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                                               I NARODÓW ŚWIATA 
               
 
  Król Dawid przekazał siostrze Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego następujące orędzia. Zamieszczone one są w książce „ U źródeł 
Bożego Miłosierdzia – orędzia Pana Jezusa ” Tom I  i  Tom II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. siostra Zofia Grochowska 

              ( 1931 – 2009) 

 
                                                                  

Orędzie z dnia 22.07.1999 r. Tom II 
  

    Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski.  

Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy 

nadal trwacie w swym uporze.  

   Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa… Gdzie są władze kościelne? Czyż wy Go nie 

potrzebujecie?  Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie 

cały świat.  

    Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski - z 

braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie 

Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym 

zaczynem jest umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego – nie zamykajcie drzwi 

Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić - Jezus 

najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich. 

    Stolicą Królestwa Jezusowego  ma być Kraków, gdzie się objawił  siostrze Faustynie jako Jezus Miłosierny i 

pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany korona złotą , a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego 

Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje 

stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.  

    Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i 

zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo nie ma granic, ale 

zapragnął być Królem narodu wybranego.  

   Polskę Jezus tak bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was.  

   

                    Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże zakrólowało wśród narodów. 
 
 

ORĘDZIA Z TOMU I : 

  

Dnia 14.01.1999 r.  

    Ja, Król Dawid, długo czekałem aż zaczniesz pisać. Wiem, że masz trochę wątpliwości, 

więc daję ci sposobność, prosząc Boga o światło, które otrzymasz, aby nasza współpraca nie 

hamowała tego dzieła. Powinnaś wszystko uczynić, co jest wolą Boga. Po to jestem jako 

orędownik do szybkiego zatwierdzenia Intronizacji Jezusa, Króla Polski, a potem 

koronacji.  Bóg czeka, kiedy lud wybrany dobrowolnie ogłosi Jezusa - Królem Polski i 

świata. Bóg nie narzuca człowiekowi przymusu tylko czeka aż człowiek sam zapragnie. Bóg 

nigdy nie zniewala, ale prosi o dziś, Ja, Król Dawid, proszę ciebie, ludu Boży, nie zwlekaj, ale staraj się wszędzie 

stukać aż ci otworzą, aby wypełniło się to, czego Bóg oczekuje.  

Jezus będzie tych narodów Królem, które zapragną Królestwa Bożego. Gdzie miłość i dobro, tam i jest Królestwo 

Boże.  Staraj się, narodzie polski, bo giniesz - tylko Miłosierdzie Boże może was wyprowadzić z tak wielkiego  
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upadku. Sam pogrążysz się jeszcze bardziej. Bóg w swoim gniewie wstrząśnie globem - to jest przepowiedziane, że 

gdzie jest odstępstwo od Boga, tam i gniew Boży wzmaga się. Bóg w swej dłoni trzyma całą kulę ziemską i kto 

stara się zaprzeczyć, że Bóg jest wszechmocny, ten jest dzieckiem szatana.  Bóg oddał wszystko w posiadanie 

Jezusowi, który cały świat odkupił własną krwią. Pokój z wami. 
 
Dnia 25.12.1998 r.   
      
   Ja, Król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz często, bo ten czas jest mi przeznaczony, abym przez ciebie ostrzegał 

ludzi. Pozwól, abym w czasach ostatecznych, w pełni mógł wypełnić moje posłannictwo. Współpracuj ze mną, a 

wielu ludzi zostanie uratowanych. Posłannictwo i słowo dał mi Bóg i raduje się Pan, że mogę brać udział w dziele 

zbawienia. 

Narodzie polski, najważniejszym dla ciebie jest, aby Jezus został Królem Miłosierdzia Bożego. To nie 

jest wymysł człowieka, ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać światu 

Miłosierdzie. Co Bóg chce uczynić dla ludzkości, zna tylko Bóg.  

