ducha Świętego danemu tobie, prorokowi końca czasów. Wielu fałszy-
wych proroków, którzy się pojawili, nadal będzie krzyczeć na cały głos 
i będą to jedyne inne głosy rywalizujące o uwagę z tymi prawdziwymi 
ostatnimi Orędziami z Nieba.

Nie lękaj się, Moje dziecko, bo ty i ta Misja jesteście chronieni. To nie 
tylko ty pracujesz dla tej Misji. Całe Niebiosa i wszyscy aniołowie i świę-
ci pracują z tobą. To dlatego nigdy nie możesz czuć się samotna, nawet 
kiedy cierpisz” (poniedziałek, 13 sierpnia 2012 roku, godz. 19.45).

„Moja córko, zadanie, o które cię proszę, jest w ludzkich kategoriach 
ogromne. Ty, Moja córko, będziesz posłańcem do świata; dla najwięk-
szej obfitości Mojego świętego Słowa na przygotowanie świata na Moje 
Powtórne Przyjście” (czwartek, 7 kwietnia 2011 roku, godz. 22.00).
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OCZYSZCZENIE I KARA

„Chyba ludzkość nie może nie dostrzegać nienawiści do samej siebie 
w każdym zakątku? Czy nie wie, że to działa szatan, zwodziciel? Podczas 
gdy diabelska nienawiść i obrzydliwe okrucieństwa rozprzestrzeniają się 
jak wielki ogień, Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego opadnie też teraz 
na ten niewdzięczny, zaślepiony świat. Gdy dalej mają miejsce ludzkie 
okrucieństwa, poprzez które człowiek dokonuje terroru i morderstw 
na innych, wzmogą się też katastrofy ekologiczne jako kara za grzechy 
ludzi przeciwko ludziom. Ta kara opadnie teraz na świat” (poniedziałek, 
4 kwietnia 2011 roku, godz. 19.00).

„Wszystkie te wydarzenia [prześladowanie prawdziwej wiary] zostały 
przepowiedziane i muszą się dokonać, aby zło mogło zostać ostatecz-
nie zlikwidowane na świecie. Jest więc konieczne, aby miało miejsce to 
oczyszczenie i seria kar; bo tylko wtedy świat będzie gotowy na Nowy Raj 
na ziemi. Nigdy nie lekceważcie Mojego wezwania. Kiedy tylko zobaczy-
cie, że te proroctwa objawione wam przez Moich wybranych posłańców 
zaczynają się spełniać, będziecie wiedzieli na pewno, że to jestem Ja, Kto 
do was mówi” (piątek, 13 maja 2011 roku, godz. 22.45).

„(...) Ręka Boga opadnie. Będą rozprze-
strzeniać się wojny; trzęsienia ziemi wstrzą-
sną czterema krańcami ziemi i ludzkość 
ogarnie głód, a wszystkie nikczemne gesty 
i zniewagi czynione przed Bogiem doprowa-
dzą do strasznych kar. Kiedy ci, którzy przyj-
mują Moje Miłosierdzie, będą prowadzili Mój 

Kościół – każdy demon będzie przeklinał te dzieci Boże. Bóg będzie 
interweniował, aby je ochronić, i biada tym, którzy będą pluli w Twarz 
swojego Stwórcy. Nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cier-
pieli. Ci, którzy idą za Mną, przeżyją te prześladowania, i doczekają 
dnia, kiedy przyjdę, aby objąć ich Moimi Miłosiernymi Ramionami” 
(wtorek, 12 listopada 2013 roku, godz. 20.30).

„Moja szczerze umiłowana córko, z powodu ucisków, jakie ludzkość 
musi znieść podczas oczyszczenia, byłoby błędem mylić ból, który ono 
przyniesie, z poczuciem beznadziejności.

Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone 
do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne. Po 
dokonaniu się oczyszczenia Nowy Świt nastanie nagle i bez ostrzeżenia 
– i Nowy Świat zostanie ofiarowany dzieciom Bożym” (sobota, 1 lutego 
2014 roku, godz. 19.53).
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TRZY DNI CIEMNOŚCI

„W miarę, jak zwiększają się grzechy ludzi, a grzech jest przyjmowany po 
prostu jako część ludzkiej natury, ziemia będzie pokrywała się duchem 
ciemności. Gdy grzech będzie ogarniał świat, słońce będzie powoli tra-
ciło swój blask i stawało się przyćmione. Gdy człowiek utraci poczucie 
miłości dla innych i stanie się nieczuły na ból, jaki zadaje innym z powo-
du grzechu, świat stanie się ciemniejszy – ciemniejszy duchem, ciem-
niejszy za dnia.