Ja, Król Dawid, będę was wzywał i pouczał, bo to jest moja misja, aby Król Królów został wybrany, 

ukoronowany i uwielbiony przez narody - wówczas zło będzie pokonane i ludzie ujrzą obrzydliwość swoich 

występków i upokorzą się przed swym Stwórcą. Zło gnębiło ludzkość przez tyle wieków i nie potrafiliście się 

bronić, dlatego jesteście niewolnikami zła. Król, Jezus Chrystus, chce was wyzwolić spod jarzma zła. Macie wolną 

wolę i możecie wybrać Jezusa Królem lub nie. Królestwo Boże przyjdzie z Nieba, tylko pragnijcie. Ja, Król 

Dawid, będę wam przekazywał, co macie czynić dla Królestwa Bożego. Proszę, nie lekceważcie tych słów, 

aby nie było za późno, bo plan Boży nie jest planem człowieka. Trzeba dużo światła Bożego, aby zrozumieć 

działanie Boga.  
  
Dnia 17.12.1998 r.  
 
   Ja, Król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz, nie odkładaj pisania, bo czas nagli, aby ludzkości dać poznać, co 

zgotował sobie człowiek grzechu. Ludu Boży, upominała was Matka Boża, upominał was Jezus Chrystus, a 

rozrachunku wobec stworzenia dokona Bóg, Ojciec Przedwieczny.  

Ja, Król Dawid, wzywam was do życia z Bogiem, bo czasu macie mało. Jeszcze raz Bóg Ojciec okaże człowiekowi 

swą Ojcowską Miłość wobec dzieci ziemskich, potem, o ile się nie nawrócicie, wszelkie nieszczęście spadnie na  

cały świat. Nie będzie ostrzeżenia. Co się stanie, to już jest napisane w Piśmie Świętym. Bóg dopuści tę grozę, 

abyście przeżyli i zobaczyli, co uczynił grzech. Nie będzie nawrócenia, nie będzie przebaczenia dla tych, co trwali 

w nieprawości. Upadłeś, człowiecze, ale nie chciałeś powstać, a w zasięgu twego serca był Bóg, który wciąż czeka 

na ciebie, biedne stworzenie, aby ciebie podnieść z twego upadku.                                                                                                               

Ja, Król Dawid, przychodzę, jako pośrednik i orędownik do ludu wybranego. Tylko jeden jest ratunek dla 

ludzkości - Miłosierdzie Boże, które objawił Bóg przez polską zakonnicę s. Faustynę i upomina się, aby został 

koronowany w Polsce Królem Miłosierdzia Bożego. Jezus Miłosierny jest Królem, Jego Królestwo nie jest z 

tego świata, ale pragnie być Królem dzieci ziemskich. Uczyń to narodzie polski, nie zwlekaj, bo czas nagli - to 

wezwanie dla ciebie, Polsko - wypełnij to, o co was proszę, a skorzystacie z łaski Bożego Miłosierdzia dla siebie i 

całego świata. Tyle otrzymacie, na ile zaufacie Miłosierdziu Bożemu. 
 
Dnia 12.01.1999  
 
    Ja, Król Dawid przekazuję ci Zofio orędzia z Nieba, abyś przekazała je ludowi.  

Nie pojmie człowiek, co Bóg przygotował dla tych, co Go miłują i dla tych, od których Bóg w Trójcy Świętej 

Jedyny doznaje zniewagi. Bóg w swej wszechmocy oczyści świat, bo nadchodzi czas. Ludu Boży nawróć się, 

uwielbiaj swego Boga i okaż skruchę przed swym Stwórcą. Ja, Król Dawid przychodzę w słowie, by upomnieć 

was. Wracajcie na drogę zbawienia, aby nie było za późno. Módlcie się i wypraszajcie łaski potrzebne światu. Gdy 

przyjdzie ten dzień kary - nie znajdziesz grzeszny człowiecze schronienia, sprawiedliwość dokona się wobec 

świata. Ja, Król Dawid mówię wam - zbliża się Królestwo Boże. Kto pragnie i oczekuje go, dostąpi i ujrzy chwałę 

Bożą.  
 
Dnia 19.02.1999  
      
   Ja, Król Dawid, proszę abyś pisała Zofio. Wiedz o tym, ze ludzi trzeba wspierać modlitwą i wskazywać im 

dobro, aby rozpoznali czas, w którym ma się dokonać stopniowo oczyszczenie. Po upływie czasu przeznaczonego 

nastąpi oczyszczenie w czasie nieznanym, w którym to dopełni się wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym i 

co przepowiedzieli prorocy w dawnym czasie. Bóg w swym Miłosierdziu wzywa do nawrócenia do Boga. Bóg 

Ojciec Przedwieczny pragnie pomóc dźwignąć się z niewoli grzechu wszelkiemu stworzeniu. Ja, Król Dawid, 

pragnę aby lud wybrany skorzystał z czasu łaski przeznaczonego dla Polski. Czy nie widzicie zła i tego, co się 

dzieje wśród narodów? Wielkie umysły, bez Boga, nie dokonają niczego dobrego tylko zniszczenie i niepokój w  
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świecie, ale gdy narody zapragną Pokoju Bożego, Bóg okaże Miłosierdzie. 

 

 

Król David wyjaśnia po co przyszedł teraz do świata w tych orędziach: 
 

Orędzie z Tomu I  z wyżej wymienionej książki: 
 
Dnia 01.03.1999  
  
   Ja, Król Dawid pragnę przekazać ludzkości po co przyszedłem w słowie w tych orędziach. Ja, Król Dawid, 

pierwszy król z rodu Dawida moje królestwo otrzymałem od Boga i zapoczątkowany został ród powołany 

przez Boga. Z tego rodu pochodzi św. Józef i Maryja, Matka Najświętsza oraz Pan Jezus. Jak ród Dawida 

trwał do przyjścia Jezusa Chrystusa, tak teraz Król, Jezus Chrystus z rodu Dawida przyjdzie w chwale do 

swego królestwa na ziemi. Ostatni z rodu Dawida, Król Chwały, przyjdzie by objąć 1000-letnie Królestwo. 

Jestem wam dany dlatego, aby wam oznajmić o Królestwie przychodzącym na świat. Lud Boży powinien 

przygotować się i oczekiwać przyjścia Króla Jezusa Chrystusa. Człowiek powinien pokutować i oczyszczać się z 

grzechów i nie zwlekać a całym sercem zwrócić się do Boga i błagać o przebaczenie. Bóg jest miłosierny i nie 

odmówi łaski skruszonemu. Tak mówi Pan: bądźcie cisi i pokorni. Ufajcie w moc Wszechmogącego Boga a Bóg, 

słowo Boże wprowadzi w czyn. Gdybyście znali, co Bóg przygotował dla tych, co są wierni Bogu, wasze dusze nie 

wytrzymałyby radości patrząc na dary i łaski, które Bóg przygotował z miłości do swych stworzeń. Obmyci we 

krwi Baranka, obleczeni w białe szaty - ci zasiądą w Królestwie Bożym. Wracajcie do stóp krzyża, na krzyżu 

dokonało się zbawienie świata i pod krzyżem i z krzyżem dokona się zbawienie wszelkiej duszy. Nawet ten, kto 

przyjdzie ostatni a rozmyślając zanurzy się w męce Jezusa Chrystusa i z ufnością zwróci się do Jezusa 

Ukrzyżowanego, uczci Jego święte rany i ze skruszonym sercem wynagrodzi za wszystkie grzechy i nieprawości, 

Bóg przebaczy. Nie liczcie na ostatnie chwile, od was, ludu, prosi i wskazuje Królestwo Boże dla was Król Dawid.  

Niech Bóg wam Błogosławi.  

 
Dnia 15.03.1999 - Poznań  
   
   Ja, Król Dawid, zwracam się ze słowem do ciebie, Zofio, czemu się lękasz pisać. Nie odkładaj pisania skoro 

jesteś narzędziem Bożym choć nieudolnym, ale zmysły masz otwarte na działanie Boże. Ty wiesz, że powinnaś 

pisać, bo wiele spraw dotyczących świata będę ci przekazywał, a ty pisz i rozpowszechniaj wśród ludu, aby 

człowiek opamiętał się. Ja, Król Dawid, będę ci wskazywał drogę do Królestwa Bożego a ty prowadź inne dusze, 

które pragną dojść do Królestwa Bożego. Nie lękaj się tej drogi, bo będziecie pod opieką Bożą ale cierpienia i 

prześladowania wam nie zabraknie. Oddajcie wszystko Bogu, okażcie miłość do swego stwórcy, że Go kochacie i 

wytrwacie. W tych trudnych czasach Bóg przygotował wielkie łaski dla tych, którzy nie ulękną się złych mocy, 

moc Boga was ochroni. Zawsze będzie przed wami i napełnieni duchem Bożym staniecie do walki duchowej. 