Będę nadal prowadził dzieci Boże aż do tej chwili. Pokażę wam drogę 
do Mojego Królestwa i ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpra-
szać na tej drodze, ponieważ wyraźnie zobaczycie, jak zło przynosi ze 
sobą straszliwą ciemność.

Słońce będzie zanikać, aż w końcu żadne światło nie będzie ogarniało 
ziemi przez trzy dni. Jedynym światłem będzie tylko to, które pochodzi 
z Prawdy. A czwartego dnia niebo rozstąpi się i światło – takie, jakiego 
nigdy nie bylibyście w stanie nawet sobie wyobrazić – wyleje się z Nie-
bios. Wtedy zobaczy Mnie każdy człowiek w każdym kraju w tym samym 
czasie w całej Mojej Chwale, gdy przyjdę odzyskać Królestwo obiecane 
Mi przez Mojego Ojca” (piątek, 24 października 2014 roku, godz. 22.50).

„Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech 
dni ciemności i się ich nie bali. Tylko święte 
świece zapewnią jedyne światło, na które przy-
zwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać moż-
ność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu 
Mojego Syna” (niedziela, 20 kwietnia 2014 roku, 
godz. 17.40).

„Tuż przed tym, gdy powrócę, Moje Światło 
zniknie na świecie na czas trzech dni. Stanie się 
to na samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.

Stanie się tak podczas tych trzech dni, że będzie płacz i zgrzytanie 
zębów, a ludzie będą się szamotać, szukając Mojego Światła, nawet jeśli 
Mnie odrzucili. Będzie to czas na prawdę. Moi wyznawcy nie powinni 
się lękać tych trzech dni, bo chociaż możecie nie być świadomi Mojej 
Obecności, Ja będę z wami. Wtedy, po tych trzech dniach, powrócę na 
ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstępowałem do Nieba” (niedzie-
la, 18 marca 2012 roku, godz. 16.00).
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DZIEŃ PAŃSKI,  
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA I SĄD,  

NIEBO LUB PIEKŁO

„Przybędę nagle na dźwięk trąb i słodkiego brzmienia chóru aniołów. 
Bezpośrednio przed Moim powrotem nieboskłon będzie ciemny przez 
trzy dni. Potem rozświetli się mnóstwem kolorów, których nigdy dotąd 
człowiek nie widział. Ja będę widoczny dla każdego mężczyzny, kobiety 
i dziecka w każdym wieku i będzie to wielki wstrząs, ale także wielki 
zachwyt. Ludzie nie będą wierzyli własnym oczom, a wielu będzie onie-
miałych – inni będą płakali łzami ulgi i radości” (wtorek, 13 maja 2014 
roku, godz. 8.50).

„(...) powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstępowa-
łem do Nieba. Przybędę na obłokach, w wielkiej Chwale, w otoczeniu 
wszystkich aniołów i świętych z Nieba. Jak piękny i radosny będzie ten 
Dzień, w którym przybędę panować nad ziemią, zgodnie z Wolą Mojego 
Ojca. Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to 
będę Ja. Ani nie będzie też miał żadnych wątpliwości co do swojej przy-
szłości.

To będzie ten Dzień, w którym przyjdę sądzić. Dokonam podziału 
Mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawi-
dzą. Ci, którzy Mnie odrzucili i składali hołd wszystkim złym sprawom, 
zostaną wypędzeni w wieczny ogień piekielny. Pozostali przyjdą żyć ze 
Mną w Raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi.

Jest to cel, którego każda dusza musi wyczekiwać, kiedy przyjdę 
ponownie, jak wam obiecywałem. Chrześcijanom to mówię. Wiedzcie, 
że to Wielkie i Chwalebne Wydarzenie będzie miało miejsce wkrótce. 
Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego Chwalebnego Powrotu” 
(niedziela, 18 marca 2012 roku, godz. 16.00).
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NOWA ERA POKOJU – NOWY RAJ,  
NIEBO I ŻYCIE WIECZNE

„O, jak wspaniałe jest to Moje chwalebne Nowe Królestwo. Gdybyście 
tylko mogli je zobaczyć, to nikt z was nigdy by nie wypowiedział ani jed-
nego więcej słowa przeciwko Mnie. To będzie wasz nowy dom, miejsce, 
w którym wy i wasze rodziny będziecie się cieszyć wiecznym zachwytem, 
pokojem, miłością i radością, w połącze-
niu ze wszystkim, co jest stworzone przez 
Mojego Ojca dla waszego szczęścia. Myśl-
cie o tym, jak o nowym mieszkaniu, stwo-
rzonym w podobny sposób jak ziemia, tyl-
ko to Nowe Niebo i Nowa Ziemia nie będą 
miały morza. Jedyna woda niezbędna do 
przeżycia dzieci Bożych będzie pochodzić 
z Drzewa Życia, dzięki któremu całe życie 
będzie podtrzymywane.