Szatan myśli, że zwyciężył, ale Bóg postanowił uczynić swe narzędzia z tych maluczkich, najsłabszych przeciwko 

potędze zła. Ja, Król Dawid, pragnę was przygotować do walki o oczyszczenie przychodzącego Królestwa. Bóg 

jest Wszechmocny i napełni was mocą Bożą tylko bądźcie cisi, pokorni i miłosierni. Kochajcie swych 

nieprzyjaciół, aby wyrwać ich z mocy szatana. Miłość do Boga i bliźniego daje wam władze nad złem, wtedy zło 

musi ustąpić. Módlcie się wraz z Matką Najświętszą i Świętymi Aniołami a gdy będziecie cierpieć nie lękajcie się 

Bóg nie da wam nic ponad wasze siły. Nie szukajcie lekarzy, waszym lekarzem będzie Jezus, dla którego się 

ofiarowaliście. Jezus będzie się nachylał nad waszym cierpieniem, aby was umocnić.  

Przyszły czasy bardzo trudne dla duchowieństwa - módlcie się za nich, aby wrócili do głębokiej wiary, bo serca  u 

wielu są letnie i tym zasmucają Jezusa, który ich tak kocha. 

Niech was Bóg błogosławi, abyście powrócili do Boga i stali się dziećmi Bożymi - o to prosi was Król Dawid.  
 
Dnia 19.03.1999  
    
   Ja, Król Dawid, pragnę ci, Zofio, podyktować słowa dla całej ludzkości. Jest to czas niewiadomy dla 

zagubionych owiec, które błąkają się i nie mają pasterzy, którzy by pomogli odnaleźć drogę ku Bogu. Bóg czeka 

do czasu przeznaczonego. Jezus Król zbierze wszystkie owieczki błądzące i wskaże im drogę zbawienia. O ile 

człowiek nie skorzysta z czasu Miłosierdzia Bożego wówczas spadnie chłosta Boga zagniewanego. Jezus umarł za 

wszystkich a człowiek nie docenia ofiary Jezus Chrystusa i poszedł własną drogą bez Boga i tym stracił łaskę 

korzystania z tej ofiary złożonej dobrowolnie za grzechy ludzkości, ale Jezus czeka czy człowiek rozważy mękę 

Jezusa Króla - dlaczego to uczynił? Abyś był człowiecze zbawiony i nie grzeszył więcej! My święci wszystkich 

czasów patrzymy, czym stał się człowiek, stworzenie Boże dla Boga. Jak mało jest tych, co znają czym była męka 

Jezusa Chrystusa i zawsze ją rozważają. Tacy ludzie idą drogą zbawienia aby osiągnąć ojczyznę niebieską. Ci co 

odstąpili od dróg Pana niech nie liczą na ofiarę Jezusa - On umarł, abyście mogli żyć dla Boga, a gdy żyjecie dla  
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szatana i wypełniacie jego wolę nie możecie być zbawieni. Jedynym ratunkiem dla zagubionych stworzeń jest 

nawrócić się dokąd jest czas. Dał Bóg wolną wolę i możecie skorzystać z niej lub nie. Nadchodzą takie dni, że 

wszelka dusza zapłacze nad swym losem. 

   Ja, Król Dawid, powiadam wam, gdy zadrży ziemia i niebiosa świat stanie w ciemności a błyskawice będą 

rozdzierać obłoki wiedz, że to koniec panowania zła. Bóg uderzy we wszystko co służyło złu i nic co złe nie 

zostanie, bo Bóg pragnie dobra i miłości. Ludzie żywej wiary niech się nie lękają - Bóg oddzieli dobro od zła, aby 

mógł z ludem Bożym przebywać i królować. Wytrwajcie dzieci Boże, módlcie się i składajcie ofiary, aby ratować 

to, co może zginąć. O to prosi was król Dawid. Niech was Bóg Wszechmocny błogosławi.  

 

ORĘDZIA Z TOMU II 

 

Dnia 26.03.1999  

    Ja, Król Dawid, pragnę objawić ci, Zofio, dzieje świata. Świat stworzony był przez Boga dla 

ludzi, a tak wielu ludzi odrzuciło miłość Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Św. Ludzkość 

bardzo rani Matkę Bożą i waszą Matkę.                                                                                                                                                                                                       

    Ludu, dlaczego czynisz tak wiele zła, które podlega tak wielkiej karze? Za złe wasze życie i 

odstępstwo od Boga na ziemi stworzonej przez Boga, upadnij ludu na kolana i błagaj o 

przebaczenie. O gdybyś znał, człowiecze, coś uczynił w swej nieprawości.  

Bóg jest Miłosierny, ale i sprawiedliwy. Spójrzcie na świat, co będzie się dziać, ale najgorsze przed wami. Świat 

zostanie ukarany. Przez niewierność Bogu sami na siebie wydaliście wyrok Bożej sprawiedliwości. 

Przypieczętowaliście go czynami morderstwa, kłamstwem, pychą, zniewagą ludzkiego ciała, które dał wam Bóg. 

Szatan zdeprawował wasze umysły i serca. Jesteście tak skażeni grzechem, że tylko oczyszczenie z nieprawości 

was czeka Ludu Boży, Ja, Król Dawid, wam powiadam - Bóg jest tak Miłosierny i przygotował wieczną 

szczęśliwość dla tych, co żyją w miłości Bożej. Módlcie się i pokutujcie i bądźcie w stanie łaski uświęcającej.  

Niech was, ludu Boży, Bóg błogosławi!  
 
Dnia 2.04.1999  
    
   Ja, Król Dawid, proszę ciebie Zofio, nie zaniedbuj pisania. Te słowa, które będę ci przekazywał, są dla całej 

ludzkości. Bóg sam wybiera narzędzie, które ma służyć dobru. Zofio, pamiętaj, że Bóg ciebie wybrał i wielką masz 

odpowiedzialność wobec Boga i człowieka. Bóg okazał wielką łaskę wybierając ciebie za narzędzie Boże i polecił 

mnie, jako Królowi Dawidowi, abym przez ciebie oznajmiał ludowi plan Boży. Zofio, ty nie znasz, czym mają 

zostać Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. Nie lękajcie się trudnych czasów, które staną przed wami, 

ale czuwajcie i ufajcie w Bożą moc, ona was obroni. Stańcie do walki duchowej, a Bóg będzie z wami.  

   Słudzy, których Bóg powołał dla chwały Bożej - nie lękajcie się! Bóg otoczy was swoją opieką, tylko 

wytrwajcie, bo straszne rzeczy będą się dziać na ziemi i na niebie, ale wy, mali słudzy, bądźcie spokojni, będziecie 

mieli potężnych opiekunów z Nieba, nie będziecie sami. Bóg wszystko przygotował, aby zniszczyć zło i działanie 

złego ducha, który czyni nieprawość. Ci, co ulegli pokusie, niech natychmiast nawracają się do Boga. Bóg kocha 

wszelkie stworzenie i nie chce, żebyście byli potępieni i dlatego ześle ogień z nieba, abyście doświadczyli, do 

czego dążycie. Oto Ja, Król Dawid, mówię do was, starajcie się o Królestwo Boże, które przyjdzie z Nieba i o to, 

aby Jezus Chrystus - Król został Królem dzieci ziemskich - tego pragnie Jezus Chrystus.  
 