Każda potrzeba zostanie zaspokojona, a miłość będzie tak obfito-
wać, że nie będzie istniał żaden rodzaj niezadowolenia. Śmiech, miłość, 
radość, kolor i wspaniałe rzeczy, których żaden człowiek nigdy nie 
widział podczas swojego życia na ziemi, będą w obfitości. Szczęście, 
które jest poza waszym zasięgiem na ziemi, będzie Darem dla każdego 
z was, komu będzie dany klucz do Mojego Królestwa.

Życie, które jest przed wami, jest ozdobione wielkimi Darami, i pozo-
staniecie w stałym stanie pokoju w miłości do Mnie. Będę królował 
w jedności ze wszystkimi dziećmi Bożymi i nikt z was niczego nie będzie 
pragnął, tak wielka jest Moja Miłość. To jest jedyne życie, do którego 
musicie dążyć, bo żadne inne życie nie będzie istniało po tym Wielkim 
Dniu, kiedy przyjdę do was” (piątek, 10 maja 2013 roku, godz. 16.40).

„Wszystko, co jest zawarte w świętej Biblii, pochodzi od Mojego Ojca 
Przedwiecznego, Który zatwierdził każde pojedyncze słowo poprzez 
namaszczone osoby. Wierzcie, że święte Słowo Boże zawarte jest w Księ-
dze Mojego Ojca, ani jedno słowo nie jest kłamstwem (...) Wiedzcie, że 
ten tysiąc lat, o którym mowa w Księdze Apokalipsy, oznacza właśnie to. 
Jeśli miałoby to oznaczać coś innego, to zostałby podany inny czas.

Mój Kościół, Kościół katolicki, nie zdeklarował się jeszcze co do 
swoich wierzeń, jeszcze tego nie uczyniono. Reszta Mojego Kościoła, 
te zachowane pędy Mojego Kościoła katolickiego na ziemi, zrozumie 
prawdziwe znaczenie Mojej Ery Pokoju na ziemi” (poniedziałek, 28 maja 
2012 roku, godz. 20.45).
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PRAWDZIWA WIARA I POBOŻNOŚĆ

„Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem” (piątek, 24 
lutego 2012 roku, godz. 21.45).

„Grzech się nasila. Wiara Mojego Kościoła się rozprasza. Wierność 
Moich wyświęconych sług słabnie. Wiara w Moje Nauczanie jest odrzu-
cana przez Moich wyświęconych sług, gdy Mojej trzodzie mówi się kłam-
stwa o powadze grzechu. Są też Moi umiłowani kapłani, siostry zakon-
ne i duchowni wszystkich wyznań, którzy uwierzyli we Mnie i Mojego 
Ojca Przedwiecznego, Który cierpi ból, gdy musi być świadkiem roz-
przestrzeniania się grzechu jak pożaru ogarniającego narody, wszędzie, 
z przerażającą prędkością. Bez względu na to, jak jest to trudne, musicie 
pozostać silni i trwać zjednoczeni w Moje Imię” (poniedziałek, 27 lutego 

2012 roku, godz. 15.30).
„(...) kto może zaprzeczyć Mojej Śmierci na Krzy-

żu? Kto może zaprzeczyć, że oddałem Moje Życie, 
aby Prawda wszędzie zbawiała grzeszników? Zatem 
kto z was, gdy nadejdzie czas, zaprzeczy Prawdzie 
Mojego Kościoła na ziemi, kiedy zostanie on roze-
brany kamień po kamieniu?

Wy otrzymaliście Prawdę. Znacie Moje Naucza-
nie. Dlatego rozpoznacie Mój Kościół poprzez Moje 
Nauczanie. Mój Kościół na ziemi jest Prawdą. Mój 
Kościół na ziemi jest Moim Ciałem. Jeśli zatem 

ludzie spośród was będą biczować Moje Ciało, a potem wymyślą na 
nowo Moje Nauczanie i przedstawią wam kłamstwa, czy wtedy się Mnie 
wyprzecie?

Ja, Jezus Chrystus, nie mówię tego, aby was podzielić. Mówię wam 
te rzeczy, abyście szanowali Moje Nauczanie, stali na straży świętych 
sakramentów i trwali niezachwianie w Prawdzie. Żaden człowiek na zie-
mi nie może zmienić Nauczania Mojego Kościoła. Żaden. Nikt spośród 
was nie otrzymał władzy ogłaszania nowych doktryn i przedstawiania 
ich jako Moich. Jednak mimo to wielu z was zaprze się Mnie, odrzucając 
Prawdę daną wam dwa tysiące lat temu. Tak bardzo brakuje wam zna-
jomości rzeczy świętych, że będziecie ignorantami nowych praw, które 
będą bluźnić przeciwko Mnie, gdy będą one wprowadzane do Mojego 
Kościoła na ziemi” (niedziela, 21 kwietnia 2013 roku, godz. 14.45).