Dnia 9.04.1999  
    
   Ja, Król Dawid, pragnę ci Zofio przekazać, czego Bóg oczekuje od swych dzieci ziemskich - nawrócenia się do 

Boga. Z wielkiej miłości Bóg stworzył was, dał wam serce święte i w tym sercu zapalił miłość. Na Chrzcie Św. 

uczynił was stworzeniem rozumnym ponad wszystkie stworzenia świata. Nic od was nie potrzebuje, tylko miłości, 

a wam pragnie dać zbawienie wieczne - tego szczęścia nie można kupić, można je mieć tylko przez miłość do Boga 

i bliźniego i życie prawe. Spójrzcie na wasz kraj, co się dzieje?. My święci widzimy wszystko i to, co was czeka, 

narodzie wybrany. Z waszego kraju ma promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. Nie zdołasz narodzie 

dźwignąć Polski z kryzysu, jeśli nie zwrócisz się do źródła Miłosierdzia Bożego. To jest ratunek dla Polski i 

świata. O ile nie zwrócicie się o łaski do Miłosierdzia Bożego i pozostaniecie głusi i niemi, nastanie wielki 

niedostatek. Jeśli znajdą się tacy, którzy wyjdą pod sztandarem dwóch Serc, Jezusa i Maryi, odniosą zwycięstwo 

duchowe. Po odrodzeniu się wiary w Boga, Bóg okaże Polsce Miłosierdzie swoje, ale cała Polska ma odrodzić się  

w Duchu Świętym, gdzie ma zapanować miłość, dobro i zgoda. Niech was Bóg błogosławi.  

 

Dnia 16.04.1999 - Tarnów  
 
   Ja, Król Dawid, spieszę ci Zofio, ze słowem Bożym, abyś ostrzegła ludzi słabej wiary. Mów im i nie lękaj się, 

każde słowo ma znaczenie dla zagubionego człowieka. Gdyby ludzie żyli tak, jak mówi Matka Boża,  
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nie byłoby wojen. Duchowieństwo lekceważy słowa Matki Najświętszej i wielu proroków. 

W tych czasach ludzkości zagraża wiele wojen bratobójczych. Stwórca dopuści kary, aby człowiek się obudził i 

spojrzał na świat, który Bóg stworzył, a ty, człowiecze, te dobra niszczysz. Upominam was, ludu Boży, nawróć się, 

bo czasu macie mało. Czy Król, Jezus Chrystus, ma przyjść do ludu grzesznego, w którym nie znajdzie 

pocieszenia, czy ma stworzyć nowy świat, a ten ma poddać zagładzie. Proszę was, Ja, Król z rodu Dawida, 

opamiętajcie się... Niech was, ludu Boży, Bóg błogosławi.  
 
Dnia 25.04.1999  
 
   Ja, Król Dawid, jestem tutaj - nie lękaj się pisać. Współpracuj ze mną w winnicy Pana. Pan Bóg jest Miłosierny i 

kocha rodzaj ludzki i pragnie was pociągnąć ku sobie. Bóg jest światłością i dusze, szukające światło Boże, 

odnajdą je. Bóg wyjdzie im naprzeciw i wskaże drogę zbawienia. Ludzie w obecnym czasie szukają dóbr 

materialnych, nawet za utratę wiary. Dobra ziemskie są zniszczalne, a gdy człowiek je zdobędzie, żywot ziemski 

kończy się. Czy po tej pielgrzymce ziemskiej, którą przebyliście po tej świętej ziemi, dusza twoja będzie radosna, 

bo żyła Bogiem, czy smutna, bo żyła bez Boga. Pomyśl, człowiecze, coś zgotował dla życia wiecznego. Bóg długo 

czeka na grzesznika, bo miłość Go powstrzymuje od kary. Ludu, coś zgotował przez swoją nieprawość... Zgliszcza 

i ruiny zostały z waszych dusz... Obudźcie się narody, bo Król - Jezus Chrystus przychodzi. Miłością Bożą 

wzgardziliście i dlatego miłość człowieka jest pusta, a szatan ma dostęp do was. Gdzie nie ma miłości do Boga, 

tam panuje szatan. Dojrzał świat do kar i już nadchodzi czas, by oczyszczony został świat na przyjście Jezusa 

Chrystusa. Rok Boga Ojca jest rokiem przypomnienia wszystkim narodom świata, że Bóg Ojciec czeka na 

powracające dzieci Boże. Świat i was stworzył Bóg w miłości, a w wielkim smutku podda go oczyszczeniu. Serce 

Ojcowskie płacze, ale ludzkie skamieniałe serca - NIE. Ja, Król Dawid, wzywam was i upominam wracajcie, bo 

wielkie żniwo zbierze szatan. Ufajcie Bogu, nie bójcie się szatana, a zwyciężycie go z Matką Najświętszą. Miejcie 

w sercu miłość i pokorę a krzyż i Różaniec Św., niech będzie waszą tarczą obronną. Żyjcie w pokoju.  

Niech wola Boża wypełni się w każdym życiu człowieka, a będziecie zbawieni.  

 

Dnia 30.04.1999 
    
 Ja, Król Dawid, przekażę ci Zofio ostrzeżenie dla ludzkości, która utraciła wiarę i rzeczywistość, w jakim czasie 

żyje. Szatan usidlił tak bardzo człowieka, że wielu przestaje wierzyć w istnienie Boga. Biada wam, innowiercom, 

którzy zagubiliście wiarę w Boga - to jest największe odstępstwo. O prochu ziemski - pragniesz stać się Bogiem 

bez Boga. O zgubny narodzie, jak wielką karę przygotowaliście sobie. Przez pychę, przez złość i nienawiść 

ulegliście całkowitemu wynaturzeniu swego człowieczeństwa. Nie wykorzystaliście rozumu i łask, które dał wam 

Bóg. Odrzuciliście wszystkie łaski i dary, oparliście życie bez Boga. Oto nadchodzi dzień rozrachunku z 

grzesznym ludem. A teraz wzywam was, ludu Boży, abyście wytrwali przy Bogu.  

   Bóg swój lud otoczy opieką i ochroni przed nieszczęściem i zagładą. Ufajcie Bogu, módlcie się i łączcie się z 

całym Niebem, aby ratować zagubione owieczki.  

 Zabierze Bóg ziemię, która uległa skażeniu grzechowym przez grzeszny lud, a da ziemię nową, czystą, nie 

skażoną grzechem i nowe niebiosa, aby Jezus Chrystus mógł królować wśród ludu wiernemu Bogu. Ja, Król 

Dawid, upominam i proszę was, ludu Boży, bądźcie wierni Bogu, a Bóg w tych czasach okaże swoją wszechmoc i 

niech was Bóg błogosławi, abyście wytrwali w dobrym i w prawdzie dzieci Bożych. 

Uwagi wiernych: 

Można teraz pełniej zrozumieć posłannictwo Króla Dawida, dlatego że Pan Jezus pochodzi z rodu Dawida. 

Dawid był królem wybranym przez Boga , już od początku zwiastuje on nam Jezusa Chrystusa Króla. 

Najpełniej wyjaśnia nam to Ewangelia św. Łukasza gdzie Archanioł Gabryjel - posłaniec Boga zwiastuje 

Maryi że pocznie i porodzi Syna Najwyższego który się pocznie z Ducha Św., i że Pan Bóg da Mu Tron jego 

praojca Dawida : 

Ew.Św. Łukasza [1, 26 - 38]   

Zwiastowanie Maryi 

1 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy 

poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i 

rzekł:  

«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 

to pozdrowienie. 30 Lecz Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a 

Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»  
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35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 

które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 

starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego». 38  Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» 

Wtedy odszedł od Niej anioł.     

- Biblia Tysiąclecia - wyd. Pallotynów Poznań 2003   

 

 Drodzy bracia i siostry mamy więc Króla Dawida - potężnego orędownika przed Bożym Tronem w 

dziele Chrystusa Króla Polski , prośmy go w naszych modlitwach i módlmy się przez jego 

wstawiennictwo. 

 A więc stawajmy do boju o Królestwo Jezusowe a Bóg z pewnością nas wysłucha ponieważ 

wypełnimy Bożą wolę. Amen 
 
 

 

Kopiuj i przekaż dalej 
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