„Kościół utwierdzony na skale przez Mojego umiłowanego Piotra nie 
może umrzeć i nigdy nie umrze” (wtorek, 8 maja 2012 roku, godz. 19.00).



MARYJA – POŚREDNICZKA WSZELKICH ŁASK,  
WSPÓŁODKUPICIELKA I MATKA ZBAWIENIA

„[Jezus:] Moja Matka jest Matką Zbawienia. Ona 
jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łaski i Orę-
downiczką. Oznacza to, że Moja Matka Najświętsza 
została wybrana przez Boga, aby Mi pomóc, Swoje-
mu Synowi, w ostatecznym planie zbawienia.

Jej rola w tym znaczącym czasie nie została zro-
zumiana.

Urodziła Odkupiciela ludzkości i przyniosła 
światu Dar Zbawienia dzięki swojej zgodzie, aby 
stać się Moją Matką.

Ona jest teraz Matką wszystkich dzieci Bożych 
i otrzymała Moc do zmiażdżenia szatana, gdy Ja 
się przygotowuję do ocalenia rodzaju ludzkiego od 
jego niegodziwego planu zwiedzenia dzieci Bożych” 
(środa, 15 sierpnia 2012 roku, godz. 1.00).

„[Maryja:] Moja obietnica pomocy Mojemu Synowi, Jezusowi Chry-
stusowi, w Jego Planie dla ludzkości jest po to, aby przyciągnąć was 
wszystkich razem, którzy uznajecie Moją rolę jako Pośredniczki Wszel-
kich Łask i Współodkupicielki, aby cały świat mógł się połączyć jako 
jedno w jedności z Jezusem Chrystusem, waszym Zbawicielem i Odku-
picielem” (niedziela, 1 grudnia 2013 roku, godz. 16.12).

„Jako Matka wszystkich dzieci Bożych mam Moc, aby pomóc ocalić 
wasze dusze. Pozwólcie Mi, abym wam pomogła jako Matka Zbawienia, 
a jest to Mój ostatni tytuł z Nieba” (poniedziałek, 23 lipca 2012 roku, 
godz. 16.36).

RÓŻANIEC

„Moim dzieciom nigdy nie wolno zapomnieć 
o mocy Mojego Różańca świętego. Jest tak potężny, 
że czyni zwodziciela bezsilnym. Kiedy modlicie się 
codziennie, nie może nic zrobić wam ani waszym 
rodzinom” (czwartek, 29 grudnia 2011 roku, godz. 

14.15), „Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec święty dla ochro-
ny, a szatan zostawi was i waszych bliskich samymi. Nigdy nie lekce-
ważcie tej modlitwy, bo moc szatana maleje, gdy tylko ją odmówicie” 
(poniedziałek, 23 lipca 2012 roku, godz. 16.36).



„Wam, Moi wyznawcy, trzeba powiedzieć prawdę.
Muszę was przygotować, a oznacza to ostrzeżenie was zawczasu 
przed rzeczami, które nadejdą – tylko po to, aby was chronić. Aby 
was ocalić (...).
Moje Orędzia są wam przekazywane z Mojej Bożej Miłości do 
całego stworzenia. Pozwólcie Mi prowadzić was jak każdy dobry 
rodzic.
Gdy będziecie Mnie słuchali i wypełniali Moje wskazania dotyczą-
ce modlitwy, będę was chronił.
Lęk nie pochodzi ode Mnie. Kiedy wierzycie we Mnie i ufacie Mi, 
nie będziecie zalęknieni, nieważne, jak wiele zła z powodu grze-
chów ludzkości zostanie wam ukazane.
Jedna rzecz, której nigdy nie wolno wam uczynić, to ukrywać się 
i zakładać, że wszystko będzie dobrze.
Bo czyniąc to, zlekceważycie istnienie zła na świecie.
Przyjmijcie, że szatan istnieje. Uwierzcie, że modlitwa może osła-
bić i będzie osłabiać jego moce.
Powstańcie i podejmijcie odpowiedzialność jako Moi naśladowcy, 
naśladowcy Jezusa Chrystusa.
Kiedy staniecie w obliczu prawdy, pozwólcie Mi siebie prowadzić 
(...).
Wasz umiłowany Jezus”
(niedziela, 27 maja 2012 roku, godz. 18.00)

„Moja Misja ratowania ludzkości jest pra-
wie ukończona.
Moja Reszta została utworzona.
Otrzymaliście Dary Pieczęć Boga Żywego, 
Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. 
One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu 
przeciwnikowi”.
(piątek, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00)
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